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SARCINILE

brigăzilor de 
a posturilor 
control. Este 
extinderea

Proletari din toate țările, uniți-văl

Spartachiada

Marți 15 ianuarie 1957

NIUNIl TINERETULUI MUNCITOR 
în lupta pentru aplicarea Hotărîrilor

■

plenarei C. C. al P. M. R
n zilele de 10-11 
ianuarie 1957 a 
avut loc cea 
de-a Il-a plena
ră a C.C. al 
Uniunii Tinere
tului Muncitor.

\u fost dezbătute cu a- 
est prilej probleme de o deo- 
ebită însemnătate pentru ac- 
ivitatea organizației noastre.

La lucrările plenarei a luat 
iarte tovarășul Nicolae Ceau- 
escu, membru în Biroul Poli- 
ic al C.C. al P.M.R., care 
i vorbit despre sarcinile im- 
lortante ce revin în aceas- 
ă perioadă Uniunii Tineretu- 
ui Muncitor.

Din dezbaterile plenarei a 
eeșit că în perioada care a 
recut de la cel de-al II-'.ea 
longres al U.T.M. în activi- 
atea Uniunii Tineretului Mun- 
itor au fost obținute unele re- 
ultate bune, că la reali, 
ările obținute de poporul 
ostru în diferite domenii de 
ctivitate tineretul și-a adus 
ontribuția sa importantă. Cu 
jate acestea în munca U.T.M. 
tai există încă numeroase 
psuri. Plenara C.C. al U.T M. 
stabilit o serie de măsuri me- 
ite să ridice în cel mai scurt 
mp nivelul muncii U.T.M. în 
ndurile tineretului.
La primul punct al ordinei de 

i au fost dezbătute—pe baza 
iportului prezentat de tova- 
ișul Virgil Trofin prim-secre- 
r al C.C. al U.T.M. — sarcini- 

: care revin tineretului pen- 
u aplicarea în viață a hotă- 
rilor plenarei C.C. al P.M.R. 
în decembrie 1956 cu privire 
i dezvoltarea viitoare a eco- 
omiei naționale, pentru conti- 
ua ridicare a nivelului de 
ai al poporului.
Discuțiile purtate în plenara 

•C. al U.T.M. au scos în evî- 
jnță bucuria cu care tinere
ii patriei noastre a primit a- 
:ste hotărîri, entuziasmul și 
arința sa de a participa ac- 
v la înfăptuirea lor.
Rezoluția Plenarei C.C. al 
M R. din decembrie 1956 a 
;rut ridicarea rolului Uniunii 
ineretului Muncitor în atra- 
îrea maselor de tineri de la 
așe și sate la o participare 
:tivă în eforturile de spo
re a producției industriale și 
jricole și de ridicare a nive- 
lui de trai. îndeplinirea a- 
stei cerințe presupune în pri- 
ul rînd o atitudine fermă, 
itărîtă din partea organelor 

organizațiilor U.T.M. pen- 
u înlăturarea lipsurilor ce 
istă încă în munca politică 

: educare a tineretului. Așa 
im a reieșit din discuțiile 
irtate în plenara C.C. al 
■T.M., succesele obținute de 
ganizațiile U.T.M. în aceas- 

privință nu sînt încă pe 
ăsura sarcinilor șl posibllită- 
lor pe care le are U.T.M. Ra- 
•rtul și discuțiile au arătat 

la un număr însemnat» de 
dre U.T.M, și In munca 
actică a numeroase organi- 
ții de bază U.T.M., se ma- 
festă un pronunțat forma, 
mi și birocratism. Ple- 
ira C.C. al U.T.M. a indicai 

în adunările generale să se 
szbată problemele vitale de 
uncă, de trai și de educație 
re frămîntă tineretul. Cu a- 
st prilej trebuie să se facă

cunoscut tinerilor politica Par
tidului Muncitoresc Romîn, 
actuala situație politică inter
națională, să se organizeze 
dezbateri pe diferite teme și 
probleme de morală, tare să 
dezvolte în rîndul tineretului 
dragostea față de muncă, se
tea pentru cultură, curajul, 
bărbăția, cinstea, corectitudi
nea etc. O mare însemnătate 
are formarea la tineret a unei 
concepții științifice despre na
tură și societate. Pentru a 
lupta cu succes împotriva 
misticismului și a prejudecă
ților care au un caracter atît 
de dăunător și pentru a scoa
te pe unii tineri de sub influ
ența acestor concepții înapo
iate, organizațiile U.T.M. tre
buie să atragă tineretul la 
conferințe și dezbateri asupra 
unor teme diferite cu privire 
la fenomenele naturii și socie
tății. Totodată, este „necesar 
ca organizațiile U.T.M. să fo
losească din plin toate condi
țiile existente pentru desfășu
rarea unei largi activități cul
turale. educative, distractive 
pentru tineret.

Partidul Muncitoresc Ro
mîn ne-a arătat întotdeauna 
clar că a ne ocupa de educa
ția comunistă a tineretului în
seamnă a-1 înaima cu cele 
mai înalte cunoștințe, a-1 edu
ca în spiritul concepției știin
țifice despre lume a clasei 
muncitoare — marxism-leni- 
nismul — împletind această 
muncă cu antrenarea lui în 
realizarea sarcinilor concrete 
ale construcției socialismului. 
Plenara C.C al U.T.M. a subli
niat necesitatea luptei hotărî- 
te împotriva tendinței unor 
activiști utemiști de a vorbi 
în general despre învățătura 
marxist-leninistă șî despre 
politica partidului, fără a 
munci concret atît pentru în
armarea tineretului cu cunoaș
terea mărețelor idei ale mar- 
xism-leninismului și sarcinilor 
politicii curente și de pers
pectivă pe care le stabilește 
partidul, cît și pentru mobili
zarea tuturor forțelor tinere
tului la munca 
de zi cu zi.

Tovarășul Gh.
Dej, la Congresul
U.T.M., a arătat că 
unde este neglijată munca de 
educație politică și cultural- 
educativă slăbește capacitatea 
de mobilizare a organizațiilor 
U.T.M, și se fac simțite in
fluențele ideologiei străine". 
Trebuie spus că mai sînt ac
tiviști utemiști și organizații 
U.T.M. care n-au ținut și nu 
țin seama de această indica
ție prețioasă.

O atenție deosebită a acor
dat plenara C.C. al U.T.M. 
sarcinilor ce revin în prezent 
tineretului din industrie. In 
perioada care urmează orga
nele și organizațiile U.T.M. 
trebuie să considere ca una 
din principalele lor sarcini 
mobilizarea tineretului în în
trecerea socialistă, la îndepli
nirea planului de producție la 
toți indicii, la creșterea pro
ductivității muncii și reduce
rea prețului de cosi, la rea
lizarea de cît mai multe eco
nomii. Pentru realizarea aces
tor sarcini trebuie pus accent 
pe ridicarea permanentă a ca-

constructivă

Gheorghiu- 
al II-Iea al 

.acolo

•e ieri brigada lui
lihai Ștefan IfifVÎ 
dă cărbune lîrVw

i contul anului
alegerilor de la 3 februarie a fost 
salutat cu căldură de întregul co
lectiv al minei Petrila.

In oerioada iunie 1956—ianua
rie 1957, brigada condusă de Mi
hai Stefan a săpat galerii, su.i-

primul schimb din ziua de 
nuarie, tinerii din brigada 
să de minerul Mihai Ște- 
e la Petrila au înscris în 
ul activității lor o impor- 
victorie: îndeplinirea Sar*

r de plan pe anul 1961 și tori etc. în lungime de peste 300 
ea primilor metri liniari 
lerie în contul anului 1962.
st succes pe care brigada tî- 
jî Mihai Stefan îl închină

Citiți în pag. IV-a

de iarnă
a tineretului

ALEGERILE
Intîlniri rodnice

lificării tineretului și însușirea 
tehnicii noi, pe dezvoltarea în 
masa tineretului a setei pen
tru cunoașterea și însușirea 
tehnicii înaintate, pentru îm
bunătățirea și stimularea mun
cii 
Și 
de 
ră

tineret 
utemiste 

necesa- 
organizării 

cursurilor de minim tehnic cu 
cadrele U.T.M., iar tinerii să 
fie îndrumați să frecventeze 
regulat cabinetele tehnice, să 
folosească din plin utilajul 
existent, să contribuie la îm
bunătățirea procesului tehno
logic, să participe activ la 
mișcarea de inovații și rațio
nalizări.

Trebuie acordată mai multă 
atenție întăririi disciplinei ti
neretului în producție.

Pentru mărirea aportului 
tineretului la lupta pentru ob
ținerea de economii, este ne
cesar să se acorde mai multă 
atenție introducerii și extin
derii inițiativei tineretului de 
la uzinele „Progresul-Brăila" 
— „Realizarea de economii 
echivalente cu prețul de cost 
al unor produse finit? de 
bază ale întreprinderii0 și 
a inițiativei tineretului de 
la uzinele „Tudor VJadini:- 
rescu“-București — „Pentru o 
mai bună organizare a locului 
de muncă, curățenie și atitu
dine civilizată în producție".

Organizațiile U.T.M. sint 
chemate să aducă o contri
buție însemnată la îndeplini
rea măsurilor luate de partid 
in ce privește aplicarea nou
lui sistem de salarizare și de 
normare a muncii.

La plenara C.C. al U.T.M. 
s-a arătat că organele și or
ganizațiile U.T.M., precum șl 
unele*organe sindicale nu ma
nifestă o preocupare perma
nentă față de condițiile de 
muncă și de viață ale tinere
tului. Condițiile de viață și 
de muncă create pentru tine
ret în patria noastră fac par
te din marile cuceriri ale re
gimului de democrație popu
lară. Cu toate acestea mai 
sint întreprinderi unde, dato
rită unor metode birocratice 
de muncă, a atitudinei de sub
apreciere a nevoilor tineretu
lui din partea unor directori 
de întreprinderi, ingineri, 
maiștri, sînt încălcate dreptu
rile acordate prin lege tineri
lor muncitori.

Analizînd această situație 
plenara C.C. al U.T.M. a 
subliniat datoria ce o au or
ganizațiile U.T.M. de a se o- 
cupa cu toată seriozitatea de 
problemele de viață ale tine
retului și să apere interesele 
tineretului, drepturile pe care 
i le asigură legile statului, să 
lupte împotriva birocratismu
lui, a neglijenței manifestate 
de o serie de elemente din 
administrația unor întreprin
deri și instituții.

„Scînteia tineretului

• Un Erou al Muncii Socialiste printre 
locuitorii din Mogoșoaia O Tînăra candidată 
F. D. P. înregistrează cu atenție cerințele 
alegătorilor Numeroase propuneri in
teresante făcute de cetățeni în cadrul 
întîlnirilor.

Zilele acestea, în întreaga 
țară se desfășoară intîlniri 
între candidat ii F.D.P. și 

alegători. Acest eveniment, în a- 
fara faptului că permite stringe- 
rea legăturilor între cei propuși a 
fi deputați și masele largi de a- 
legători, pune în discuție proble
me care interesează păturile cele 
mai diverse de cetățeni. Cu acest 
prilej se trec în revistă realizări
le ; se consemnează lucrurile 
bune și se scoate în relief ce mai 
e de făcut.

Ieri, telefonul și poșta ne-au a- 
dus la redacție o serie de știri și 
reportaje care relatează despre 
întîlnirile dintre candidații F.D.P. 
și alegători. Publicăm reportajele 
transmise de la corespondenții 
noștri.

Intîlnirea tov. Ștefan Lungu 
cu alegătorii a început cu 
mult înainte de ora fixată. 

Vechiul han, din mijlocul comu
nei Mogoșoaia era gătit de săr
bătoare. Sala mică s-a umplut 
cu sutele de alegători veniți să 
stea de vorbă 
F.D.P, un vechi

— Tovarășul 
știe ce e nou pe

cu candidatul 
și bun prieten. 
Ștefan Lungu 

la noi, deoarece

Contractările și achizițiile
baza schimbului între

chizițiile constituie o sursă 
de aprovizionare a fondu
lui central al statului. Mai 

precis, sînt cumpărări directe, cu 
numerar, de la producători — 
contractanți și necontractanți. 
Ele sînt efectuate de către sala- 
riațij unităților cu sarcini de a- 
chiziție, direct în comune și la 
centrele de achiziții, prin buna 
înțelegere cu producătorii.

Contractările sînt angajamente 
certe, prealabile, încheiate între 
unitatea achizitoare și producători. 
Contractarea este o metodă de 
asigurare p cantităților de pro
duse planificate, deci în toate 
cazurile planurile de contractare 
sînt mai mici decît cele de achi
ziții sau cel mult egale cu ele. 
Contractările sînt o metodă de 
stimulare a producătorilor. Pen
tru asigurarea sortimentelor ne
cesare pieții, statul asigură con- 

condițiile necesare 
angajamentelor pre

contract, le pune la

tractanților 
realizării 
văzute în 
dispoziție creditele necesare pro
ducției, prin banca agricolă, se
mințele și materialele necesare 
(cherestea, cuie, gamuri, îngrășă
minte chimice, produse insecto- 
fungicide pentru combaterea dău
nătorilor etc.).

Rezoluția Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 27-29 decembrie 1956 
arată că achizițiile și contractă
rile devin, în condițiile desfiin
țării cotelor obligatorii la majo
ritatea produselor agricole, pir- 
ghia cea mai importantă in dez
voltarea relațiilor de 6chimb între 
oraș și sat, în asigurarea fondu
lui central al statului cu cerea
le și cu celelalte produse agri
cole necesare.

Sarcini deosebite revin unități
lor contractante de legume și 
fructe. Prin legătura lor direc
tă cu producătorii, prin avanta
jele pe care le oferă acestora, 
unitățile contractante pot să sti
muleze creșterea producției prin 
cultivarea legumelor pe terenu
rile cele mai potrivite — irigabile

(Continuare tn pag. 2-a)

oraș și sat

a pus umărul alături de noi la brica de perdele și dantele „So- 
realizările obținute, spuse munci- ” * . ...............................
torul Emil Brio. Poate că ziariș
tii, care n-au prea fost pînă acum

O

metri liniari. Depășirile lunare 
ale planului de producție înregis
trate în această perioadă sint cu
prinse între 60—84 la sută.

Printre filatoarele fruntașe de la întreprinderea „Firul Roșu“ 
din Tălmaciu, raionul Sibiu, se află și tînăra Maria Klein. Lu- 
crînd la 5 mașini de pieptănat bumbac Maria Klein își îndepli
nește zilnic norma cu 115—118 la sută.

In fotografie : tînăra filatoare în timpul lucrului.

Hotărîrile adoptate de Ple- 
j) nara C.C. al P.M.R. prevăd 
4 desființarea cotelor obliga- 
4 torii la majoritatea produse- 
4 lor agricole și asigurarea 
4 schimbului între oraș și sat 
4 în condiții normale, prin 
4 dezvoltarea sistemului de a- 
î chiziții și contractări. Re- 
4 dacția ziarului nostru s-a 
4 adresat tovarășului PAM- 
4 FIL BOLDUR, directorul 
4 Direcției comerț, legume și 

fructe din Ministerul Comer- 
4 {ului Interior, cu rugămintea 
4 de, a explica unele probleme 

la achiziții șireferitoare 
contractări.

Publicăm 
tovarășului

producătorilor de sistemul con
tractărilor și achizițiilor, în ulti
mii ani s-a constatat o creștere 
continuă a număruluj de produ
cători care au contractat ori și-au 
valorificat produsele prin coope
rative sau prin organizațiile de 
stat specializate. Acest lucru a 
fost subliniat și în documentele 
plenarei C.C. al P.M.R. din 27-29 
decembrie 1956, care arată că de 
acum înainte sistemul achiziții
lor și contractărilor trebuie* să 

baza schimbului între o- 
sat. Dezvoltarea contrac- 

și achizițiilor va sti-- 
foarte mult producția a-

astăzi relatările 4 
P. Boldur. 4

eau care cu puțini ani înainte au 
fost cultivate cu astfel de cul
turi etc. De asemenea, prin 
contracte se asigură cultivarea 
acelor sortimente care sînt cerute 
pe piață de către oamenii muncii 
consumatori, în special a produ
selor timpurii. Tn acest fel, pe 
de o parte producătorii vor avea 
venituri mai mari, iar pe de altă 
parte se evită nerentabilitatea u- 
nor produse, din cauza supra
abundenței lor pe piață, în unele 
perioade de vîrf.

In cazul cînd producătorii con- 
tractanți se unesc în asociații de 
producție legumicolă, ei au mai 
multe avantaje, deoarece pot fo
losi în comun inventarul grădi- 
năresc și îndeosebi utilajele de 
irigare (motoare, pompe, țevi) 
și primesc sprijin și din. partea 
S.M.T. Aceasta nu înseamnă că 
producătorii care nu sînt în aso
ciații n-au avantaje. Statul le a- 
sigură, prin organele contractan
te, posibilitatea de a aplica cele 
mai noi cuceriri ale 
fel că producția de 
ne rentabilă pentru 
ducător.

Producătorii care 
tractează anterior producția, ob
țin și ei avantaje prin valorifica
rea produselor la centrele de
achiziții. In primul rînd ei ob
țin prețuri avantajoase. In al
doilea rînd, ei nu mai 6înt ne- 
voiți să piardă timp și bani mer- 
gînd în piețele orașelor. Centrele 
de achiziții sînt dotate cu loca
luri corespunzătoare, prevăzute 
cu spații de înmagazinare și 
manipulare, ambalaje, utilaj etc. 
In sfîrșit, producătorii au liber
tatea de a-și valorifica produse
le fie prin organizațiile de stat, 
fie prin cooperative, fie la piața 
liberă.

Date fiind avantajele oferite

lor și 
devină 
raș și 
țărilor 
mula _ ___  r____ t._
gricolă, va asigurar cantitățile 
de produse agro-alimentare nece
sare fondului central al statu
lui, va aduce o abundență de 
produse, la prețuri accesibile, 
pentru masele de oameni ai 
muncii.

Țărănimea muncitoare a pri
mit cu interes și bucurie aceste 
măsuri. Este necesar acum ca 
toate organele de stat, precum și 
organizațiile U.T.M. de la sate 
să sprijine d'n toate puterile ac
tivitatea de contractare și achi
ziții a produselor agro-alimentare 
care aduc venituri mari țărăni
mii muncitoare și asigură buna 
aprovizionare a oamenilor mun
cii de la orașe.

pe aici, nu știu ce s-a făcut, 
să le spun eu !

Și întorcîndu-se spre colțul 
care cițiva ziariști așteptau 
carnetele în mină începu să 
rate: Avem electrificare începută 
de acum un an și, după cum spu
ne tovarășul Constantin Popescu 
electricianul nostru, pînă la 3 
februarie va fi terminată sută la 
sută; s-a radioficat întreaga co
mună; s-au construit trei săli mari 
de clasă și avem acum școa/ă de 7 
ani aici in comună; s-au pavat 
mai multe străzi; s-au făcut tro
tuare ; în imediata apropiere. în 
Bucureștii-Noi s-au înălțat zeci 
de blocuri muncitorești, un cine
matograf și un minunat parc cu 
teatru de vară...

Pavel Vasile, Calomfir Sița, Pe
tru Nicolae și alți membri ai în
tovărășirii „7 Noiembrie" au vor
bit despre mulțumirea lor față 
de recentele măsuri ale partidu
lui. Ei nu au uitat insă să arate 
și ce doresc să se mai facă aici 
in comună, oferindu-se cu toții să 
sprijine toate acțiunile ce se vor 
iniția. S-a propus printre altele 

- prelungirea liniei de tramvai nr.
6 pînă aici în comună, pavarea 
unor străzi laterale, precum și 
necesitatea construirii unui cămin 
cultural spațios, vechiul han 
fiind inpropriu pentru așa ceva. 

iPartîcipanțîi la adunare au dez
bătut în special problema creș
terii producției legumicole, spe
cifică comunii. Ilie Moșoiu, de pil
dă, a cerut ca cooperativa să 
fie anul acesta mai bine aprovi
zionată cu semințe necesare legu
micultorilor care încheie con
tracte pentru aprovizionarea Ca
pitalei, iar Pavel Vasile, a cerut 
candidatului să propună, măsuri 
drastice împotriva conducerii 
S.M.T.-ului Cocioc care nu le face 
la timp lucrările agricole.

Cu deosebită atenție au ascul
tat apoi participanții cuvîntul 
Eroului Muncii Socialiste Ștefan 
Lungu. Printre altele el a spus:

— Tineretul dorește cămin cul
tural ? Foarte bine. Propun să 
am o întîlnire cu tinerii, cît de 
curînd și să vedem care va fi 
contribuția lor. Sînt sigur că ei 
înșiși prin muncă voluntară 
vor putea face cărămida necesară, 
vor rezolva și o serie de lucrări 
de construcție și atunci banii din 
auto-impunere ne vor ajunge pen
tru a ridica aici un cămin cultu
ral.

Candidatul și-a notat propune
rile dar a cerut alegătorilor spri
jinul lor. pentru că numai îm
preună vor putea contribui la 
dezvoltarea comunei.

KA uncitorii, tehnicienii, ingi- 
,VI nerii și funcționarii fabricii 

„1 Septembrie" di>n Satu-Mare 
s-au întîlnit cu candidatul F-EX-P. 
din circumscripția lor electorală 
— tînăra Maria Borșa de la fa-

în 
cu 
a-

. lidaritatea“ din localitate. Tînăra 
candidată și-a povestit viața. '

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participanți care au relevat mă? 
rile drepturi cîștigate de cei ce 
muncesc în anii regimului de de
mocrație populară.

Tov. Carol Petra s-a angajat 
ca printr-o participare activă la 
întrecerea socialistă să sprijime 
la locul său de muncă aplicarea 
în viață a politicii partidului. 
Vorbitorul a cerut ca pe strada 
„Bella Breiner" să fie introdusă 
canalizare.

Mai mulți vorbitori au sezîsat o 
serie de neajunsuri care se cer a 
fi rezolvate. Astfel s-a cerut, de 
pildă, pietruirea trotuarului de pe 
strada „Tancic Mihai“ și intro
ducerea apei potabile în această 
stradă. Tov. Klapek Kamila a ce
rut să fie pietruite trotuarul și 
partea carosabilă a străzii „Ștran- 
dului“.

Tov. Andrei Korek, locuitor de 
pe strada Nyar. a cerut înființa
rea în această stradă a unui ma
gazin alimentar.

Craiovița e un fel de subur* 
bie a orașului Craiova. Lo
cuitorii ei sînt muncitori 

sau funcționari ai diverselor în
treprinderi din orașul Craiova. 
Unii dintre ei, cum am aflat mai 
tlrziu, sînt pricepuți șl in cultiv 
varea roadelor pămîntului.

lonescu State, candidatul lor 
— un strungar vestit, acum di
rector al uzinei „7 Noiembrie" din 
Craiova îi cunoaște mai de mult;

pînă acum ca director al unei 
uzini ai cărei muncitori locuiesc 
aici, astăzi în calitate de candi
dat F.D.P. în circumscripția elec
torală nr. 17.

— S-au făcut multe în Craio. 
vița. Avem o școală de 7 ani 
mare și frumoasă, avem magazi
ne destule și bine aprovizionate. 
Și cite nu s-au mai făcut în anii 
aceștia. Dar nu putem spune că 
la noi nimic nu mai este de fă
cut. Iaca nu mai departe sala 
asta în care slntem; ăsta-i cămin 
cultural ? Am început nu-i vorbă, 
unul nou, dar s-a lăsat totul 
baltă. Apoi Ionele Mihalache, 
continuă:

— O să te ajutăm și noi cu pu
terile noastre.

Candidatul zîmbi ușor.
— Ne mai necăjește încă apa, 

debitul canalizării e încă prea 
mic. In acest an ar trebui neapă
rat mărit — zise Gheorghe U- 
drescu, muncitor la fabrica de 
confecții „I. C. Frimu".

Au mai vorbit și alții . In dis
cuția lor cu candidatul F.D.P. au 
propus refacerea podului de peste 
canalul care trece prin Craiovița. 
prelungirea traseului autobusului 
ce face legătura cu orașul etc.

A vorbit apoi și candidatul, a- 
sigurîndu-i că propunerile lor 
vor fi atent studiate și că se va 
strădui să le satisfacă, cerîndu- 
le și ajutorul lor.

științei, ast- 
legume devi- 

fiecare pro-

nu-și con-

OASPEȚI
DE PESTE HOTARE

v Duminică a sosit în Capitală 
subcomisia culturală a Republicii 
Democrate Germane în vederea 
semnării planului de muncă pe a- 
nul 1957 pentru aplicarea acordu
lui cultural dintre R P. Romînă 
și R. D. Germană.

■■ Duminică a sosit în Capi
tală o delegație de medici sovie
tici invitați de Academia R.P.R. 
pentru a se documenta asupra lu
crărilor efectuate în țara noastră 
sub conducerea acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, în domeniul luptei 
împotriva îmbătrî-nirii.

VEȘTI DESPRE ȚARA OAȘULUI

Acolo unde domneau 

bolile și ignoranța...
„Negrești — prin telefon"... 

Notați, tovarășe stenografă, am 
de transmis o scurtă știre din 
îndepărtata țară a Oașului.

La casa de nașteri din Tarn a 
Mare, tocmai In capătul țării 
Oașului, un medic a veghiat o 
noapte întreagă lingă paiul unei 
femei și a scăpai viața ei și 
a noului născut.

Cum ? Știrea nu-i extraordi
nară? Pare prea cotidiană? Să 
vedem.

..Ascultați-mă mai departe. 
Țara Oașului, colț de țară pier, 
dut pe vremuri undeva in nord- 
vest, era renumită pentru mor
talitatea infantilă — din 100 
de copii mureau 25.

Țara Oașului mai era renu
mită pentru sifilisul îngrozitor 
ce blntuia aici, exantematicul, 
febra tifoidă..

Pe vremuri tn Țara Oașului 
erau:

Spitale — 0.
Case de nașteri — 0.
Dispensare pentru copii — 0. 
Puncte farmaceutice — 0.
Si doar 4 medici de circum

scripție la o populație de 60.000 
oameni. Cum puteau să se răz
boiască cu bolile îngrozitoare ?

Locuitorii de aici erau con
damnați, cu asentimentul total 
al vechiului regim, la suferințe 
de nemăsurat: la moartea co
piilor, la secerarea oamenilor 
cu sutele de bolile necruțătoare.

Am cerut o statistică de la 
sfatul popular, lat-o: in Țara 
Oașului sînt astăzi nouă cir
cumscripții sanitare. La Turu 
Lung, La Turț, Tar na Mare, 
Orașul nou. Livada, Negrești, 
Cer teze, Călinești, și Bixad. Fie.

* La primăvară, anal
fabetismul va fi o amin
tire .. * Comparație a 
prezentului cu 

trecutul

care cu dispensar, cu casă de 
naștere și multe dintre ele cu 
staționare. Printre unitățile noi 
create amintim: dispensarul cu 
staționar de la Orașul nou, dis
pensarul antivenerian de la 
Vama, dispensarul T.B.C., că
minul de zi, stația de salvare 
toate din Negrești, Sanepidul 
raional, sanatoriul T.B.C, cu 
300 patu. i și preventoriu, 1 .B CI 
din Bixad, dispensarul medical 
de la I.F.E.T.-Bixad, cabinetele 
stomatologice din Negrești și 
I.F.E.T.-Bixad. Iar In februarie 
var veni oameni tn halate albe 
la spitalul cu policlinică, clă
dit la Negrești in anii 1955-56, 
la care In acest moment se fac 
lucrările de finisare. Este un 
spital cu două etaje (prima 
casă cu două etaje in țara Oa
șului) una dintre cele mai mo
derne construcții sanitare de a- 
cest gen din țară, clădit din 
fondul centralizat al Statului; 
Puterea populară a cheltuit 
8.000.000 lei. Spitalul cuprinde 
secțiile chirurgie, pediatrie, ra
diologie, farmacie etc.

Da. unul din cele mai mo
derne spitale din țară, s-a con
struit tn Țara Oașului. Mai gă
sim in Țara Oașului nouă puncte 
farmaceutice și două chioșcuri 
farmaceutice. In Oaș sint as

tăzi 23 de medici, In mare parte 
tineri, 15 felceri, 43 surori, 11 
oficianți sanitari, 12 moașe, 18 
infirmiere, o armată întreagă 
de lucrători sanitari. Prin '44 
nimeni nu ar fi crezut că Oașul 
va scăpa de plaga îngrozitoare- 
lor boli.

Aici, tn 12 ani s-a pornit o 
ofensivă pe viață și pe moarte 
pentru stîrpirea bolilor. Chestiu
nea sănătății în Țara Oașului a 
fost ridicată la rangul de im
portantă problemă de stat. Lo
cul celor patru medici de cir
cumscripție lipsiți de sprijin, 
fără spitale, fără aparate a fost 
preluat de numeroși lucrători 
sanitari care au venit din toate 
colțurile țării ca să prefacă 
Oașul într-un colț de (ară cu 
cetățeni sănătoși și viguroși. As- 
tăzi sifilisul în Oaș este tn curs 
de dispariție totală.

In 1955—56 nu s-a mai ivit 
nici un caz de exantematic și 
febră tifoidă. Mortalitatea in
fantilă a scăzut la 9 la sută.

Iată de ce, tovarășă stenogra
fă, este important faptul că un 
medic veghează asupra unei fe
mei o noapte întreagă salvlnd-o 
pe ea și copilul abia născut.

Notați, tovarășă stenografă, 
acum o altă știre scurtă din 
Oaș: „Corul căminului cultura! 
din Negrești (centrul raionului 
Oaș) reperă un cîntec din a- 
ceste locuri vechi de 200 de ani“

Locuitorii din Oaș, învață în 
cor cintezele strămoșilor. Aci e 
timp de cînfece, de activitate 
culturală, de tnvățămînt. Copiii

ȘTEFAN HALMOȘ

(Continuare în pag. 2-a) '



SARCINILE
Uniunii Tineretului Muncitor în lupta
pentru aplicarea Hotărîriior plenarei

(Urmare din pag, l-a)

Plenara C.C. al U.T.M. a arătat 
că organizațiile U.T.M. trebuie să 
acorde o atenție deosebită orien
tării tineretului spre școlile pro
fesionale de ucenici. Trebuie asi
gurat ca între organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi și șco
lile de cultură generală din apro
pierea întreprinderilor respective 
să existe o permanentă legătură 
în vederea sprijinirii invățămîn- 
tului tinerilor muncitori. De ase. 
menea selecționarea elevilor pen
tru școlile de ucenici nu trebuie 
să se facă la întîmplare. Spre 
aceste școli trebuie îndrumați în 
primul rind fiii muncitorilor din 
întreprinderea și din orașul res
pectiv. Participanții la plenară au 
criticat atitudinea unor cadre di
dactice și a unor organizații 
U.T.M. din școlile de ucenici care 
se ocupă superficial, fără simț de 
răspundere de asigurarea condi
țiilor de studiu și de practică ale 
acestora, de muncă, de educație 
politică, morală și cetățenească 
a viitorilor muncitori. Plenara a 
cerut organizațiilor U. T. M. să 
acorde o mare atenție sarcinii de 
a îndrepta pe tinerii muncitori 
spre învățămintul superior. In 
acest scop, ele, în colaborare cu 
organele Ministerului învățămân
tului, trebuie să se ocupe de or
ganizarea în întreprinderi a 
cursurilor serale pentru absolvi
rea școlilor medii. * " 
vor mări 
tru ca cei ___.b ____
muncitori să pășească mai depar
te spre studii superioare, făcînd 
să sporească rîndurile intelectua
lității provenite din masa oameni
lor muncii.

Pentru înfăptuirea măsurilor 
elaborate de plenara C.C. al 
P.M.R. menite să ducă la dezvol
tarea industriei ușoare, plenara 
C.C. al U.T.M. a pus în fața or
ganelor și organizațiilor U.T.M. 
sarcina de a îndruma tineretul 
din industria ușoară să se preocu
pe mai mult de lărgirea sortimen
telor și îmbunătățirea calității 

•lor. E necesar să se organizeze 
consfătuiri ale tinerilor producă
tori cu consumatorii, brigăzi-raid 
care să se deplaseze prin maga
zinele de desfacere a mărfurilor. 
Tinerii lucrători din comerțul de 
stat trebuie educați fn spiritul ati
tudinii civilizate față de cumpără, 
tori, al combativității față de ele
mentele necinstite care dosesc 
mărfuri în scopul de 
cula, față de cei care 
cumpărători.

Plenara C. C al 
a cerut organizațiilor 
să îmbunătățească

Astfel se 
posibilitățile pen- 

mai buni tineri

a le spe- 
inșeală pe

U. T. 
U. T.

------ munca 
mobilizare a tineretului la 
ferite muncii voluntare, de ... 
teres obștesc, la acțiuni gospodă
rești cu caracter local, cum ar fi 
construcțiile de locuințe, înfrumu
sețarea orașelor și satelor, repa
rarea drumurilor și podurilor etc.

Plenara C.C. al U.T.M. a ana
lizat cu mare atenție posibilită
țile de sporire a contribuției ti. 
neretului la lupta pentru îndepli
nirea măsurilor de importanță 
deosebită luate de plenara C.C. 
al P.M.R. pentru creșterea neîn
cetată a producției vegetale și 
animale șl pentru transformarea 
socialistă a agriculturii.

Pornind de la sarcina dată de 
?>artid cu privire la creșterea ne- 
ncetată a producției de cereale, 

astfel ca să se ajungă pină la 
sfîrșitul anului 1960 la o pro
ducție de 15.000.000 tone cereale, 
plenara C.C. al U.T.M. a cerut 
organizațiilor U.T.M. să mobilize
ze tineretul de la sate la lupta 
pentru obținerea de producfli 
mari la culturile de porumb, să-și 
asume răspunderea producerii pe 
loturile semincere în G.A.S, și 
G.A.C. a seminței de porumb hi
brid. In sprijinul organizațiilor 
de bază U.T.M. de la sate tre
buie să vină tinerii specialiști din 
agricultură.

La plenară s-a scos în evidență 
faptul că succesele obținute în 
unele locuri sînt dovezi concrete 
că sarcini cum sînt plantarea po
milor, a puleților pentru perdele 
de protecție și împăduriri, dez
voltarea producției legumicole, 
însîlozarea furajelor pot fi foarte 
bine realizate de către tineret.

M, 
M. 
de 
di- 
in-

Pentru ca astfel de acțiuni să'se 
desfășoare bine e însă necesar ca 
organele și organizațiile U.T.M. 
să dovedească mai mult spirit de 
inițiativă.

în documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. se arată că izvoarele prin
cipale pentru acoperirea fondu
lui central de produse agricole 
sint contractările și achizițiile 
de produse agricole din sectorul 
socialist cooperatist, din sectorul 
individual al agriculturii, precum 
și resursele proprii ale statului 
(G.A.S., S.M.T. etc). In aceste 
condiții un rol deosebit îl are 
dezvoltarea și consolidarea per
manentă a sectorului socialist 
cooperatist din agricultură.

Plenara C.C. al U.T.M. a pus in 
fața organizațiilor U.T.M. sătești 
sarcina de mare răspundere de a 
ridica pe o nouă treaptă munca 
de educare a tineretului munci
tor de la sate și în primul rind a 
utemiștilor în spiritul muncii în 
comun, pentru a le dezvolta inte
resul, încrederea și dragostea 
față de formele cooperatiste de 
muncă, pentru a-i convinge să se 
situeze în fruntea muncii pentru 
transformarea socialistă a agri- 
culturii.

Comitetele raionale sătești ale 
U.T.M. vor trebui să studieze te
meinic experiența comitetelor ra
ionale și a organizațiilor de bază 
ale U.T.M. în transformarea so
cialistă a agriculturii din raioa
nele complect cooperativizate.

O sarcină de mare răspundere 
revine organizațiilor U.T.M. din 
satele unde nu sint organizații de 
partid. Comitetele regionale și ra
ionale ale U.T.M. trebuie să-și în
drepte atenția spre aceste sate și 
să ajute organizațiile de bază ale 
U.T.M. în munca de creare a 
gospodăriilor colective și întovă
rășirilor agricole.

Utemiștii și tinerii intelectual! 
de la sate — învățători, ingineri 
și tehnicieni — sînt chemați să 
mărească aportul lor la munca 
organizațiilor de bază sătești ale 
U.T.M.

Plenara C.C. al U.T.M. a pus 
tn fața organizațiilor U.T.M. din 
unitățile socialiste ale agricul* 
turti sarcina să ia parte 
cu toate forțele la întări
rea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, cooperati
velor de producție agricolă și a 
întovărășirilor agricole, să par
ticipe efectiv la lupta pentru ob
ținerea de producții sporite, pen
tru dezvoltarea lor multilaterală. 
Un rol deosebit de important ii au 
In acest sens organizarea de 
echipe de tineri în cadrul brigă
zilor din gospodăriile colective și 
cooperativele agricole de produc
ție, care să-și asume sarcini de 
producție concrete.

Așa cum a arătat plenara C.C. 
al P.M.R., în fața gospodăriilor 
de stat și stațiunilor de mașini 
si tractoare stau sarcini deose
bit de importante. Un rol 
principal in îndeplinirea acestor 
sarcini revine mecanizatorilor a 
căror majoritate o alcătuiesc tine
rii dintre care mulți sint ute- 
miști. Organizația noastră poartă 
o mare răspundere pentru activi
tatea acestora, precum și pentru 
încadrarea lor justă în sistemul 
de salarizare, pentru asigurarea 
unor condiții de viață corespun
zătoare. în același timp organiza
țiile U.T.M. trebuie să combată 
cu toată tăria atitudinea de in
disciplină a unor tineri tracto
riști, lipsa de grija față de ma
șini și tractoare, să dea un spri
jin concret la crearea și buna ac
tivitate a brigăzilor de tineri 
tractoriști.

Participanții la plenară au sub
liniat necesitatea lichidării lipsei 
de preocupare a organelor și or
ganizațiilor U.T.M. față de școlile 
de ucenici de pe lîngă G.A.S. și 
S.M.T. și, în general, față de șco
lile care pregătesc cadre pentru 
agricultură.

Comitetul Central al P.M.R. a 
atras atenția asupra faptului că 
elemente dușmănoase vor încerca 
să folosească măsurile luate de 
partid privind schimbul liber al 
produselor între oraș și sat pen
tru a se deda la speculă, pentru 
a ridica prețul unor produse pe 
piață și a lovi în felul acesta în 
puterea de cumpărare a salariu.

C. C. al P. M. R.

Adunarea
Luni după amiază a avut loc 

în sala „Excelsior" o adunare a 
femeilor din Capitală, organizată 
de Comitetul Feaneidor Democrate 
din R P.R.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Stela Enescu, președinta 
Comitetului Femeilor Democrate.

Tov. Gabriela Bermachi, a fă
cut o amplă expunere asupra lup
tei femeilor dim tara noastră pen
tru apărarea urnei păci trainice.

După ce a scos în evidență 
drepturile de care se bucură fe
meile din țara noastră precum șî 
condițiile noi creiate femeilor de 
către partid și guvern, vorbitoa
rea a arătat că mamele trebuie 
să privească cu toată răspunderea 
datoria pe care o au în educarea 
copiilor și a tineretului. Copiii 
noștri trebuie să crească în spi
ritul dragostei față de patrie, 
față de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, devotați construirii socialis
mului, păcii și prieteniei între 
popoare.

Tov. G. Bermachi a înfățișat a- 
poi sprijinul pe care femeile din 
țara noastră îl dau acțiunii

lui oamenilor muncii. De aceea, 
plenara C.C. al U.T.M. cere orga
nizațiilor U.T.M. să ducă o te
meinică muncă politică în rîndul 
tinerilor pentru explicarea rolu
lui cooperativelor de consum, pen
tru a-i convinge să devină mem
bri ai cooperativelor și să spri
jine buna desfășurare a activită
ții acestora.

Totodată organizațiile U.T.M. 
trebuie să-și aducă contribuția 
la lupta împotriva speculanților, 
mobilizind in primul rind utemiș- 
tii și tineretul să valorifice sur
plusul de produse prin sistemul 
de contractări și achiziții, antre- 
nindu-i să ia parte activă la de
mascarea elementelor speculante.

Dezbaterile plenarei C.C al 
U.T.M. au subliniat că una din 
lipsurile cele mai răspindite și 
înrădăcinate in munca multor or
gane și organizații U.T.M este 
birocratismul, lipsa de control 
și organizarea defectuoasă a în
deplinirii hotărîriior. Orgamzația 
noastră are destui activiști și ca
dre care în vorbe se ridică im. 
potriva birocratismului, insă In 
practică snbapreciază daunele și 
pericolul acestui fenomen negativ 
și bolnăvicios in munca noastră.

In practica muncii onor 
organe și cadre ale U.T.M. s-a 
Înrădăcinat munca ca hirtiile. or
ganizarea a tot felul de consfă
tuiri și ședințe in care iși irosesc 
timpul activiști cu pregătire și 
experiență. De asemenea, există 
și activiști care merg mult pe te
ren. dar care înlocuiesc munca 
concretă de îndrumare și control 
cu colectarea a tot felul de date 
pentru rapoarte; pe de altă parte 
sint activiști care s-au rupt de 
viața și preocupările tineretului 
și care cunosc munca U.T.M. nu
mai din rapoarte și situații sta
tistice

Plenara CC al U.T.M. a cerut 
hotă rit tuturor organelor și orga
nizațiilor U.T.M. să nu-și cruțe 
forțele in lupta impotriva acestor 
lipsuri, să organizeze temeinic 
munca pentru îndeplinirea hotă- 
ririlor, să intensifice prin toate 
mijloacele controlul îndepliniră 
sarcinilor, lichidind cu tendința 
muncii în general, să ridice răs
punderea personală in muncă a 
fiecărui activist al U.T.M.

Organizația noastră cuprinde 
in rîndurile ei tineri minunați, 
devotați cauzei partidaiui nostru, 
tineri capabili să îndeplinească 
sarcini de răspundere in activita
tea U.T.M. Plenara CC al 
U.T.M. a cerut să se combată ca 
tărie tendința de subapreciere a 
aportului pe care il pot aduce ac
tiviștii nesalariați — tendință 
care se manifestă in unele organe 
și organizații U.T .M Plenara a 
pus ca sarcină ca pină Ia sfirși- 
tul acestui an să avem in jurul 
organelor și organizațiilor U.T.M. 
un activ de 100.000—150 000 ute- 
miști care să îndeplinească dife
rite sarcini concrete și să fie în 
stare să-și pună Întreaga capaci
tate in slujba activității U.T M 
Așa cum au subliniat dezbaterile 
plenarei, aceasta este calea care 
va contribui in mod sigur la • 
îmbunătățire considerabilă a 
muncii noastre.

Plenara CC al U.T.M. a arătat 
că o condiție esențială pentru ri
dicarea calității muncii organiza
ției noastre este îmbunătățirea 
permanentă a stilului de muncă a 
organelor și cadrelor U.T M_ în
deosebi a stilului de muncă cu or
ganizațiile de bază U.T.M Or
ganizațiile de bază trebuie ajuta
te &a trăiască pe propriile lor pi
cioare. sâ fie in stare să organi
zeze și sa conducă cu competență 
activitatea U.T.M., să manifeste 
mai multa inițiativă proprie în 
desfășumrea mnndi pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin. In 
acest sens trebuie înlăturată din 
activitatea unor comitete raionale 
și orășenești ale U.T.M. practica 
dăunătoare de a face o tutelă mă
runtă organizațiilor de bază ale 
U.T.M îmbunătățirea muncii po
litice In organizațiile de bază ale

ute- In ultimii ani în (ara noastră au fost construite sau ame
najate numeroase instituții culturale. In fotografie: Palatul 
Culturii din R. Vîlcea, regiunea Pitești.
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„Ce este teoria mar?
a cunoașterii11*)

femeilor din Capitală

U.T.M., activizarea fiecărui 
mist trebuie să ducă la ridicarea 
combativității organizațiilor de 
bază și a utemiștilor impotriva 
lipsurilor.

Plenara C.C. al U.T.M. a apre
ciat că existența lipsurilor în sti
lul muncii comitetelor regionale, 
raionale și orășenești se datorește 
și felului in care acestea au fost 
ajutate de biroul C.C. al U.T.M. 
și de aparatul CC. al U.T.M.

Pregătirea și desfășurarea ale
gerilor organelor locale de 
U.T.M. din acest an trebuie să 
ducă la îmbunătățirea muncii or
ganizațiilor U.T.M., la ridicarea 
in organele Iccale de conducere 
a celor mai buni tineri, energici 
și entuziaști, devotați organiza
ției, la întărirea legăturilor orga
nelor U.T.M. și activiștilor aces
tora cu viața, munca și proble. 
mele organizațiilor de bază 
U.T.M.

In dezbaterile CC al U.T.M. 
s-a ridicat cu tărie necesitatea de 
a se lua măsuri serioase pentru 
îmbunătățirea muncii politice a 
organizațiilor U.T.M. in rîndurile 
tineretului neorganizat, pentru 
asigurarea creșterii neîncetate a 
rindurilor U.T.M.

Necesitatea creșterii rindurilor 
U.T.M. nu trebuie înțeleasă în
gust In sensul încadrării in 
U.T.M. de-a valma, fără discer- 
nămînt, a tuturor tinerilor. Creș
terea normală a rindurilor U.T.M. 
presupune, în primul rind respec
tarea principiilor Statutului 
U.T.M. care arată clar ce condiții 
trebuie să îndeplinească un lin ir 
pentru a putea fi primit m rin- 
durile U.T.M. Multe organe și 
organizații U.T.M. nu țin seama 
de acest lucru. Așa se explica 
făptui că primirea in U.T.M in 
multe locuri se face superficial, 
formal, că sînt primite in L.T.M. 
elemente care nu au ce căuta ia * 
organizația comunistă de tineret. 
Aceasta duce ia creșterea numă
rului de u tem iști pasivi față dt 
îndeplinirea sarcinilor de organi
zație. la scăderea combativității 
și capacității de muncă a orgzri. 
rațiilor de bază U.T.M.

Plenara CC ai U.T.M. a cenrt 
să fie lichidată goana dnpâ pr
in i re* unui număr cit va: marc 
de memori in organiza:;* noas
tră in detrimentul calității aces
tora.

Plenara a aprobat raportai cn 
privire fa preschimbarea torw- 
menteier L TJL și a totorit ca 
preacănubarea de
organizație să cn-riane pini 'A 
1 Mai 1957; acei tineri care po
sedă carnete U.T.M. model 194? 
și care sint chemați to li se pres
chimbe documente * și na se pre
zintă vor fi socotiți In afara rin
ds ri lor U.T.M.

In curind vor avea loc alege
rile de depuuți pentra Marea A- 
d una re Națională. Organizația 
noastră trebuie să desfășoare în
treaga sa muncă sub semnai sar
cinilor puse de campania etecto-1 
raUL Organele și organizațiile l
U.T.M. trebuie să desfășoare o I 
susținută muncă politică, expli- j 
cind tineretului politica partidu- : 
lui nostru pentru ridicare* conti
nui a nivelului de viață a po- ' 
porului, grija ce o poartă parti
dul și guTermri țării noastre ti
neretului. succesele mari obținu
te de statul nostru pe drumul 
constraini socialismulni. Întreg 
tineretul care are drept de vot, 
to acorde cu încredere votul 
candidațiior FD.P, fiind convins 
că in felul aresta votează pentru 
viitorul săa luminos.

Tinăra generație a patriei, 
care poartă o încredere nemăr
ginita și o dragoste fierbinte 
partidului clasei muncitoare — 
părintele și conducătorul său în
țelept — are ferma convingere 
că noile măsuri ale partidului 
vor duce poporul nostru spre ob
ținerea unor noi și importante 
succese pe drumul spre socialism. 

Organizația noastră are sarci
na măreață de a stringe sub 
steagul de luptă al partidului în
tregul tineret, de a-i călăuzi en
tuziasmul și nesecata-i energie 
pe făgașul luptei pentru înflori- ; 
rea patriei și ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Acolo unde domneau 
bolile și ignoranța...
(Urmare din pag. 

nu mai urcă cu cei în 
sălbăticia pădurii la 
copacilor, ci umblă la școli.

înapoierea sanitară a mers 
in Oaș ca și in alte părți mină 
in mină cu înapoierea culturală. 
In Oaș s-au numărat in anul 
1944, 18.000 de analfabeți din 
populația de 60.000. Ceilalți 
știau să iscălească cu litere stil- 
cite și de aceea au fost trecuți 
in rîndurile știutorilor de carte. 
De fapt și ei erau analfabeți. 
In 12 ani s-a purtat un război 
necruțător impotriva rțeștiinfei 
de carte. In Oaș au mai rămas 
1700 de analfabeți, care in 
această iarnă vor învăța bu- 
chiile. Primăvara va aduce aici, 
odată cu ghiocei și violete, ulti
mul examen al foștilor analfa- 
bețL Cei care doresc să oarti- 
::pe la acest eveniment istoric 
In revoluția noastră culturală 
n-au decit — la primăvară — 
să vină pină la Oaș și să asiste 
la lichidarea complectă a anal
fabetismului aici, unde a domnit 
cea mai jeroce obscuritate.

Mai e de relevai că regimul 
nostru a sugrumat izvoarele 
:.reterii neștiinței de carte. In 
1944, dir. 7482 coou au fost în
scriși la școală 1.819. Asta 
funded pe de o parte în Oaș 
erau citeva școli primare de 4 
clase și din multe sate oamenii 
nu-și puteau trimite copiii la 
mari depărtări, pe de altă parte 
in jamiaa oșanului copilul de 
7—8 ani nu putea fi dat la ^căr
turărie^, ei trebuia să meargă

l-a)
vlrstă în 
retezatul

tn consirucfiî de școli in Oaș, 
ca generația cea nouă să aibă 
parte de multă lumină, 
construit școli noi la ( 
Coca, ~ 
Tar na 
ternat 
grești'

tn fiecare toamnă coboară de 
aici, din capăt de tară, din Oaș, 
tot mai mulți tineri la facultă
țile din Cluj, Timișoara, Iași și 
București, spre a se face me. 
dici, ingineri, sculptori, chi- 
miști

La marea revoluție culturală 
din Oaș își dau din plin contri
buția celelalte instituții cultu
rale, cinematografele din Ne
grești, Orașul Nou, Tarna Mare, 
Livada și Turu Lung. Cinema
tograful pe care oamenii de ști- 
infă l-au descoperit cu multe de
cenii In urmă, aici în Oaș e cu
noscut numai din anii noștri. 
Apoi, stațiile de radioficare prin 
care oșanul, care pe vremuri a 
fost izolat și de restul jării sale, 
află ce se intimplă la O.N.U. 
Să nu trecem cu vederea biblio
tecile sătești — numai biblio
teca din Livada numără 3.S68 
de volume — apoi noile cămine 
culturale, cu coruri, echipe de 
dansuri, brigăzi artistice, so
liști vocali, formații teatrale, 
fluierași, tulniceri, din care la 
fiecare concurs vine cite o 
echipă pină la finală la Bucu
rești.

Partidul nostru a risipit ceața 
neștiinței și a inculturii In acest 
loc de țară, scufundai cîndva în 
beznă. Primăvara, analfabetis
mul va rămine un fapt aparfi- 
nind istoriei. Azi, copiii merg la 
școală, tinerii coboară toamna la 
centrele universitare ale țării, 
oamenă merg la cinema, ascul
tă radia, învață ciniece vechi 
de 100 de anr ca să le pre- 
z.'.te tn Cap-dală. Ș: In Oaș, 
eoiț ie țari [inul in întuneric, 
revoluția culturală — rod al 
grijii partidului — merge cu 
pași siguri spre împlinirea ei.

S-au 
, _ Certeze.

Rașca, Tîrșolț, Bixad, 
Mare, Batard și un in- 
cu 120 de locuri la Ne-

Sîntem noi tn stare să cu
noaștem lumea înconjurătoa
re ? Cum are loc procesul cu
noașterii ?

Nu trebuie să ai studii 
speciale de filozofie, sau In 
diferite domenii ale științelor 
naturii ca să cauți răspunsul 
la aceste întrebări. Asemenea 
probleme și le pune doar ori
care dintre cei dornici să afle 
cit mai multe despre lucrurile 
care li înconjoară, oricare 
dintre cei dornici de noi și 
noi cunoștințe. Iar dacă stu
denții Facultății de filozofie 
studiază in zeci de ore pro
bleme legate de Teoria cu
noașterii, nu înseamnă însă că 
asemenea răspunsuri nu pot 
fi date și în cîteva pagini pe 
înțelesul cercurilor largi de 
oameni ai muncii din țara 
noastră. Un asemenea răs
puns le este foarte necesar ze
cilor de mii de tineri și vîrst- 
nicl, oameni ai muncii de di
verse profesiuni, care tn anii 
din urmă au început studiul 
filozofiei marxist-leniniste. lo- 
sef Dietzgen remarcabilul fi
lozof german ieșit din rindu- 
rile muncitorilor spunea pe 
buni dreptate tn urmă cu 
peste un veac că teoria știin
țifică a cunoașterii interesează 
îndeaproape poporul căci ea 
îi dă „dreptul logic" de a 
lupta pentru eliberarea șa, 
pentru făurirea unei vieți noi.

Editura de stat pentru lite
ratura politică a avut inițial 
tiva traducerii și editării in 
cadrul .colecției Biblioteca 
populară de marxism-leni
nism" a lucrării talentatului 
filozof sovietic M. Rosenthal 
„Ce este teoria marxistă a cu
noașterii".

Sint oare oamenii tn stare 
să cunoască lumea ? Răspun
sul pare simplu. Dar orictt ar

---------------- j 
părea de ciudat, In rîndurile ș 
filozofilor au avut loc de mul- 2 
te veacuri și au loc și astăzi ț 
aprige controverse in jurul a- j 
cestor probleme. Răspunsul pe j 
care îl dă materialismul j 
dialectic este simplu și clar:--- »
lumea este cognoscibilă. Pe j 
parcursul celor aproape 100 î 
de pagini autorul, pe baza a 
zeci de exemple din istoria 
științelor, dovedește cu clari
tate, cu simplitate că posibi
litatea cunoașterii lumii este 
singura concluzie care de
curge din întreaga experiență 
a dezvoltării societății ome
nești, din uriașele realizări ale 
științei și tehnicii, Autorul a- 
rată mai departe cum cunoaș
terea omenească este reflecta
rea In creierul omului a lu
mii exterioare, cum cunoaște
rea este un proces care are a- 
numite trepte, cum practica 
este baza procesului cunoaș
terii. Intr-un capitol special 
autorul definește noțiunea de 
adevăr, arătind că o lege a 
cunoașterii ne arată că In 
condiții istorice noi, odată cu 
acumularea unor noi date ale 
practicii, cunoștințele noastre 
concrete, chiar despre feno
menele deja cunoscute, se 
adîncesc, iar adeseori se și 
schimbă tn mod esențial.

Scrisă intr-un stil viu, plă
cut, accesibil cititorilor cu 
cele mai diferite pregătiri, lu
crarea lui M. Rosenthal „Ce 
este teoria marxistă a cunoaș
terii'* vine să îmbogățească 
biblioteca tînărului cititor cu o 
carte deosebit de necesară ce
lor dornici să-și însușească 
bazele filozofiei marxist-le
niniste.

I. S.
*)' M. Rosenthal ~~ Ce este 

teoria marxistă a cunoașterii. 
E.S.P.L.P. — 1957.

Pe urmele materialelor publicate

CITEVA EXEMPLE
la o „argumentație

rodit

Studenților fruntași
Peste cfxeva zile uaiversi^țiie 

și mstitutele de fnvâțânitat *3- 
perior din întreaga țara vor in
tra in vacanța de iarna. Șl la a- 
cest an numeroși studenți iși vor 
petrece vacanta in cabanele din 
nnmri La excursiile speciale, 
gratuite, organizate pentru stu- 
decți de Direcția de turism și 
excursii a CCS. și Asociația 
pentru cultură fizică și sport 
„Știința*, vor partidpa ?es:e 
1.500 de studenți fruntași Ia în
vățătură din București, Cluj, Iași, 
Timișoara, Orașul Stalin, Craio
va, Galați, Arad. Petroșani și 
Tg. Mureș. Alțî 500 de studenți 
merituoși vor fi găzduiți in ca
bane, beneficiind de reduceri pină 
la 75 la sutâ.

In cadrul excursiilor orgariza-, 
te cu prilejul vacanței de iarnă. 
500 de studenți vor vizita caba
nele Dinam, Piatra .Arsă, Babele, 
Gura Diham, Poiana Izvoarelor,

In nr. 2254 al ziarului nostru, 
la rubrica „Cu dalta și cioca- 
nul“ a apărut articolul „Opera- 
tivitate4*, în care era criticată 
munca defectuoasă dusă de acti
vistul Marin Dumitru pentru 
creșterea rîndurilor organizațiilor 
de bază U.T.M., cît și lipsa de con
trol și exigență a Comitetului 
orășenesc U.T.M. Ploești în acea
stă privință. Se relata în articol, 
printre altele, că tovarășul Ma
rin Dumitru, umblind după „suc- 
cese“ ușoare, neglija cu totul mun
ca de pregătire politică a tineri
lor care doreau să devină ute- 
miști. Astfel, intr-o organizafie 
de bază .......................
adunare 
mările" 
mitru au 
12 tineri 
gătire în

După cum 
constituia pentru Comitetul oră
șenesc U.T.M. Ploești prilejul u- 
nor serioase învățăminte. Con- 
siderindu-1 însă pe tov. Marin 
Dumitru singurul vinovat, tova
rășii de la comitetul orășenesc 
U.T.M n-au învățat aproape ni
mic din articol. Din pricina a- 
ceasta, lucrurile nu s-au schim
bat.

Tovarășul Matei, prim secre
tar al Comitetului orășenesc 

— ... ---------- U.T.M. Ploești, „argumentează**
s *u ,ăcut a™5’ I că ceîe întimplate cu tov. Marin

- o vacanță plăcută
Virfui cu Dor și Stina Republicii 
iar alți 400 complexul turistic 
Păltiniș. 230 de studenti vor fi 
găzduiri la cabanele Bunloc, Clă- 
bucet Sosire, Poiana Secuilor și 
Trei Brazi, iar 200 de studenti 
fruntași vor petrece vacanta la 
cabanele Deia și Rarău. Grupuri 
mari de studenți vor merge și la 
cabanele Izvorul Muntelui, Pa
ring, Muntele Roșu, Stina din 
Vale, Montele Mic și Lacul Ro
șu. Birourile de turism și excursii 
din întreaga țară asigură 
excursioniștilor condiții conforta
bile în cabane: s 
najâri la pirtiiie de schi de la J 
PâJtiniș, Bușteni, Rarău, Paring 
ș: Stina din Vale, precum și ia 
patinoarul de altitudine de la 
Lacul Roșu; studenții vor parti
cipa de asemenea ia șezători, seri 
literare, seri muzicale și de dans 
etc.

irii

(Agerpres)

U.T.M., intr-o singură 
generală, sub „indru- 
tovarășului Marin Du- 
fost primiți în U.T.M. 

— fără nicj o altă pre- 
prealabil.

se vede, articolul

F.D.IF. în îndeplinirea nobilei ei 
misiuni de forță combativă a lup
tei mondiale pentru pace.

„Federația Democrată Interna
țională a Femeilor, a spus între 
altele vorbitoarea, a exprimat de 
curînd într-o declarație, îngrijo
rarea femeilor din lumea întrea. 
gă și protestul lor indignat față 
de politica agresivă a uneltitori- 
lor imperialiști care au provocat 
în ultimul timp noi suferințe.ome
nirii".

Femeile din țara noastră — a 
continuat vorbitoarea — sprijină 
cu însuflețire declarația Guver
nului Republicii Populare Romi
ne și a Marii Adunări Naționale, 
care se alătură Declarației Uniu. 
mii Sovietice din 17 noiembrie cu 
privire la problema dezarmării 
și a micșorării înoordării inter
naționale.

Muncitoarea fruntașă Antoane- 
ta Alexovici Manea, de la uzinele 
textile „7 Noiembrie”, după ce a 
amintit viața grea din trecut, a 
arătat înfăptuirile regimului de 
democrație populară. „Noi sîntem 
hotărîte, a spus vorbitoarea, să 
răspundem grijii Partidului și

guvernului printr-o luptă și mai 
însuflețită pentru a da viață ho- 
târîriîor plenarei C.C. al P.M.R. 
din decembrie 1956. In felul acesta 
vom face ca viața noastră să fie 
tot mai bună. La locul nostru de 
muncă ne străduim să 
productivitatea muncii, 
tot mai exigente față de 
sele pe care le fabricăm, 
misind cu grijă fiecare bănuț-.

cuvîntul Maria 
G.A.C. din co- 
din Deal; ar- 
Aura Buzescu ;

Au mai luat 
Dinu, președinta 
muna Bolentinul 
tista poporului
mama eroină Aurelia Voican.

In încheierea adunării, tov. 
Maria Bogățeanu, președinta 
comitetului de întreprindere 
de la fabrica de țigarete din 
București, a dat citire unei mo
țiuni în care femeile din Capita
lă își exprimă atitudinea lor de 
indignare 
cercurilor 
cidentale 
în lupta
păci trainice în lume.

față de uneltirile 
agresive din țările oc- 
și își afirmă hotărîrea 
pentru apărarea unei

tn organizație, indiferent dacă 
fusese stabilită altă ordine ce 
zi, dacă sînt sau nu tineri pre
gătiți.

In goana după cantitate, unu 
activiști ai Comitetului orășenesc 
U.T.M. Ploești continuă să negli
jeze calitatea (pregătirea politică 
a acestor tineri). împinsă de la 
spate de munca formală a unor 
activiști și din lipsa ei de fer
mitate față de asemenea meto
de de muncă, tovarășa Maria 
Soare, secretara organizației de 
bază U.T.M. de la Complexul 
I.C.C.F. Ploești, a pus in discuția 
adunării generale a organizației, 
pentru a fi primiți in U.T.M., ti
neri veniți de curînd pe ace-t 
șantier și pe care nu-i cunoștea.

Cu citva timp in urmă, in or
ganizația de bază U.T.M. de pe 
acest șantier s-au primit 7 mesn. 
bri într-o singură adunare genM 
raia, discutîndu-i pe toți in circa 
o jumătate de oră, fără ca tine
rii să fie pregătiți, fără ca ei să 
simtă că sînt primiți in organiza
ția revoluționară a tineretului 
din patria noastră. Constantin 
Zamfir, de pildă, a venit pe a- 
cest șantier ia 10 noiembrie. Itl 
adunarea generală din 22 noiem. 
brie a fost primit in U.T.M. Ilie 
Stoica a stat doar o săptămină 
pe șantier și a fost primit in 
U.T.M. A doua zi după primirea 
carnetului de U.T.M. Ilie Stoica 
a plecat de pe șantier.

O situație asemănătoare se ii 
tîlnește și în organizația c 
bază U.T.M. de la Districtul n 
3 C.F.R. Ploești-Triaj. Tova 
rășa Stela Patru, activistă a c 
mitetuiui orășenesc U.T.M. — i 
scrie tov. Aiexandu Chilianu ■ 
se mulțumește să vină la org 
nizația de bază U.T.M. a Di 
trictului 3 C.F.R. Ploeștî-Țrir 
numai pentru a cere cotizația 
a ne întreba cîți tineri am pr, 
mit în U.T.M. Dar despre cele 
lalte aspecte ale muncii de orga
nizație nu se interesează de loc. 
(Precum se vede, un alt caz de 
muncă formală, manifestat in 
rîndurile activiștilor Comitetului 
orășenesc U.T.M.).

Socotim că de data aceasta Co
mitetul orășenesc U.T.M. Ploești 
va desprinde învățămintele ne
cesare și va lua măsurile cu
venite pentru a pune capăt unor 
asemenea 
dem, de 
și de 
regional 

controleze 
ție activitatea dusă 
orășenesc U.T.M. 
creșterii și întăririi 
organizației noastre.

----- <2,—-

Dumitru constituie un „caz unic", 
că după aceea la nici unul dintre 
activiști nu s-au mai observat a- 
semenea
Oare așa să fie ? Cu citva timp 
in urmă, doi corespondenți 
luntari — Mircea Soare și Ale
xandru Chilianu — au scris des
pre situația a două organizații 
de bază U.T.M. din orașul Plo
ești. Intr-o zi —. ne scrie tov. 
Mircea Soare — la organizația 
de bază U.T.M. de la Comple
xul din Ploești al întreprinderii 
de construcții căi ferate — Bu
curești, trebuia să se țină o a- 
dunare generală. In dimineața 
acelei zile, pe la orele 9, a venit 
tovarășa Maria Cojan, activistă 
a comitetului orășenesc U.T.M. și 
i-a inminat tovarășei Maria 
Soare, secretara organizației de 
bază. 10 adeziuni, spunindu-i că 
este absolut necesar ca in acea 
adunare să se primească și tineri

atitudini în muncă.

VO-

(Agerpres)

mărim 
sîntem 
produ- 
econo-

1

aflăm în plină campanie electorală. Micuții vizitatori 
li Casei Pionierilor din Rădăuți au ținut să-și aducă 
și ei contribuția la victoria in alegeri a Frontului De

mocrației Populare. Pentru aceasta, un număr de 35 de copii 
din acest oraș au constituit, cu ajutorul .prof, Hotnog Roman 
și al tovarășei Hancea Maria, brigada artistică de agitație a 
Casei Pionierilor, pe care o puteți vedea în fotografia noastră. 
Programele pe care le prezintă această brigadă de mici ar ti șt i- 
agitatori sint aplaudate cu multă căldură de localnici. Progra
mele artistice ale copiilor prezentate in cinstea alegerilor 
constituie exprimarea dragostei lor față de partid și guvern care 
le-au pus la dispoziție o mulțime de lucruri folositoare pen
tru desfășurarea unei bogate activități la Casa Pionierilor.

Foto: RADU COSTIN metode de muncă. Cre- 
asemenea, 

datoria
U. T. M.
cu mai

că este 
comitetului 
Ploești să 

multă 
de 
în

aten- 
Comitetul 

direcția 
rîndurilor

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a Convenției 

sanitaro-veterinare 
intre Republica Populară 

Romlnă și Republica 
Populară Federativă 

Iugoslavia
în ziua de 14 ianuarie 1957 a 

avut loc la București la Ministe
rul Afacerilor Externe, schimbul 
instrumentelor de ratificare a 
Convenției sanitaro-veterinare In
tre Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Federativă 
Iugoslavia, semnată la Belgrad 
la 4 august 1956.

Schimbul a fost efectuat 
către A. Mălnășan, locțiitor

de 
.,___ al

ministrului Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Rom-îne și 
N. Vujanovic, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Federative Iu* 
goslavia la București,



Despre politica Statelor Unite Convocarea sesiunii h 
Sovietului Suprem ti 

al U. R. S. S.

în Orientul Apropiat și Mijlociu
Declarația Agenției TASS în legătură cu așa-numita „doctrină Eisenhower“

La 5 ianuarie, dl. Eisenhower, 
președintele Statelor Unite ale 
Americii, a adresat Congresului 
un mesaj special cu privire la po
litica Statelor Unite față de 
țările Orientului Apropiat și Mij
lociu. In mesajul său, care abun
dă în atacuri antisovietice, pre
ședintele, caracteriztnd ca fiind 
„critică" actuala situație din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, a 
cerut să fie autorizat să folo
sească forțele armate ale S.U.A. 
în Orientul Apropiat și Mijlociu 
în orice moment cînd va consi
dera necesar s-o iacă, fără a cere 
aprobarea Congresului, așa cum 
prevede Constituția tării. Pre
ședintele S.U A. a cerut de ase
menea să i se acorde împuterni- 
'ciri pentru .a da „ajutor" mili
tar și economic țărilor din acea
stă regiune. Se are în vedere, in
tre altele, să se cheltuiască 
200.000.000 de dolari pentru „spri
jinirea economică" a țărilor din 
această regiune.

Această declarație a președin. 
telui Eisenhower contravine prin
cipiilor și țelurilor O.N.U. și as
cunde în sine o gravă primejdie 
pentru pacea și securitatea In re
giunea Orientului Apropiat și 
Mijlociu.

In ultimul timp, în această re
giune au avut loc mari schim
bări. Acolo s-a desfășurat lupta 
eroică a popoarelor peniru liber
tatea și independenta lor națio
nală pentru eliberarea deplină de 
sub jugul imperialist. Prin a- 
ceasta stat primejduite interesele 
marilor monopoluri americane și 
engleze, care exploatează bogă
țiile naturale ale țărilor Orien
tului Apropiat și Mijlociu și care 
obțin supraprcrfituri deosebit de 
mari. Aceasta a alarmat ta mod 
vădit pe stăpînii monopolurilor

Deslănțuind agresiunea împo
triva Egiptului, guvernele Angliei 
și Franței au căutat să restabi
lească pozițiile colonialiștilor în 
această regiune a globului. Ele 
scontau să zdrobească Egiptul, 
să descurajeze prin aceasta cele
lalte state arabe, să deschidă dru
mul spre lichidarea independen
tei lor naționale, spre restabilirea 
dominației puterilor coloniale in 
întregul Orient Apropiat și Mij
lociu. Egiptul a lost prima victi
mă a agresiunii, deoarece prin ac
țiunile sale hotărite el a dat o bu
nă pildă de apărare a drepturilor 
sale naționale si a suveranității 
sale.

In mesajul său către Congres, 
președintele S.UA. vorbește des
pre simpatia pe care Statele Unite 
ar nutri-o, chipurile, fată de ță
rile arabe. Realitatea arată insă 
că, de fapt, cercurile guvernante 
americane iși propun scopuri vă
dit egoiste in această regiune. Se 
știe că atunci cind în urma agre
siunii militare a .Angliei, Fran
ței și Israelului, Egiptul era ame
nințat să-și piardă independența 
națională, S.U.A. au reiuzat să-și 
unească eforturile cu Uniunea So
vietică în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite pentru a se lua 
măsuri hotărite in vederea 
curmării agresiunii. Principala 
preocupare a S.U.A. n-a fost 
apărarea păcii și independenței 
naționale a țărilor arabe, ci stră
duința de a se folosi de slăbirea 
Angliei și Franței în Orientul 
Apropiat pentru a pune mina pe 
pozițiile acestora

In prezent, cînd în Orientul 
Apropiat s-a creat o situație fa
vorabilă și sint posibiHtâti reale 
pentru consolidarea păcii și pen
tru rezolvarea problemelor nere
glementate din această regiune, 
guvernul Statelor Unite a formu
lat un program care prevede
amestecul grosolan al S.U.A. în 
treburile tarilor arabe, inclusiv 
intervenția armată. Orientarea 
agresivă a acestui program și 
caracterul său colonialist față de 
țările arabe sînt atât de evidente, 
incit acest lucru nu poate fi ca
muflat prin nici un fel de fraze 
nebuloase despre dragostea de 
pace și despre grija pe care 
S.U.A. o manifestă, chipurile, fată 
de țările Orientului Apropiat si 
Mijlociu.

Să ne fie îngăduit să Între
băm despre ce dragoste de pace 
vorbesc autorii „doctrinei Eisen
hower" cînd primejdia care ame
nință securitatea țărilor Orientu
lui Apropiat și Mijlociu pornește 
tocmai de la statele membre ale 
N.A.T.O.. ta care rolul viorii în- 
ttia îl au S.UA.? Despre ce 
grijă pentru țările susmenționate 
este vorba, etnd tocmai S.U.A. și 
partenerii lor din N.A.T.O con
sideră aceste țări doar ca surse 
de materii prime strategice și sfe
re de investiție a capitalului în 
scopul obținerii de profituri 
maxime? Nu este oare clar_ că 
„apărătorii" nepoftiți ai țărilor 
din Orientul Apropiat și Mijlociu 
încearcă să impună acestei re
giuni nu altceva decit regimul 
unui fel de protectorat militar și 
să dea înapoi pe mulți ani dez
voltarea acestor țări ?

Afirmațiile declarative ale pre
ședintelui Statelor Unite că 
S.U.A. sprijină suveranitatea și 
independenta țărilor Orientului 
Apropiat și Mijlociu, sint abso
lut incompatibile cu adoptarea 
programului agresiv care prevede 
folosirea forțelor armate ale 
S.U.A in această regiune. Se 
știe bine că propunerea privitoa
re la folosirea forțelor arma.e ale 
S.U.A. ta Orientul Apropia} mer
ge mult mai departe decât fai
moasa declarație tripartită din 
1950 a Angliei. Franței și S.U.A 
și decit planul din 1951 de creare 
a așa-numitului comandament al 
Orientului Mijlociu, care au fost 
respinse cu hotărire de către ță
rile arabe care au văzut pe bună 
dreptate In aceasta o primejdie 
reală pentru independența lor na
țională.

Popoarele țărilor Orientului 
Apropiat și Mijlociu care au dus 
pe umerii lor timp îndelungat ju
gul colonial, tși dau bine seama de 
maștaațiunile colonialiștilor, ori-

cit de camuflate ar fi acestea. Ele 
au ales calea dezvoltării indepen
dente și respectă cu fermitate 
principiile fundamentale ale re
lațiilor dintre state, bazate pe 
egalitatea In drepturi, principii 
care au fost formulate în hotă- 
tărîrile conferinței de la Bandung 
și pe care Uniunea Sovietică, la 
rindul ei, le sprijină întrutotul.

Puternicul avînt al mișcării de 
eliberare națională din țările 
Orientului arab. înfringerea agre
sorilor în războiul împotriva 
Egiptului, arată că in rîndurile 
popoarelor Orientului Apropiat și 
Mijlociu crește zi de zi hotărirea 
de a pune capăt colonialismului 
și urmărilor sale. Aceste țări 6int 
conștiente de forța lor și de drep
tatea cauzei lor, ele iși dau sea
ma că in această luptă nu sint 
singure, că au prieteni dezinte
resați.

Slăbirea pozițiilor colonialiști
lor anglo-francezi în Orientul 
Apropiat și Mijlociu și succesele 
țărilor arabe in consolidarea in
dependentei lor sint considerate 
de cercurile guvernante ale 
S. U. A. ca un „vid", pe care 
ar vrea să-1 umple prin ames
tecul lor militar și economic 
in treburile interne ale acestor 
țări. Dar despre ce fel de 
„vid" poate fi vorba ? De cînd 
țări care s.au eliberat de sub a- 
suprirea colonială și au pășit pe 
calea dezvoltării naționale de sine 
statoare, reprezintă un „vid" ? 
Este clar că întărirea indepen
denței naționale a popoare
lor arabe, intensificarea luptei 
lor împotriva jugului colonial, nu 
creează nici de cum un „vid", 
ci înseamnă restabilirea drepturi
lor naționale ale popoarelor 
Orientului Apropiat și Mijlociu, 
constituie un factor de progres în 
dezvoltarea socială.

Statele Unite încearcă să pre
zinte politica lor ca o politică an- 
ticoloniaiă. Nu este însă greu eă 
se vadă falsitatea acestor afir
mativ menite tn mod vădit să a- 
doarmă vigilența popoarelor 
Orientului Apropiat și Mijlociu. 
In psogramui S.UA 6e subli
niază in mod insistent că Orien
tul Apropiat $i Mijlociu trebuie 
să recunoască „interdependența* 
sa cu țările occidentale, adică cu 
colonialiștii, in special în ce pri
vește petrolul. Canalul de Suez 
etc., cu alte cuvinte S.UA caută 
stăruitor să impună popoarelor 
din țările Orientului Apropiat și 
Mijlociu „tutela* colonialiștilor. 
In practică, „interdependenta* 
țărilor Orientului Apropiat și Mij
lociu cu puterile coloniale ar în
semna că țările Orientului Apro
piat și Mijlociu să pună resursele 
lor naturale și bogățiile lor na
ționale Ia dispoziția monopoliști- 
lor străini. Vorbind deschis, 
SU-A. se străduiesc să instau
reze în țările Orientului Apropiat 
și Mijlociu vechile rtoduieli colo
niale sub o firmă nouă, acaparind 
acolo poziții dominante.

Autorii acestui program colo
nialist încearcă să-l mai îndul
cească prin promisiunea de a a- 
corda țărilor Orientului Apropiat 
și Mijlociu „ajutor" economic. 
Dar cel care știe cit de cit 
carte înțelege că, în realitate. 
S.U.A. oferă ca ajutor „generos" 
popoarelor țărilor arabe numai o 
mică parte din ceea ce monopolu
rile americane au obținut și ob
țin prin jefuirea, prin exploata
rea bogățiilor naturale care apar
țin acestor țări. S.U.A. promit ță
rilor Orientului Apropiat și Mij
lociu 200 milioane de dolari in 
anii bugetari 1958—1969. in timp 
ce numai în anul 1955 monopolu
rile petrolifere americane și en
gleze au extras în Orientul Apro
piat 150 milioane tone de petrol, 
care le-au costat doar 240 mi
lioane de dolari, realizind din a- 
cest petrol un profit net de 
1.900.000.000 de dolari. Iată cum 
se prezintă în realitate „binefa. 
cerea" americană I

Declarația președintelui Eisen
hower conține afirmația că SU.A. 
ar fi, chipurile, îngrijorate de 
soarta religiilor în această parte 
a lumii, inclusiv a Islamului, care 
este credința majorității popoare, 
lor Orientului arab. Dar această 
afirmație nu poate fi luată în se
rios. Islamul, ca concepție reli
gioasă, a apărut cu multe secole 
înainte de descoperirea Ame- 
ricii și a avut de suierit 
patru cruciade. Și în prezent 
este puțin probabil ca mu
sulmanii din Orientul arab să 
aîbă nevoie ca S.U.A. sau altci
neva să protejeze Islamul. Afir
mațiile că interesele religiei tn 
Orientul arab cer trimiterea de 
forte armate americane In acea
stă regiune, sînt cu totul neînte
meiate. Nu interesele religiei în 
Orientul Apropiat și Mijlociu, ci 
interesele marilor concerne pe
trolifere americane determină 
guvernul S.U.A. să se preocupe 
de trimiterea trupelor sale acolo. 
Planurile de amestec ale S.U A. 
în treburile religioase ale țărilor 
musulmane sînt considerate pe 
bună dreptate ca o jignire a sen
timentelor religioase ale popoa
relor acestor țări.

Nu se poate să nu se subli
nieze și faptul că amestecul 
S.U.A. în treburile interne ale 
țărilor arabe șl amenințarea gro
solană cu folosirea forței împotri
va acestor țări nu fac decit să 
încurajeze tendințele agresive ale 
cercurilor guvernamentale din 
Israel față de țările arabe. Aceste 
cercuri extremiste, strîns legate 
de monopolurile americane, vor 
tinde, bazîndu-se pe sprijinul 
S.U.A., să-și înfăptuiască planu
rile de cotropire, ceea ce, la rin
dul său, poate duce la o și mai 
mare agravare a situației în 
Orientul Apropiat și Mijlociu și 
poate mări serios amenințarea 
păcii în această regiune

Căutînd să camufleze ameste
cul grosolan în treburile interne 
ale țărilor din Orientul Apropiat 
și Mijlociu și politica lor agresivă

fată de țările din această regiu
ne, cercurile guvernante din 
S.U.A. recurg Ia născociri des
pre o pretinsă primejdie pentru 
țările arabe care ar exista din 
partea Uniunii Sovietice. Aceste 
afirmații calomnioase nu vor În
șela pe nimeni Popoarele din 
Orientul Apropiat și Mijlociu nu 
au uitat că Uniunea Sovietică a 
sprijinit întotdeauna și sprijină 
dreptul la autodeterminare al po
poarelor. cucerirea și consolida
rea de către ele a independentei 
for naționale. Ele s-au convins 
din experiență că in relațiile re
ciproce cu toate țările. Uniunea 
Sovietică urmează neabătut poli
tica egalității in drepturi și a 
neamestecului in treburile inter
ne. Ele știu bine că Uniunea So
vietică sprijină activ dreptul fie
cărui popor de a dispune de bo
gățiile sale naturale și de a ie 
folosi dupș propria lor apreciere.

Nu Uniunea Scvițtțcă. ci An
glia și Franța — partenerii prin
cipali ai S.U-A. in blocul Atlanti
cului de nord — au savîrșit agre
siunea împotriva Eg.pta -j„ pri
cinuind mari pierderi și suferințe 
poporului egiptean. Despre acea
sta vorbesc proaspetele rome a'e 
Port-Saiduiui k: a'e altor orașe 
egiptene, cit ș: none plinor: de 
expansiune economică, politică și 
mHitară ale S.U A. in Or ezite! 
Apropiat și Mijlociu, annotate de 
președ’ntele SU-A. Aceste pla
nuri agresive ale itnnerialîștfor 
american: exprimă tendința lor 
spre dominația mondială, lucra 
pe care ei fi dedări țn prezent 
fără jenă . nstr-ed această ten
dință o necesitate a conducerii 
energice" a lumn de către SVA

Uniunea Sovietică ș; nu akd- 
neva a acționat ta rileie grele
lor Încercări pentru popoare ie s- 
rabe ca un prieten «kxer al lcr 
și împreună cu forțele iubitoare 
de pace din int.-eags lane, a în
treprins acțiuni urmărind înceta
rea agresiunii împotriva Egiptn- 
luL Toate acestea stat bme a. 
noscate.

Declarația președirîei-ji S U-A. 
cere țărilor arabe să renunșe Ia 
orice fel de legatari ce Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țărt ale 
lagărului socialist, care iș. Înte
meiază relațiile cu sule* arabe 
pe prâopnl-e egalității ta drep
turi și a<e prietenie:. pe prind- 
piile conferinței de Ia Baocung. 
Această cerere a cercurilor condu
cătoare din S.UA este ea înseși 
edificatoare și dă in vileag fără 
să vrea planurile ascunse a’e 
acelora care ar dori să obțină 
izolarea tinerelor state indepen
dente din Orientul Apropiat și 
Mijlociu, pentru a putea Infringe 
mat ușor rezistența lor față de 
colonialiști. pentru a înfăptui 
planurile de cotropire care au 
drept scoo instaurarea dmrna- 
ției mondiale a imperialismului 
american

Uniunii Sovietice ti este străină 
politica ațițării unor țări împo
triva altora fi este străină 
orice fel de tendință de a se
măna simbureie neîncrederii in
tre popoare. La baza politicii 
externe a Uniunii Sovietice stă 
principiul coexistentei pașnice a 
statelor, independent de deosebi
rile in orinduirea lor socială și 
obștească, ai stabilirii colabo
rării practice între state. Este 
îndeobște cunoscut că întârindu- 
și reia (iile de prietenie cu Egip
tul și cu alte țări arabe. Uniu
nea Sovietică nu numai că nu a 
urmărit niciodată înrăutățirea 
relațiilor acestor țări cu Statele 
Unite, ci — dimpotrivă — a sub
liniat necesitatea asigurării unei 
păci trainice și a stabilirii unei 
atmosfere de încredere attt în a- 
ceastă zonă, cit și in celelalte 
zone al globului pămintesc.

Se știe că Uniunea Sovietică, 
spre deosebire de S.U.A., nu are 
și nu urmărește să aibă nici un 
fel de baze militare sau conce
siuni în Orientul Apropiat și 
Mijlociu pentru a obține profi. 
turi, nu urmărește să obțină nici 
un fel de privilegii în această 
regiune, deoarece toate acestea 
sint incompatibile cu principiile 
politicii externe sovietice.

anui

rei

Uniunea Sovietică este vital in
teresată ca in regiunea Orientu
lui Apropiat și Mijlociu, aflată in 
imediata apropiere a frontierelor 
ei să fie pace Ea este sincer in
teresată in consolidarea indepen
denței naționale a acestor țări și 
in prosperitatea lor economică 
și vede în aceasta o garanție 
sigură a păcii șj securității in 
această regiune.

In secota! nostru, mișcarea de 
eliberare națională a popoarelor 
este o forță istorică de neînvins. 
Uniunea Sovietică, credincioasă 
mare;e.or principii leniniste de 
recunoaștere și respectare a 
dreptului popoarelor miri și mici 
la o dezvoltare independentă, 
consideră drept una din sarcinile 
ei ceie mai importante să acor
de ajutor și sprijin prin toate 
nnjloaceie Urilor care luptă pen. 
tru intâr.rea independenței na
ționale și a suveranității lor. 
lata de ce Uniunea Sovietică 
salută unitatea crescindâ a po
poarelor Urilor arabe ta lupta 
.or pentru pice, securitate, li
bertate și icdependenU națio
nala.

Uniunea Sovietică se pronunță 
cu hotărire împotriva oricăror 
manifestări de colonialism. împo
triva oricăror „doctrine" care a- 
pâri șî camuflează colonialismul. 
Ea este un adversar al tratate
lor ș: acorduriicr bazate pe 
Inegalitate in drepturi, a 
creării de oaze militare stră
ine pe teritorii străine dicta
te :e considerente militaro- 
sUalegke și de planurile instau
ra.-.. dom eu :iet mondiale a im-

MOSCOVA 14 (Agerpres). r — 
TASS transmite: La 14 ia
nuarie, la Moscova a fost dat 
publicității Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu 
privire la convocarea la 5 februa
rie a celei de a Vl-a sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Ședința solemnă de la Tașkent 
cu prilejul înmînării ordinului „Lenin“ 

R. S. S. Uzbece
Asistența a intlmpinat ou căl

dură cuvtntarea lui Țzin Cijao- 
lun, conducătorul delegației lu
crătorilor din școlile superioare 
din Republica Populară Chineză, 
locțiitor al ministrului învăță- 
mlntului Superior al R. P. Chine
ze, care a transmis, tn numele 
poporului chinez, un cald salut 
și felicitări cordiale oamenilor 
muncii din Uzbekistan.

Au mai luat cuvintul conducă
torii delegațiilor republicilor fră
țești.

După aceea a rostit o cuvlntare 
N. A. Muhitdinov, prim-secretar. 
al C.C. al P. C. din Uzbekistan.

Intr-o atmosferă de mare entu
ziasm participanfii la ședința so. 
lemnă au adoptat textul unei scri
sori adresate C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. Răsună imnul de 
stal al R.S.S. Uzbece.

industriale, a conducătorilor dele
gațiilor republicilor frățești.

Ședința solemnă a fost deschi
să de Ș. E. Rașidov președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Uzbece.

A luat apoi cuvintul Nurutdi- 
nov, secretar al Comitetului re
gional de partid din Tașkent.

Se dă apoi cuvintul lui N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Apariția sa 
la tribună a fost salutată de asis
tență cu aplauze îndelungate.

N. S. Hrușciov i-a laminat lui 
N. A. Muhitdinov, prim-secretar 
ai C.C. al P.C. din Uzbekistan, 
Ordinul Lenin care a fost decer
nat republicii.

Au urmat la cuvlnt fruntași tn 
producție, maeștri ai recoltetor 
bogate.

TAS KENT 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: Poporul uzbec, 
care prin munca sa plină de ab
negație a adus glorie republicii 
sale, a fast distins cu cea mai 
înaltă decorație guvernamentală 
sovietică — Ordinul Lenin.

La 13 ianuarie a avui loc la 
Tașkent, la Teatrul de Operă și 
Balet „Alișer Na voi", o ședință 
solemnă comună a Sovietului Su
prem ai R.S.S. Uzbece, a Consi
liului de Miniștri al Republicii și 
a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Uzbekistan.

Participanții la ședinfă au sa
lutat cu căldură aparifia In Pre
zidiu a tui N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a conducă
torilor organizațiilor de partid și 
sovietice din Uzbekistan, a des
toinicilor muncitori de pe ogoare
le colhoznice, din întreprinderile

premierului 
En-iai 
în Polonia

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite: La 13 iarțuarie 
delegația guvernamentală a R. P. 
Chineze condusă de Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republidi Populare Chineze, a 
sosit in Cracovia. Acoio oaspeții 
au vizitat vechiul castel regal 
Wawel și combinatul metalurgic 
„V I. Lenin* din Nowa Huța.

In seara aceleași zile în cea 
mai mare sală sportivă din Cra
covia a avut ioc o întilnire a oa
menilor mundi din Cracovia și 
Nowa Huța cu delegația guver
namentală a Republicii Populare 
Chineze. Drobner, secretar al Co
mitetului voevodal al P_M.U.P„ 
a salutat călduros in numele lo
cuitorilor orașuiui pe tovarășul 
Ciu En-lai și pe ceilalți oaspeți. 
Apoi J. Cyrankiewicz, președin
tele CoosiiiuMii de Miniștri al 
Republidi Populare Polone, a 
rostit o cuvîntare in care a ară
tat că vizita delegației guverna- 
mentale a Republicii Populare 
Chineze in Polonia constituie 
mărturia grăitoare a sentimente
lor prietenești care unesc po
poarele polonez și chinez.

A rostit de asemenea o cuvin 
tare tov. Ca En-lai, șeful dele
gația guvernamentale chineze 
Poporul chinez, a spus el, urmă
rește cu un deosebit interes con
struirea socialismului In Potoaia 
și se bucură de succesele dv.

In ultimul timp, a declarat du 
En-lai, in viața politică a țării 
dv. s-au produs noi schimbărt 
Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez a întreprins anumite acțiuni 
in domema! îndreptării greșeli
lor și denaturărilor care au avut 
loc in trecut Recentele tratative 
dintre Polonia și Uniunea Sovie
tică au pus o temelie trainică 
dezvoltări: pe viitor a relațiilor 
de prietenie dintre cele două țări. 
Acest lucru a avut rezultate țo- 
zitive attt pentru cele două țări 
cit și pentru celdalte state socia
liste. Popcntl cfcnez e*te convins 
că poporul polonez sub cooduce- 
rea guvernului și Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez va re
purta noi succese !rt domeniu’ în
tăririi și dezvoltării ortoduirii so
cialiste.

Vizita 
Ciu

per _i sr. _. Ea pornește de '■* 
:ap:„. ca oogâțiile naturale ale 
Urilor slab dezvoltate constituie 
vn bn= psîkmai maiienabil a! 
popcareior acestor țări care au 
dreptei deplin de a dispune și 
de a se folosi de ele de șine — 
stătător ia iateresele prosperității 
lor economice și a'e progresului.

Necesitatea întăririi păcii și 
seccrităpi cere o dezvoltare lar
gă a legăturilor politice, econo
mice și culturale intre toate ță
rile hrmii.

Dezvoltarea acestor legături i 
coetstitu.e o eoodrtie importantă ' 
pettm folosirea realizărilor știin
țe și teh.n.e'.: modeme spre bi
nele omenirii Politica creării de 
blocuri militare agresive închi
se. de tipul NATO, S.EAT.O. 
și pactului de ia Bagdad, și de 
ridicare a unor bariere economi
ce artificiale, care împiedică le
găturile normale intre state, a- 
duce cn serios prejudiciu cau
zei păci:. Uniunea Sovietică, nă
zuind sa acorde sprijin popoare
lor care luptă pentru întărirea 
independenți lor naționale și 
pentru lichidarea cit cui grab- 
n.că a srmărilor jugului colo
nial, iș: exprimă hotărirea să 
dezvolte cn aceste popoare o a>- 
î•serate nmitilaierală pe prmei- 
pule egalității decline in drep
turi și ale avantajului reciproc

Programul imperialist a! colo- 
nialtstsi: m. formulat de Statele- 
Unîte, arată că cercurile condu
cătoare americane nu au tras 
ccncluziiJe necesare din eșecul 
agresiuni: impotr.va Egiptului
Ele încearcă in mod vădit să se 
întoarcă ia politica falimentară 
„de pe poziții de forță*. Toate 
acestea nu numai că nu contri
buie la slăbirea incorcării ta a- 
c ea stă regiune. ci. dimpotrivă, 
duc la agravarea situației. Ia 
intensificarea amenințării păcii In 
Orientul Apropiat și Mijlocm și 
constituie o încălcare a priacoii- 
lor de pace ale O.N.U. de care 
s-a călăuzit Adunarea Generală 
condamnind recenta agresiune 
Împotriva Egiptului. In mesa
jul domnului Eisenhowe- nu 
răsună glasul păcii, d glasul 
războiului.

In cercurile competente sovieti
ce se consideră că măsurile pro
iectate de guvernul S.UA. față 
de regiunea Orientului Apropiat 
și Mijlociu, măsuri care prevăd 
posibilitatea folosirii forțelor ar
mate ale Statelor Unite ale A- 
mericii in această regiune, pot 
duce la consecințe primejdioase, 
pentru care răspunderea va re
veni pe de-antregul guvernului 
S.U.A.

N. S. HRUȘCIOV: Nu există arme care să poată 
opri dezvoltarea ideilor eliberării naționale 

a popoarelor
Ea ajută dezinteresat țările arabe 
în lupta lor justă pentru indepen
dența națională. Acestea sîntfap- 
tele, aceasta este realitatea, evi
dentă pentru toți, și cu attt mai 
mult pentru popoarele țărilor a- 
rabe.

Imperialiștii doresc și tn pre
zent să frîneze mersul istoriei. 
Dar toți cei care făceau acest lu
cru înainte au și fost aruncați în 
lada de gunoi a trecutului. Nu 
încape îndoială că și „doctrina 
Eisenhower" va avea aceiași 
soartă.

Imperialiștii vor să lupte îm
potriva ideilor eliberării naționa
le a popoarelor prin forța arme
lor, dar nu există arme care să 
poată opri dezvoltarea acestor 
idei. în prezent însăși atmosfera 
este pătrunsă de ideile eliberării 
naționale. Ele nu pot fi nimicite. 
De aceea acolo unde există oa
meni, acolo există și ideile luptei 
popoarelor pentru libertatea și 
independența lor. A lupta împo
triva lor — înseamnă a lupta îm
potriva oamenilor.

Stntem convinși că fiecare om 
al muncii cinstit, după ce a stu
diat experiența noastră, succese
le realizate de poporul sovietic, 
va deveni indiscutabil adeptul o- 
rînduirii noastre, al învățăturii 
marxist-leniniste. Această învăță
tură nu poate fi oprită cu nici un 
fel de tunuri, cu nici un fel de 
avioane și de nici un stat. (A- 
plauze furtunoase).

Dar, tovarăși, trebuie să mun
cim încă mult. Popoarele noastre 
au muncit bine și continuă să 
muncească bine. Noi însă nu tre
buie să ne ingimfăm. Mai aven» 
tncă multe lipsuri.

Noi trebuie să muncim pentru 
a ridica oontinuu agricultura 
noastră, industria noastră, cultu
ra noastră.

In continuare vorbitorul a ară
tat că venitul de milioane al unor 
colhozuri — nu indică încă o 
creștere, aceasta este o concepție 
prea primitivă pentru aprecierea 
dezvoltării gospodăriei. Trebuie 
să ne călăuzim după alți indici, 
care să îndemne la progres, să 
mobilizeze forjele colhoznicilor și 
lucrătorilor din sovhozuri. Un a- 
semenea indiciu este venitul ob
ținut de pe un hectar de pămînt.

Ridicarea productivității mun
cii, sporirea producției pe unita
tea de muncă cheltuită — iată 
problema fundamentală, tovarăși. 
Numai pe baza creșterii product!, 
vitalii muncii putem obține vic
toria in întrecerea economică cu 
capitalismul. Nu încape îndoială 
că tn cel mai scurt timp vom re
zolva cu succes această sarcină. 
Acest lucru este dovedit de istoria 
dezvoltării societății umane. A- 
cest lucru este dovedit de teoria 
marxism-leninismului, de practi
ca construcției socialiste.

N. S. Hrușciov a arătat apoi că 
la recenta plenară a Comitetului 
Central al P.C.U.S., în cadrul că
reia au fost discutate importante 
probleme economice, au rost su
puse unei critici din cele mai a- 
profundate lipsurile în conduce
rea economiei. Și pe viitor — a 
opus N. S. Hrușciov. trebuie să 
dăm pe fată cu hotărire lipsurile 
in munca noastră pentru a Ie în
lătura mai repede.

In încheiere, N. S. Hrușciov a 
felicitat tacă odată poporul uzbec 
cu prilejul decorării republicii cu 
Ordinul Lenin.

(Text prescurtat)

de granit și pe zi ce trece cresc 
forjele ei, se întărește economia, 
se întărește însuși poporul. In 
lume crește tot mai mult numărul 
popoarelor care, fie că au cucerit 
deja puterea, au ridicat sus stea
gul marxism-leninismului și sub 
acest steag construiesc cu succes 
socialismul, fie că luptă sub a- 
cest steag pentru eliberarea lor 
de sub jugul capitalismului, des
fășoară cu succes ofensiva împo
triva pozițiilor capitaliste.

Președintele S.U.A., dl. Eisen
hower, a cerut Congresului să-i 
acorde dreptul de a folosi forțele 
armate ale S.U.A. în Orientul A- 
propiat și Mijlociu în orice mo
ment pe care îl va găsi necesar, 
fără a cere autorizația Congresu
lui și să-l învestească cu împu
terniciri de a acorda țărilor din 
această regiune „ajutor" militar 
și economic. Dl. Eisenhower pre
zintă lucrurile ca și cum Uniunea 
Sovietică ar dori să cucerească 
aceste regiuni și pentru ca acest 
lucru să nu se întîmple trebuie 
întreprinse „vezi bine", anumite 
măsuri. Trebuie să ai însă o fan; 
tezie foarte bogată ca să arunci 
o astfel de acuzație Uniunii So
vietice.

Imperialiștii spun că comunis
mul are tendințe agresive și au 
pornit o agresiune împotriva E- 
giptului Toată lumea știe însă că 
Egiptul a fost victima agresiunii 
trupelor engleze, franceze și is- 
raeliene, care au dus un război 
de cotropire împotriva egipteni
lor, împotriva arabilor.

Cine a ridicat glasul puternic 
de protest împotriva acestor for
țe imperialiste? Uniunea Sovie. 
Uci Ea nu numai că și-a ridicat 
glasul de protest, dar 
odată un avertisment 
gresorilor. In prezent 
mea știe că Uniunea 
are un merit însemnat _ 
rea războiului din Egipt, (Aplau
ze furtunoase).

Este adevărat că și S.U.A. s-au 
pronunțat într-o oarecare măsură 
împotriva acțiunilor agresive ale 
Angliei, Franței și Israelului. Dar 
curind s-a văzut că acest lucru 
nu s-a datorat nici decum dorin
ței cercurilor guvernante ale 
S.U.A. de a ajuta țările arabe 
să-și întărească libertatea.

Nu, nu acest lucru îl vrea dl. 
Eisenhower. El vede că leul bri
tanic. care odinioară prin răgetul 
său înspăimînta multe popoare 
din Asia și Africa a îmbătrtait, a 
slăbit, a răgușit și acum și-a 
pierdut coada în Egipt. (Aplauze) 

In prezent imperialismul ame
rican rivnește să ia locul acestui 
leu, locul imperialismului englez 
și francez în regiunile Orientului 
Apropiat și Mijlociu.

Statem martorii unor mari eve
nimente istorice.

Popoarele țărilor arabe care au 
simțit pe propria lor piele ce în
seamnă dominația imperialismu
lui englez și francez și care au 
gustat în prezent roadele elibe
rării naționale de sub jugul co
lonial nu doresc niciun amestec 
tn treburile lor interne

Popoarele lumii arabe își dau 
seama că nu Uniunea Sovietică 
ci imperialiștii englezi, francezi, 
americani și alți imperialiști a- 
caparează și jefuiesc bogățiile lor 
naționale, exportă aproape gra
tuit petrolul din regiunile Orien
tului Apropiat și Mijlociu. Uniu
nea Sovietică n-a făcut aceasta 
și nici nu intenționează s-o facă.

TAȘKENT 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : In cuvintarea 
rostiU la Tașkent la 13 ianuarie 
1957, N. S. Hrușciov a spus între 
altele :

Am marea cinste de a partici
pa la ședința solemnă comună a 
Sovietului Suprem al Republicii 
Sovietice Socialiste Uzbece, a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Uzbekistan, a 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Uzbece șt a activului oamenilor 
muncii și, din însărcinarea Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
UJ7.S.S.. să remit R.S.S. Uzbe
ce Ordinul Lenin.

Vi s-a conferit această distinc
ție pentru munca intensă și rod
nică depusă de colhoznici, lucră
tori din S.M.T.-urL sovhozuri, 
specialiști in agricultură și oa
meni de știință, activiști de par
tid. din aparatul sovietic și lu
crători din agricultură in dezvol
tarea culturii bumbacului în 
LRS.S

Permiteți-mi ca în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist ai Uniunii Sovietice, al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și ai Consiliului de Mi
niștri a! U.R.S.S. să felicit po
porul uzbec pentru înalta distinc
ție cucerită prin munca dirză 
depusă de poporul uzbec tn opera 
construcției socialiste.

După ce a relevat uriașele suc
cese obținute de poporul uzbec, 
N. S. Hrușciov a spus :

Succesele R.S.S. Uzbece și ale 
celorlalte republici sovietice re- 
prezintă traducerea grăitoare in 
viață a teoriei marxist-leniniste 
c-j privire la victoria dasei mun
citoare, cu privire la cucerirea 
puterii de către clasa muncitoare. 
In alianță cu țărănimea munci
toare, cu întregul popor munci
tor. (Aplauze prelungite).

In prezent imperialiștii au stîr- 
nit o zarvă furibundă împotriva 
Uniuni: Sovietice și a întregului 
lagăr socialist La drept vorbind, 
ei nici n-au !ncetat-o vreodată.

Tovarăși! AU citit probabil 
despre așa-zisa „doctrină Eisen
hower". In anii puterii sovietice 
au existat multe doctrine de tot 
soiul îndreptate împotriva Uni
unii Sovietice. Toate aceste doc
trina și profeții au dat insă greș. 
Uniunea Sovietică stă ca o stincă

Telegrama adresată 
de N. A. Bulganin 
lui H. MacMillan

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite următoarea ide- 
gramă adresată de N. A. Bulga- 

I nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al L’.R.SS. lai Harold 
MacMillan, primul ministru al 
Marii Britanii

Cu prilejul numirii ie. ea prim- 
, ministru a! Marii B-izami rd tri- 
| mit felicitările mele fi cele mai 
bune urări.

Permiteți-mi să-mi exprim spe
ranța că cordactele personale 
stabilite intre noi La Geneva p 
Londra vor fi continuate tn in
teresul dezvoildrii relațiilor an
gle -sovietice.

a dat tot- 
hotărit a- 
toată lu- 
Sovietică 

în înceia-

Lista noului guvern englez
LONDRA 14 (Agerpres). —La 

Londra s-a dat publicității in 
mod oficial lista nouhii guvern 
englez, format de primul ministru 
Harold MacMillan: Din guvern 
fac parte : R. Butler — ministrul 
Afacerilor Interne și lord al si. 
giliului privat; Selwyn Lloyd — 
ministrul Afacerilor Externe; P. 
Thorneycroft — ministrul Finan
țelor ; lordul Salisbury — lord- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri ; lordul Kiltnur — lord- 
canceiar : lordul Home — minis
trul pentru problemele Common- 
weathului; Lennox- Boyd — mi.

nistrul Coloniilor; John Scott 
MacClay — ministru pentru 
problemele Scoției, Duncan San- 
dys — ministrul Apărării; 
David Eccles — ministrul Co
merțului ; Heathcoat-Amory — 
ministrul Agriculturii, piscicul. 
turii și alimentației; Macleod — 
ministrul Muncii și prestațiilor 
naționale; Henry Brocke — mi
nistrul pentru Construcții de lo
cuințe. autoguvernare locală și 
pentru problemele Walles-ului; 
lordul Hailsham — ministrul In- 
vătâmintului; sir Percy Mills 
(industriaș care nu este membru 
al parlamentului) — ministrul

—combustibilului și energiei elec
trice ; Harold Watkinson — mi
nistrul Transporturilor și aviației 
civile; Charles Hill — cancelar 
al ducatului Lancaster.

Lordul Salisbury rămine lider 
al Camerei lorzilor, iar R. Butler 

• — lider al Camerei Comunelor.

0 josnică provccare antisovietică in Anglia
LONDRA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 22 decem
brie 1956, în timp ce nava sovie
tică „Sivaș" era ancorată in 
portul britanic Hull a dispărut 
medicul vasului A. F. Biriukov 
in împrejurări care stîrnesc tea
ma că el a devenit victima uneia 
dintre organizațiile antisovietice 
care acționează în Anglia sub 
protecția autorităților. In ciuda 
măsurilor luate imediat de căpi
tanul navei și de un reprezen
tant al ................... " '
Londra, 
sit.

La 24 
sovietică 
facerilor 
la măsuri urgente pentru a-1 
căuta pe Biriukov Intructt a- 
ceasta cerere a rămas fără răs
puns, la 28 decembrie am
basada a trimis Ministerului 
Afacerilor Externe al Angliei o 
notă In care și-a exprimat în
grijorarea serioasă pentru faptul 
că soarta lui Biriukov continuă 
să rămînă necunoscută și în care 
cerea să se ia măsuri urgente 
pentru 
flă el.

Abia 
proape 
pariția

ambasadei 
Biriukov nu

U.R.S.S. la 
a fost gă-

ambasadadecembrie ............. .
a cerut Ministerului A. 
Externe al Angliei să

a se stabili unde se a-

la 3 Ianuarie adică la a- 
două săptămîni după dis- 
lui Biriukov, Ministerul 

Afacerilor Externe al Angliei a 
anunțat ambasada sovietică că 
Biriukov ar fj „cerut să fie au. 
torizat să rămînă în Anglia" și 
că „Ministerul Afacerilor Interne

al Angliei a satisfăcut această 
cerere". Ambasada sovietică a 
cerut imediat să se dea posibilitate 
unui reprezentant al ambasadei 
să-l vadă personal pe Biriukov, 
însă Ministerul Afacerilor Exter
ne al Angliei a lăsat fără răs
puns această cerere legală a 
ambasadei.

Judecind după relatările unor 
ziare britanice din 7 ianuarie. 
A F. Biriukov a fost reținut cu 
forța de către autoritățile engle
ze și a devenit victima violenței 
agenților poliției secrete britani
ce. După cum anunța corespon
dentul ziarului „Daily Mail". R. 
Hallworth, în seara de 5 ianua
rie cițiva agenți ai serviciului 
de contraspionaj englez s-au pre
zentat la hotelul „Steward Ho
tel" intr-o suburbie a Londrei, 
unde a fost adus Biriukov ți i-au 
luat un interogatoriu.

După ce agenții serviciului de 
contraspionaj au părăsit hotelul, 
administrația a chemat poliția

„Cînd polițiști! s-au îndreptat 
spre camera nr. 121 unde se 
afla Biriukov, scrie corespon
dentul, ei au constatat că Biriu
kov a baricadat ușa cu un pat 
șj cu șifonierul. El continua să 
strige: „Cer să mă eliberați". 
Cînd cei trei polițiști au spart 
ușa și au pătruns în cameră ei 
au constatat că „rusul s.a arun
cat pe fereastră".

Ziarele anunță că Biriukov a 
fost dus la un spital de boli 
mintale avînd lovituri grave și

tăieturi pe g:t ți pe miini.
La 11 ianuarie ax. L A. Ma

lik, ambasadorul U.R.S.S. In Ma
rea Britanie, l-a vizitat pe Y 
Kirkpatrick, adjunctul permanent 
al ministrului Afacerilor Exter
ne, și a protestat împotriva re
ținerii ilegale de către autorită
țile polițienești britanice a cetă
țeanului sovietic A. F Biriukov 
cerind energic imediata Iui pune
re in libertate și crearea de po
sibilități pentru a pleca neîmpie- 
dicat in patrie.

Problema dezarmării 
în discuția Comitetului politic al Adunării 
Generale a O. N.

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
La 14 ianuarie Comitetul Poli
tic al Adunării Generale a O.N.U. 
a inceput examinarea problemei 
dezarmării — una din problemele 
cele mai importante de pe ordi
nea de zi a celei de a 11-a se
siuni a Adunării Generale. Se 
discută problema : reglementarea, 
limitarea și reducerea echilibrată 
a tuturor tortelor armate și ar
mamentelor ; Încheierea unei con
venții internaționale (tratat) cu 
privire la reducerea armamente, 
lor, la interzicerea armelor ato
mice, cu hidrogen și a celorlalte 
mijloace de exterminare în masă

Guvernul R. P. D. Coreene nu recunoaște 
rezoluția Adunării Generaie a 0. N. U. 

în problema coreeană
PHENIAN 13 (Agerpres). — rie, Nam Ir, ministrul Afaceri- 

Agenția Centrală Telegrafică Co- lor Externe al Republicii Popula, 
reeană transmite; La 12 ianua- re Democrate Coreene, a făcut 

,o declarație în care se spune în- 
tre altele:

Din inițiativa și sub presiu
nea S.U.A., în ședința plenară 
din 11 ianuarie a Adunării Ge
nerale O.N.U. s-a adoptat în mod 
ilegal o rezoluție în problema 
coreeană.

In legătură cu aceasta, din în
sărcinarea guvernului R.P.D. 
Coreeene, declar următoarele:

Guvernul R.P.D. Coreene
recunoaște această rezoluție a 
Adunării Generale a O.N.U., în 
problema coreeană, considerind 
că ea a fost discutată unilateral, 
fără participarea delegație; R. P. 
D. Coreene și a fost adoptată 
ilegal împotriva voinței poporu
lui coreean.

Guvernul R.P.D. Coreene sub
liniază tacăodată că trebuie con
vocată gralijjic o conferință a ță
rilor interesate în scopul rezol, 
vării problemei coreene.

Studenții unguri 
vor continua să lupte 

pentru dezvoltarea 
sistemului socialist

u.
(raportul comisiei pentru dezar
mare).

Primul in cadrul discuțiilor 
generale In această problemă a 
luat cuvintul Lodge, reprezentan. 
tul S.U.A.. V. V. Kuznețov, șeful 
delegației U.R.S.S. a rostit o am
plă cuvlntare consacrată proble
mei dezarmării.

Reprezentantul U.R.S.S. a pre
zentat în numele delegației sovie- 
tice o serie de propuneri concrete, 
îndreptate spre rezolvarea pro
blemei dezarmării și care repre
zintă un aport important la cauza 
slăbirii încordării internaționale.

mi

BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 
La 12 ianuarie ta Budapesta a 
avut loc o consfătuire a repre
zentanților studenților și profe
sorilor de la instituțiile de invă- 
(ămint superior din capitală și 
din provincie.

Participanfii la consfătuire au 
aprobat textul unei declarații, in 
care se subliniază că studenții 
vor continua să lupte pentru 
dezvoltarea sistemului social so
cialist. Ne desolidarizăm total 
de orice tendinfe contrarevoluțio
nare.
Luptăm cu hotărire împotriva 
oricăror 
staurarea

In încheiere, tn declarație se 
subliniază că organizațiile stu
dențești doresc să reia relațiile 
de strlnsă colaborare cu ioate 
păturile tineretului care stnt pen
tru socialism, precum și cu orga
nizațiile clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității.

se spune tn declarație.

aventuri urmărind rein, 
capitalismului.

S.UA
S.UA
S.UA
S.UA
S.UA
S.UA
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CUVINTUL

Rezultatele
la sateputeau fi mai bune

! participanțilorSPARTACHIADA

Iarna, bucuria 
copiilor e nea
semuită. Zăpa
dă și săniuțele 
îi atrag afară, 
pe derdelușuri. 
Sburdalnci și 
gălăgioși, după 
cum îi vedeți și 
în fotografia 
noastră, ei nu se 
tem de frig.

Organizatori,., pe
Veșmlntul alb, imaculat al 

zăpezii, a acoperit o bună par
te din meleagurile piteștene. 
Copiii și tinerii parcă sint mai 
veseli ca oricind. Săniuțele 
zboară cu viteză pe dealurile 
domoale. în sfîrșit, Spartachia- 
da de iarnă a tineretului se 
poate desfășura și... în aer li
ber. Dar bucuria copiilor, a 'i- 
nerilor, este ea oare deplină ? 
Nimic nu împiedică dorința lor 
de a participa la întrecere ?

...Am fost de curînd în cîte- 
va locuri din regiunea Pitești. 
Ca orice reporter, mi-am în
semnat în carnețel cele consta
tate. Așa dar..,

O poză spre... amintire

Discuția se terminase. Mă pre
găteam de plecare, dar la poar
tă, o idee m a reținut în loc. 
Ce-ar fi 6ă-i fotografiez pe ti
nerii noștri aci, 
lingă gazeta de pe
rete? Cu asemenea 
,,amintiri” 
întîlnești 
în viață, 
jul era 
poate de .....
Ion St. Dumitru — 
secretar al organi
zației de bază 
U:T.M. de la între 
prinderea II foraj- 
Izvorani — și Bră- 
tănescu Silviu — 
responsabil sportiv 
în comitet — au 
rămas entuziasmați 
auzind ideea mea: 
mai faceți și poză.

Mi-am reamintit 
pre Spartachiada de iarnă a ti
neretului.

— Să fim drepți, tovarășe, spu
nea Ion St. Dumitru, organizația 
U.T.M. nu a făcut nimic aci 
în ceea ce privește spartachiada.

Brătănescu Silv’u însă nu a fost 
de acord cu concluzia secretaru
lui. ,,Ce «pui Mitică ? — i-a re
plicat el prompt — nu vrem noi 
să organizăm „cîteva chestii” cu 
spartachiada ?... Tovarășe, vă 
rog să-mi dați crezare. Eu sînt,

știti, cu sportul. Chit că în fapt 
mă ocup doar de hîrțogărie în 
comitet, dar cunosc mai tine si
tuația. Fotbalul, care e microbul 
meu cel mai al dracului, e pe pri
mul plan aci. Avem o echioâ 
,,mamă-mamă“. Am promovat în 
„C“, așa că vă dați seama... A- 
vem și echipă de popice...

— Bine, am încercat să-l con
trazic, dar fotbalul și popicele nu 
intră în regulamentul spartacnia- 
dei. Dumneavoastră 
după cîte știm, peste 
neri. Ce ați făcut ca 
nați la întreceri ?

Cei doi membri ai
U.T.M. au ridicat neputincioși din 
umeri:

— Ce să ne amăgim — «pun 
ei. N-am mișcat nici un deget. 
Asta-i. De altfel nici !a Spa’tî- 
chiada de vară a tineretului ej 
a participat nici un tinăr de la 
noi !?!

Mărturisirile

aveți aci,
400 de ti.
să-i antre-

comitetului

nu te 
deseori 

Și prile- 
cît se 
nimerit.

sincere.

,,He. ițe... ae 
O amintire ?“ 
discuția des-

e drept, își au valoarea lor. dar— 
Am continuat :

— Dumneata, tovarășe Brătâ- 
nescu, ca responsabil sportiv, 
participi cumva la spartachiada ?

— Eu ? Hm... particip și eu cu 
privirea 1 Dar crezi dumneata ca 
e posibil așa ceva, cind ești :“- 
glodat în sarcini pînă peste cap? 
Uite, eu sint membru in com - 
tetul U.T.M., stnt membru și :n 
comitetul de întreprindere—

— Adică ai fost, pînâ aseară, 
l-a întrerupt Ion St. Dumitru

— M-da, pînă aseară. Am rost 
desărcinat pentru că_

I
ț Participanți

larna și-a intins manfia.i albă peste toate regiunile țării; 
De aceasta se bucură in primul rind tinerii A venit doar vre-• 
mea minunatelor ccncursuri de schi și patinaj, a plăcutelor in- • 
treceri de săniuțe. Acolo unde pregătirile s-au făcut din vre- • 
me. întrecerile au și început Pe primul plan se situează deși-• 
gur concursurile Spartachiadei de iarnă a tineretului. •

Muite din veștile care ne sosesc <fin țari, vorbesc despre • 
entuziasmul și bucuria cu care participă tinerii ia întrecerile 
Spartachiadei. In raionul Cărei din regiunea Baia Mare 11.000 
de tineri au luat ștartul la priree’e întreceri Peste 7.700 ce 
tineri participă pini acum in raionul Fălticeni, regiunea Su
ceava. In localitățile unde comisiile de organizare a întreceri
lor Spartachiadei se ocupă îndeaproape de popularizarea între
cerilor. de organizarea conenrsor:fer și antrenarea tinerilor la 
acestea, acolo participanțn sint ca miile.

Din păcate r.u același lacra se poate spune de multe comisii 
raionale, orășenești și chiar regienue de organizare a Spar- 
ta eh iadei din regiuni'e Ga'ați, Cra.ova, Re g iu ne î Autonomă 
Maghiară și altele. Lneîe dintre acestea și-au încetat in cea 
mai mare parte activitatea odaU ca sfirșitul ședinței de în
ființare a lor L:psite de i nd rama rea ri controlul necesar unt e 
co'echve sportive și organizată l T M. cia aceste regi■ ni ter
giversează organizarea întrecervor. oobcHzarea tinerilor la 

-*comrarsari Oare nu așa se
• explică faptei că la azîneie
• Koîembrie* și Electro-pn-
• tere dîa G'Iîoh nu s-»u cr-
• gaâzat iacă așa csxsi tretaie
• coacarwrile Spartachiadei ?
T TâmpaI e prețios. Ursa n 
? fxreazâ • veșaide. Tocmai de
• tree» e nevoe ca comLcde
T de »eg>®iz»re a iatreceritar 
T Spart nrtosdr sâ-și iateasiF 
? ce CmEird
? L T JL sin* dalaere U spr 
? tone d-« tete paeerite act> 
T ^tea amtera. sâ nrițieze ct 
? pvnm de camcarsari- cam* 
T tecttoaa«*ea dfc* resarse locale 
? a tflt 'te tor material»
• «e O sebtzri. șahurG șdxîay
: tlt-
= Să ‘ten? toi asi W a si 
£■* existe fcrflreȚrâdere. școa- 
= a tax sa: zade a ârrrectrAe 
; Spanacteadr de ană a 1 
r . L2x'a» să

hîrtie
— Per.tru ci n-ai muncit — a 

continuat 6ă-î Jntepe* secretarul 
organizație* U.T.M.

— Uite ce-, a sărit ar, Bră
tănescu Silviu, fă bine 5: nu-T. 
mai face atmosferă de chiuiău. 
Ce. tu ești mai breaz ? Sportivul 
nostru, supărat de-a biueiea. a 
lăsat capul ia jos. Spectru', unx 
articol la ziar ii aoărea îndărăt
nic. mereu, in fată. Ce mat pe 
scurt a refuzat să mai vorbeas
că. Tn sdumb. loa St Dumitru, a 
continuat să se văicărească, să a- 
rate greutățile, dar să promită to
tuși că ..va ridica un deget* intra 
reușita spartachiadei.

Acestea «ict insă simple pro
misiuni. \u știm dacă comitetu* 
raional U.TM Pitești se poate 
împăca cu eie.

încă înainte de dala începerii 
Spartachiadei de iarnă a tlnere- 
tu’.ui, colectivul Voința-Bir lad a 
format comisia de organizare a 
Spartachiadei pe Ungă colectiv.

Popularizarea făcută prin cele 
300 afișe ce au fost expuse la 
secțiile cooperativelor meșteșugă
rești (<Ln care, 200 afișe au fast 
confecționate de colectivul nos
tru), a dus La mobilizarea unui 
mare număr de cooperatori, la 
discip. inele respective.

Astfel, pînă la dala de 1 ianua
rie, adică o lună de zile de la 
deschiderea soartachmdei. au oar- 
tic.xt ui întreceri 219 tineri și 
rirslnici.

Re roatele obținui e te datoresc 
cond :i-lor z’ezte. Au fost cum
părate 2OQ mingi de tenis 
de masă, 0 garnituri de șah, 

tăni-^e. s-aa confecționat 2 
se de șik. 12 perecki de schiuri, 

tncă au fost reparați și 
pnnet. C^bid este des- 
manenL. fund '.rcălzi!. 

-se aszfeî posibUitatea ca 
I La mare,
la zbțrzute de șp^tivu 

_î fCsr Xsd mai bune 
srgaz-zefUe de bază U.T M. 

iXjTtize ar

Comisii „onorif ce
Evident, Intr-un Re măr înseni

nat de organizații £■ raional și 
regiunea Pitești pregătirile și 
desfâșorarea tatrecerilor sparta
chiadei sint nesatisfi că tears. Ge 
reflectă, de fapt, te a! earn mun
cesc ernnixii te raioaa'e șâ coa 
regională. Să ne referim rra; ia- 
ti la comisa regkrz'i.

In lipsa terarășcîuî Xeață C— 
stantin. președintele aces’e'a, to
varășul Șenthater Po'and. care 
răspunde de pre-bte—-e e sper: »e 
in cadrul comitetshri regional 
U.T.M. Pitești, ar fi cei tei »■ 
măsură să He .Je tema* sparta
chiadei Din disagiito c» ei. dar 
mai cu seamă dl» veriScarea 
practică, reies ■s’U aspecte er
gative

Activitatea conturi regtoca'e 
se poate rezema ie fde.’ arma
tor : ședictă de ceesttwre a cr- 
misiei. instructaj ca yreșetfHr’5 
comisiilor raioaate și ca crila-'ți 
mersbri care compmi cimir*. 
împărțirea afișelor și a regaa- 
m trio lai. țj afte asemema tre- 
b«ri — exctosâv de birouL Pe te
rm ite. roadele' ene- ast
fel de —vaci ies ia ev-Menră. 
Este tearte grea să aK. de 
p-’-dă. ia care rama dEx regtote. 
s ițea pa merer bme aeai pe- 
fin bine. Aceasta, pestr» tâmpitoi 
motiv că te. tertta1» PmaadL

rai

Campionatele internaționale de tenis de masa ale R. P. R

• « «

CAMPIONI

vi.l prezentăm a-

Un bilanț favorabil și... SlirpriZS

De sus în jos: M. Covic (R.P.F. Iugoslavia), S. Plakantonakis (Grec a \ 
neză) și de la stingă la dreapta: A. Rozeanu (R.P.R). Z. Berczik (R.P i-.gz-. 
M. Gantner (R.P R). F. El Chiaty (Egipt), F. Tokar (R. Cehoslovacă M bo

a evo- 
chinezi. A- 

majaritaiea 
au un joc

\ La recentele cam. 
pionate internațio- 
nale ale R.P.R. au 

v. participat sportivi 
din 9 țări a e Eu
ropei, Asiei și Afri
cii. Alături de ju
cătorii romini au 
fost prezenți re
prezentanți din 

R.P, Ungară, R P. 
Chineză, Grecia, 
Egipt, R. Ceho
slovacă, Iugosla
via, Pelgia și R.P. 
Bulgaria. Interesul 
de care s-a bucu
rat această ediție a 
campionatelor e ex
plicabil. Acestea au 
constituit doar o 
veritabilă trecere 
în revistă a formei 
jucătorilor înaintea 
campionatelor mon
diale programate 

în acest an, peste 
numai două luni, la 
Stockholm. Și de 
succesul campiona
telor noastre inter
naționale care au 
devenit de acum o 
tradiție în viața 
sportivă interna
țională ne-au vor-

După dispute înverșunate, care 
au durat 3 zile, duminică sec'c. 
s-a terminat și ultimul joc al 
Campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale R.P.R.

Publicul, care a umplut oină ia 
refuz sala Floreasca, a acut pri
lejul să urmărească evoluția u- 
nora dintre cei mai buni jucători 
din lume. Dacă totuși nu toate 
meciurile au corespuns așteptă
rilor — din punctul de vedere al 
spectaculozității — vina o poartă 
din nou „paleta cu burete**, care 
Intr-adevăr, diminuează specta
colul. Or, in 6 din cele 7 meciuri 
din cadrul ultimei reuniuni, s-a 
■jucat cu ,,burete". Aceasta dove
dește că, deși mai puțin spectacu
los, „buretele** se impune și pe 
mai departe ca foarte eficace.

Ultima finală disputată a fost 
cea de dublu mixt și, cum ci ști- 
gătorii au fost Rozeanu și Stipek,

5i—, !■ «e» : ELLA ZEL
LER (RPR).

Snf.» Me« - ZOLT A S 
BERCZIK flLPLLL

DcK. Me: E ZELLER 
A. ROZEASU (R.PJLK

Debn Mie-.. < GAVTkER. 
JT REITER (R.PRL
( Dnbie e:il: A. ROZELXV- 

STIPEK (*. C«W 
xteiei).

bit mai mulți participant!.
— Campionatele au fost la 

înălțime, ne-a spus cunoscutul 
campion belgian Georges Ro
land.

— N-am de reproșat nimic 
at:t organizatoric cît și ca vi-

At'J- 
fott 

izului

bază

rr*sa re

comuniconcurente din această Sute de participanți
Pentru a veni în ajutorul orga

nizării întrecerilor de schi, sec
țiunea de învățămînt a raionului, 
a cumpărat 50 perechi schiuri 
care vor fi repartizate diferite
lor școli. La Miercurea Nirajului a 
foBt deschis chiar și un centru de 
schi. Aci au fost repartizate co
lectivului Recolta din localitate, 
20 perechi schiuri. La acest cen
tru, zi'.nic, zeci de tineri se în
trec în cadrul spartachiadei, își 
trec normele G.M.A. sau învață 
să facă primii pași pe schiuri.

In satul Săcăreni au și fost 
desemnați campionii pe localitate 
la juniori și seniori. Aceștia simt 
Balogh Iosif și Nemeș Alexandru. 
La Troița, un număr de 35 tineri 
au participat la primele întreceri 
de schi.

Tenisul de masă a fost cunos
cut în raionul nostru abia amil 
trecut Cu toate acestea, numă
rul participanților la această dis
ciplină crește zi de zi. Numai în 
unele comune ca Miercurea Nira- 
ju’ui. Troița. Dumbrăvioara, Gă
iești. Singiorgiu de Mureș. Gena- 

și Păsăreni. participă 616 tineri 
și tinere. La Miercurea Nirajului,

o'espr'ndent 
I ZISGHER

Tineri și vîrstnici

es-.l-Scr.i- 
•ionct și 
r, popa
lie iarnă

latreccrile de șah din cadrul 
Srartadiiadel de iarnă a tinere, 

s" mul: îndrăgite ds tîne- 
retul sătesc din raionul Tg. Mu
reș. Ele au adunat in jurul me- 

h. tenis, pe pirtii. foar- 
aeri și chiar vîrstnici. 
ie Găiești. Miercurea 
C'ăciunești. Păsăreni, 

Gă-ă;eri și Sâbed «tn: antrenați in 
concurs, 622 de tineri 

In comuna Singeorgiu 
numărul participanți- 

se ridică la 50 persoa- 
ia Dumbrăvioara la 48, la 

Ceuașj 39. la Cimpenița 34. In 
comuna Troița, în fiecare seară 
se desfășoară întrecerile la șah 
și se speră că și în acest an, ca 
și In 1955 și 1956, titlul de cam
pioană regională la fete să revină

la întrecerile de tenis de masă 
participă și oameni mai vîrstnici. 
Simon Petru de pildă — pe ca- 
re-1 vedeți în fotografia noastră 
— vrea să învețe tenisul de ma
să. sport pe care l-a îndrăgit cu 
prilejul spartachiadei.

La întrecerile de săniuțe, nu
mărul participanților este foarte 
mare. Pentru a dezvolta îndemî- 
narea tinerilor, instructorii spor- 
t vi, în majoritatea lor învățători 
ce predau educația fizică, au or
ganizai concursuri de „slalom” 
pe săniuțe. In fiecare duminică 
dealurile și colinele raionului sînt 
pline ca un furnicar, de mulțimea 
celor ce au venit să se întreacă 
pe săniuțe. Această inițiativă a 
fost îmbrățișată cu multă căldură 
de tineri.

Pentru a stimula munca de or
ganizare și mobilizare a tineretu
lui la aceste întreceri, comisia 
raională de organizare a sparta
chiadei va acorda o cupă comisiei 
locale cu cea mai bună mobilizare 
în raport cu numărul populației 
și cele mai bune rezultate tehnice 
la faza raională și regională, iar 
instructorii voluntari ce s-au evi
dențiat cu ocazia acestei compe
tiții vor primi de aseme 
mii, în diferite materia 
tive.

Pentru a putea reedita rezul
tatele bune obținute la ediția pre
cedentă a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. în raionul Sighet, 
pregătirile pentru competiția din 
acest an au început din timp. 
Astfel încă la 23 noiembrie 1956 
s-a format comisia raională de 
organizare a spartachiadei'

Este cunoscut faptul că în iarna 
trecută, raionul nostru s-a clasat 
primul pe regiunea Baia-Mare, 
atît la Spartachiada de iarnă cît 
și la cea de vară.. Cei peste 17.000 
participant la Spartachiada de 
iarnă și cei 30.000 la Spartachia
da de vară dovedesc seriozitatea 
și răspunderea cu care au parti
cipat la întreceri tinerii din ra
ionul nostru.

O atenție deosebită a fost 
acordată pregătirii bazelor spor
tive. Au fost puse la punct sălile 
de gimnastică. în această acțiune 
pot fi evidențiate colectivul spor
tiv „Progresul", Școala medie 
nr, 1 și Școala medie nr. 4 din 

Sighet. Aci au fost 
confecționate pînă 
in prezent 85 pe
rechi schiuri, 80 
săniuțe, 35 garni
turi de șah și 70 
perechi de patine. 

Numai în comu
na Ocna-Șugatcg, 

pînă în prezent au 
fost confecționate 
de către tineri 30 
săniuțe, 26 perechi 
schiuri, 10 garni
turi de șah și una 
de tenis de masă.

în actuala corn- 
tnscris pînă în pre- 

de participanți: elevi, 
din

irimi de asemenea pre- 
.T-.lL. ...„L.lale spor-

FLOREA ROMULUS 
Președinte al Comitetului 
raional C.F.S.-Tg. Mureș

care dată la aceste campionate, 
■e-a asigwrat jacătoarea egip
teană Fawkia El Chiati. Același 
lacra ai l-aa spus toți partici
pant ii la campionate cu care am 
stat de vorba, din rindtil că
rora. pe unii 
lăturat

) Van Ciuan-iao (R.P. Chi- 
? V. Sftpe* (R. Cehoslovacă), 

(Desene de Gora)

unii din favor iții publicului. Ju
cătorii chine zi — pregăiindu-se 
pentru Stockholm — vor rămlne 
In continuare tn R.P.R. și se vor 
antrena tn comun cu cei mai buni 
jucători ai noștri. Aceasta va con
stitui în mod sigur un reușit 
schimb de experiență și va ajuta 
ambele echipe în pregătirea lor 
pentru campionatele mondiale.

în ceea ce privește bilanțul 
campionatelor noastre internațio
nale se poate afirma că ne este 
favorabil. Din cele 5 titluri puse 
in joc, 3}Jt au fost ciștigate de 
reprezentanții noștri (Stipeck */* 
Rozeanu •/,). Dar și mai impor
tantă este victoria echipei noastre 
de băieți in fața cehilor cu se
verul scor de 5:2. Avînd in vedere 
că cehii sint clasați înaintea 
noastră (pe locul II la Tokio) in 
clasamentul mondial, se poate de
duce că echipa noastră se află în 
progres. în general, campiona
tele nu sint interesante dacă nu 
există surprize. Și sub această 
prizmă, campionatele noastre 
s-au bucurat de succes. Surpri. 
zele au existat din abundență.

Cea mai mare surpriză a reali
zat Ella Zeller care, după un în
ceput timid și slab in jocul pe 
echipe contra R. Cehoslovace, a 
reușit să ciștige proba de simplu 
fete in dauna Angelicăi Rozeanu. 
Este adevărat că Angelica n-a 
strălucit de loc in acest meci.

h
Insă Zeller a jucat tn cea mal 
bună formă a ei.

O altă surpriză a fost tnfringe- 
rea lui Stipek tn fata tui Peterffi, 
după ce l-a condus pe acesta cu 
16:10 și 18:12 în partida decisivă. 
Și, de asemenea, se poate consi
dera oarecum surprinzătoare vic
toria netă a cuplului Gantner-Rei- 
ter tn fata redutabililor Stipek. 
Tokar. Acesta a fost unul din 
meciurile cele mai mult aplau
date. Stipek și Tokar au încercat 
tot ce au putut, dar au găsit tn 
fața lor un cuplu bine sudat, tn 
care, de data aceasta, Gantner a 
excelat.

Și pentru ca nimeni să nu ră- 
mină cu impresia că aceste cam
pionate s-au soldat numai cu sur
prize, mai trebuie semnalată vic
toria lui Berczik la simplu băieți 
o victorie scontată.

Nu vreau să termin aceste 
scurte aprecieri fără să remarc 
organizarea bună și ounctuală a 
campionatelor. Poate că arbitrii 
n-au fost întotdeauna la înălțime 
dar tn general șt ei s-au achitat 
conștiincios de misiunea pe care 
au avut-o.

TOMA REITER 
maestru al sportului
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petiție s-au 
zent 10.000 
muncitori, țărani muncitori 
întreprinderile și satele raionului.

întrecerile au început și acum 
se desfășoară intens mai ales în 
comunele Cornești, Ocna-Șuga- 
tag, Remeți șt în colectivul spor- 
tiv ..Progresul".

Aceste succese se datoresc fap
tului că comisia raională a des
fășurat o fructuoasă activitate pe 
teren, în strinsă colaborare cu 
organele C.C.F.S. și cu activiștii 
comitetului raional U.T.M. în a- 
ceastă direcție pot fi evidențiați 
instructorii raionali U.T.M., Pop 
Elena și Serafim loan.

Sprijin deosebit pentru sparta- 
chiadă au dat organizațiile U.T.M. 
din comunele Remeți (secretar 
U.T.M., Bilaniuc Toader), Bîr. 
sana (secretar U.T.M., Jura Gri
gor e) Ocna-Șugatag (secretar 
U.T.M. Angyal Mihai), care în
totdeauna stnt în fruntea acțiu- 
nilor inițiate. Comuna Bîrsana 
are in prezent aproape 600 de 
participanți, Ocna-Șugatag 400, 
iar ~ "Remeți 300.

NICOLAE RACZ, 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M.-Sighet

Actualități sportive
• Federația Internațională 

de atletism a stabilit intr-o 
ședință recentă datele dispu
tării campionatelor europene 
de atletism anunțate pentru 
anul 1958 la Stockholm. Cam
pionatele vor dura 6 zile. Ele 
se vor inaugura la 19 august 
1958 și vor dura pînă la 24 
august.

■ Duminică la Poiana Sta
lin s-a desfășurat un mare 
concurs de schi la care au 
participat și schiorii de la 
Dinamo Berlin care se pregă
tesc de mai multe zile în 
țara noastră. în proba rezer
vată fetelor (1000 m. cu 33 
de porți) victoria a fost re
purtată de Magdalena Maro- 
tineanu (C.C.A.) cu l’15”6/10. 
Pe locul următor s-a clasat 
Christa Meinholot (Dinamo 
Berlin) — 1’16’8/10. Repre-

zentantul C.C.A. Mihai Bîră 
a cîștigat întrecerea rezervată 
băieților (1400 rn. cu 35 de 
porți). El a realizat 1’27”8/10, 
fiind urmat de G. Cristolovea- 
nu (Dinamo) — l’29”9/10 și 
Koos Manfred (Dinamo Ber
lin) — 1’30”.

■ Comitetul european al Fe
derației Internaționale de atle
tism a omologat noile perfor
manțe stabilite de atleții eu
ropeni în 1956, superioare ve
chilor recorduri europene.

Printre noii deținători de 
recorduri ale Europei se nu
mără și atleta noastră lolan- 
da Balaș a cărei performanță 
de 1.75 m la săritura în tnăl- 
me obținută la 14 iulie 1956 
la București a fost înregis
trată ca record al Europei, 
după ce pînă la Olimpiada 
din Melbourne conta ca re
cord mondial.

Echipa R.P.R. pe primul loc
Șandru al 4-lea în clasament

Turul ciclist al Egiptului a continuat luni cu disputarea eta
pei a 3-a între orașele Sohag și Assiut (115 km ). Drumul ane
voios a făcut ca și această etapă să fie foarte dificilă, impunind 
cicliștilor o mare prudență în acțiunile lor. Cicliștii romîni s-ar 
comportat și în această etapă foarte .bine, arătind o coeziune 
perfectă și o excelentă condiție fizică. Jugos/avul lugo a 
sosit primul în orașul Sohag unde a fost cronometrat cu t'mpul 
de 3h 20’23”. La diferență de aproape un minut a sosit grosul 
plutonului în care se aflau cicliștii romîni, bulgari, polonezi.

Alergătorul din R. D. Germană, R. Henning, se menține pe 
primul loc cu timpul de 9h 30’41”. El este urmat in ordine de 
Hristov (R. P. Bulgaria) la 30”, Mohamed (Maroc) 

ȘANDRU (R.P R.) |a 1’
Pe echipe situația este de asemenea neschimbată. In 

clasamentului continuînd să se afle echipele R.P R. 
Polone cu timpul de 28h. 36’40”, Urmează în ordine R. 
garia, R.D. Germană, Maroc, R.P.F. Jugoslavia etc.

la 58“.

fruntea 
și R.P. 
P. Bul-
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