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Pină acum citeva luni, co- j 

lectivul fabricii „Electro-cera- • 
mica" din Turda avea mari 
greutăți în sporirea produejiei 
de izolatori.

Această greutate a fost 
Înlăturată cu ajutorul 
inovații.

Înainte vreme, fiecare 
lator se ardea in două capsu
le. Comunistul Fecko Adalbert 
(directorul fabricii) și ingine- • 
rii utemiștl Arghir Ciobotaru • 
și Gheorghe David au studiat • 
îndelung i *" . ‘"

Prin noul lor procedeu se 
realizează mai multi izolatori 
folosindu-se un număr mai 
mic de capsule. In plus, indi
cele intensiv de încărcare a 

. cuptoarelor crește cu 10 kg.
• pe metru cub. Aceasta face să
• sporească cu mult și produc- 
ț tivitatea muncii.
ț Dacă înainte de a se aplica
• această inovajie se realizau 
' lunar 8.400 de izolatori, 
ț cum se produc lunar, cu

însă 
unei
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ț celași număr de salariați, pe- 
t ste 11 000.
• După un antecalcul făcut,
• economia dobihdită prin folo-
• sirea unui număr mai mic de

capsule se ridică la circa 
624.030 lei. în același timp, 
s« realizează o economie a- 
nuală de gaz metan în valoa
re

1

I

de 64.915 lei.

VI SE OFERĂ 
IM NO'J STILOU

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

NO III INSTITUT DE 
VF <J L. CERCETĂRI
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(andldali f. D. P.
La Craiova :

Tov. CONSTANTIN PÎRVULESCU, 
membru al Biroului Politic 

al C.C. al P.M.R.
din cir-

Ing. Al. Covor
Directorul Direcției semințelor 

din Ministerul Agriculturii

In ultimii ani, în structura cul
turilor agricole din țara noastră 
a intervenit o schimbare impor
tantă. Pe primul plan a reapă
rut porumbul, care se bucură de o 
veche tradiție in rîndurile culti
vatorilor și care prezintă o sea
mă de avantaje 
asupra economiei naționale. Pă
rerile greșite asupra culturii po
rumbului avînd urmări negative 
au fost criticate de conducerea 
partidului, arătînd și calea pe 
care trebuie să mergem. Ca ur
mare a acestui fapt, în anul 
1953 s au luat măsuri pentru spo
rirea suprafeței cultivate cu po
rumb precum și pentru sporirea 
producției ta hectar.

Rezultatul acestor măsuri a 
fost creșterea producției globale 
de porumb de la 3.100.000 tone in 
anul 1951 la 7.299,000 tone în 
ultimul an al cincinalului. Crește
rea a fost înregistrată în toate 
sectoarele sociale, dar în special 
în sectorul socialist

Paralel cu creșterea producției 
globale de porumb, s-a mărit și 
disponibilul de producție marfă, 
inregistrînd un spor de 117,7%,. 
fapt de foarte mare importanță 
pentru economia țării.

Aceste realizări sînt totuși de
parte de sarcina trasată de 
Congresul al 11-lea al P.M R. și 
de plenara C.C. a! P.M.R. d n 
27-29 decembrie 1956. Potenția
lul culturii porumbului este 
mult mai mare. Folosirea semin
ței hibride duble de porumb și 
agrotehnica modernă vor permi
te obținerea unor recolte mult 
mai susținute.

Iată dar justificată economi- 
ceș’e crearea unui institut spe
cial de cercetări pentru cultura 
porumbului. Dar aceasta nu e to
tul. Rominia este cunoscută de 
multă vreme ca o „țară a porum
bului". Oricit ar părea însă de 
curios, pentru oamenii de știință 
de la noi porumbul nu a consti
tuit un obiect principal de cerce
tare, astfel câ la ora actuală e- 
xistă puține rezu tate privind a- 
ceastă cultură. In plus, cercetă
rile au avut un caracter foatte 
unilateral, nereușindu-se să se 
ducă o muncă închegată, de cola
borare și complectare reciprocă 
de către cercetători. Nu e de mi
rare deci că acum, clnd în fața 
economiei naționale se pun proble
me attt de importante privind 
sporirea la hectar a producției

ce se resfring

șinî pentru cultura porumbului, 
ținînd seama de realizările cele 
mai noi ale tehnicii mondiale.

In sfîrșit prin secția de eco
nomie agrară, se va căuta să se 
dea răspuns tuturor problemelor 
economice legate în special de 
utilizarea porumbului: pentru 
om, pentru animale, pentru indus, 
trie etc.

Iată în mare preocupările care 
vor sta la baza muncii de cerce
tare în cadrul Institutului pentru 
cultura porumbului. Activitatea se 
va împleti strins cu practica. De 
aceea,' chiar din acest an se va 
organiza producerea hibrizilor 
dubli de porumb între linii con- 
sangvinizate în 20 unități, pre
cum și producerea seminței hi
bride între soiuri în gospodăriile 
agricole de stat.

Munca de cercetare în agri
cultură își are specificul său : 
cere mult timp, perseverență și 
răbdare in urmărirea rezultate
lor. Colectivul Institutului de 
cercetări pentru cultura po
rumbului va Căuta să-și organi
zeze munca în așa fel îneît să 
dea anual practicii recomandări 
care să ducă la sporirea perma
nentă a producției de porumb în 
țara noastră. Tinerii din gospo
dăriile colective și gospodăriile 
de stat, care vor avea ca sarcină 
principală producerea seminței de 
porumb hibride și obținerea unor 
recolte bogate de porumb, vor 
găsi în experiențele și îndrumă
rile Institutului un îndreptar pre
țios pentru munca lor practică.

Antrenarea în munca de cerce
tare a cadrelor didactice de la 
institutele agronomice va fi de o 
mare importanță, deoarece lor li 
se va încredința îndrumarea sta
țiunilor experimentale de la Săf- 
tica, Șimnic, Ceaba, Turda și Po- 
du Iloaiei. La aceste stațiuni vor 
face practică și studenții de la 
diferite facultăți de agricultură și 
elevii de la școlile agricole. In a- 
cest fel, se va putea realiza uni
tatea de dorit între învățămîntul 
agricol și munca științifică, dezi
derat atît de important pentru 
propășirea agriculturii din țara 
noastră.

Nu încape îndoială că Institu
tul de cercetări pentru cultura 
porumbului își va îndeplini me
nirea sa pe tărîmul științei și 
va da o contribuție de seamă la 
ridicarea producției de porumb, 
aducînd astfel mari foloase eco
nomiei naționale.

porumbului, nu dispunem încă de 
un bagaj suficient de experiențe 
pe bâza cărora să se facă reco
mandări gospodăriilor agricole. 
Mai trebuie să ținem seama că 
accsle gospodării se găsesc în 
zone pedoclimatice foarte dife. 
rite, unde se cere aplicarea unor 
măsuri diferențiate.

Pină acum, studiul porumbului 
s-a făcut într-o măsură insufi
cientă de către Institutul de cer
cetări agronomice și cu toiul 
sporadic și nesatisfăcător pe lin
gă unele institute agronomice. 
Fără a minimaliza importanța a- 
cestor cercetări, trebuie recunos
cut totodată adevărul că s-a fă
cut prea puțin, măcar pentru sim
plul motiv că oamenii care și-au 
îndreptat activitatea în această 
direcție au fost puțini. Tocmai de 
aceea, în fața cercetătorilor care 
vor lucra în cadrul noului insti
tut stau o serie de probleme care 
trebuie rezolvate intr-un timp 
scurt.

Pentru buna desfășurare a ac
tivității institutului, au fost crea
te secții de specialitate care îm
brățișează întregul domeniu de 
probleme privind cultura porum
bului. Astfel, 6ecția de amelio
rare și producere a semințelor, 
cuprinzînd trei laboratoare, va 
trebui să se ocupe în primul rînd 
de crearea liniilor consangvini- 
zate din soiurile și populațiile 
locale, precum și de producerea 
hibrizilor simpli și dubli care 
au o importantă practică primor
dială în vederea sporirii produc
ției la hectar. In felul acesta nu 
vom mai fi nevoiti să plătim su. 
me importante pentru importul 
de semințe. Cit de complexă va 
fi munca în această direcție re
iese din faptul că liniile consang- 
vinizate și hibrizii de porumb vor 
trebui să fie creați pentru con
diții diferite, avînd în acest sens 
calități doesebite.

Rezultate cît mai apropiate de 
necesitățile practicii se vor pu
tea obține prin coordonarea mun
cii tuturor secțiilor Un aport 
deosebit va trebui să dea seefia 
de fiziologie, biochimie și micro- 
bio'ogie, care va introduce In pla
nul său de cercetare probleme 
privind rezistenta la secetă, la 
temperaturi scăzute și altele.

. Existența var.atelor zone natu- 
ral-economice cere din partea- 
cercetătorilor care vor lucra în 
cadrul stațiunilor recomandări 
speciale, diferențiate privind lu
crarea solului, îngrijirea cultu
rilor, folosirea îngrășămintelor 
organice și minerale. Recoman
dări vor trebui să se facă și pen
tru cultura porumbului irigat, dat 
fiind că în special în sudul țării 
se vor extinde suprafețele iri
gate. O atenție deosebită va tre
bui să se dea în cadrul secției 
de agrotehnică combaterii buru
ienilor pe cale chimică, metedâ 
care ajută mult la scăderea pre. 
țului de cost și totodată, prin în
lăturarea unui număr sporit de 
prașile, contribuie la menținerea 
structurii solului.

Metodele de combatere a bo
lilor și dăunătorilor vor reveni 
secției de protecția porumbului, 
în cadrul căreia vor funcționa 
un laborator de fitopatologie și 
altul de entomologie.

O agrotehnică superioară nu 
poate fi însă aplicată fără a di-s. 
pune de un parc de mașini adec
vat. Prin urmare institutul, prin 
secția de mecanizare, trebuie să 
îmbunătățească sistema de ma-

spună cuvtntul pensionarut Ion 
Marinescu trecut de 70 de ani. 
.Am auzit că la blocurile din Fe
rentari vin multi vizitatori străini 
care cu greu cred că în acele 
locuri au fost cindva maidane. 
Nici nouă, locuitorilor de aici, 
nu ne-ar fi venit să credem in 
timpul stăpinirii capitaliste că 
fața cartierului s-ar putea schim
ba vreodată așa cum s-a schimbat 
în ultimii cîțiva ani: 2 școli noi 
de 7 ani, o policlinică, 59 de noi 
magazine. 11 solare și cite altele. 
De aceea mulțumim din toată 
inima Partidului Muncitoresc Ro- 
min pentru politica sa înțeleaptă. 
Iată pentru ce la 3 februarie voi

da cu toată încrederea votul meu 
reprezentantului acestei' politici, 
candidatului F.D.P.".

Aceeași hotărîre 
mat-o cu entuziasm 
muncitor Constantin 
ia uzinele „Mao Țze-dun", care 
la 3 februarie 1957 va vota pen
tru prima oară, tinăra Amalia 
Stoian de la întreprinderea ,,Răs. 
coala din 1907”, cetățeanul Za- 
haria Răducanu și alți alegători.

A vorbit apoi tov. Florian Dă. 
nălache. El a arătat că încrede
rea acordată de alegători can- 
didațllor F.DP. este expresia vie 
a dragostei și atașamentului oa. 
menilor muncii din Capitală față 
de partid.

și-a expri- 
și tînărul 

Popescu de

prelungirea re- 
pe str. Stalin- 
lungă arteră a

propuneri privind 
telei de autobuse 
grad — cea mal 
orașului — amenajarea unui le- 
ren de sport pentru copii in Par. 
cui Pușkin, amenajarea unei pie
țe fn cartier etc.

A luat cuvîntul apoi tov. C. 
Pîrvulescu care a arătat câ tn 
tara noastră femeile, care în tre
cut erau lipsite de dreptul de a 
participa la conducerea treburi
lor obștești, de drepturi politice, 
reprezintă astăzi o forță minuna
tă care alături de toti cetățenii 
țării particioă activ la construirea 
socialismului. Vorbitorul a ară
tat în continuare importanța ho- 
tăr’ri'.or recentei plenare a C.C. 
al P.M.R din decembrie 1956 
care constituie o puternică con
tribuție la realizarea sarcinii de 
cinste a partidului, aceea de a 
îmbunătăți continuu nivelul de 
trai al poporului nostru muncitor.

La București:

Numeroase alegătoare 
cumscripția electorală „Electro- 
putere" s-au întîlnit joi In sala 
căminului „30 Decembrie" din 
Craiova cu candidatul F.D.P., to
varășul Constantin Pîrvulescu 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.

In această circumscripție elec
torală se găsesc toate întreprin. 
derile mari ale orașului, constru
ite in anii puterii populare: 
„Electroputere", „Independența", 
„Hărnicia" — Podari, „Frigori- 
ferul", precum și cea mai moder
nă fabrică de zahăr din țară — 
fabrica ,,Livezi" — care va fi 
pusă în funcțiune anul acesta. In 
acest cartier unde cu ctțiva ani 
în urmă erau 2.464 analfabeți nu 
mai sînt astăzi decît 7 neștiutori 
de carte.

La adunare. Olga Cioroianu, 
Maria Ticu, Maria Cizmaru, Ște- 
fania Raicu, Ana Rădulescu și 
multe

La Giurgiu :
î

i» iORAȘUL STALIN (de 
corespondentul nostru). w

Colectivul fabrici} „Flamura : 
Roșie4* din Sibiu est« preocu- : 
pat de îmbunătățirea calității • 
produselor. Cele cîteva sute • 
de sortimente care se fabrică : 
aci sînt de o calitate mai • 
bună. . i

Mereu noi teme de. inovații, j
1 realizate de muncitori, vin să • 
• aducă o contribuție pentru •
2 seem lî-ia raa aaacinS io! Fcfp •

t
tov. GHEORGHE STOICA, 

membru al C.C. al P.M.R.

i 
T
i 

?
• realizarea acestui țel. Este •
• prevăzut și se Iac pregătiri ;
• pentru fabricarea unui nou •
• stilou care va fi superior ce- j
• lor produse pină acum. Noile ■

•
o

a

stilouri vor avea penițe lucra
te din oțel inoxidabil, cu virf 
de iridium, aurite.

Odată cu prototinul reali
zat colectivul fabricii a intro
dus și un nou proces tehnolo
gic. Pină in prezent stilourile 
Se făceau din tuburi de masă 
plastică.
strunjire. în prezent aceste 
operații costisitoare au fost 
eliminate. La noile stilouri 
materialul plastic va fi stro
pit în matrițe avînd forma 
dorită.

prin operații de

t

î

alte gospodine au făcut

DANALACHE,tov. FLORIAN 
membru al CC. ai P.M.R,

In sala de festivități a marilor 
uzine metalurgice „Mao Țze-dun" 
din Capitală s-au adunat joi 
după.amiază sute de alegători din 
circumscripția electorală Rahova 
pentru a 6e întîlni cu candidatul 
F.D.P. în alegerile de deputați 
in Marea Adunare Națională, 
tov. Florian Dănălache, membru 
al C.C. al P.M.R., prim secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

„Pînă nu de mult — a spus 
alegătorul Alexandru Petcu —

d*n-

Tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al C.G al P_M.R., can
didat al FJJ.P., s-a tnUiait joi 
pentru a șasea oară cu alegătorii 
din circumscripția electorală 
Giurgiu. La aceste Intllniri ale- 
Îtătorii au discutat cu candidatul 
or despre principalele probleme 

ale orașului și satelor care alcă
tuiesc circumscripția electorală 
Giurgiu. Printre altele alegătorii 
au propus introducerea și in ora
șul Giurgiu a transportului in 

lunere a și 
de 

le o-
cartierul Rahova a fost una 
tre cele mai oropsite mahalale ale 
Capitalei. Azi nu numai cartierul 
nostru, dar întregul raion este 
electrificat Recomandăm candi
datului nostru ca in Marea A- 
dunare Națională să susțină prin
tre alte probleme și pe aceea a 
continuării acțiunii de ridicare a 
cartierelor mărginașe la un ni
vel edilitar, cultural și social cit 
mai apropiat de cei al cartiere, 
lor centrale".

La tribună a venit apoi să-ți

șui Giurgiu a 
comun. Această propt 
găsit rezolvarea. fncepînd 
luni, pe arterele principale ale 
rașului vor circula 2 autobuse.

La întiinirea cu alegătorii din 
comuna Frățești, care a avut loc 
în noua școală de 7 ani termina
tă de curind, au venit numeroși 
țărani cu gospodărie individuală 
și colectiviști dornici să se sfă
tuiască cu candidatul lor cum j 
să-și gospodărească mai bine co
muna Din rlndul celor prezenți 
s-au ivit numeroase propuneri. 
Colectivistul Nicuș Săvuică, 
exemplu, a cerut ca tn 
comunei să se amenajeze un 
pe terenul rămas liber în

de 
centrul 

parc 
fata

De vorbă cu maestrul ISER
autorul unor virulente caricaturi

școlii, tov. Gheorghe Reif, direc
torul stației de egrenat bumbac, 
a arătat că la această stație se 
găsește un motor care nu e fo
losit și care ar putea fi întrebuin
țat la electrificarea comunei.

In cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Stoica a arătat că in urma ple
narei C.C. al P.M.R. din decem
brie, statui nostru s-a întărit și 
mai mult. Oamenii muncii atit 
de la o-așe cît și de la sate vor 
trăi mai bine, vor avea la înde- 
mină tot mai multe produse de 
care au nevoie. Dar pentru a- 
ceasta este nevoie de mai multă 
muncă, de mai multă inițiativă. 
Pămîntul trebuie mai bine lucrat 
pentru a-i zmulge recolte tot mai 
bogate.

(Ăgerpres)

MAȘINI MAI MULTE
pentru agricultură

„Tara se pregătește de ale
geri". Cu litere mari, tuciurii 
de smoala tiparului sau artistic 
desenate ziarele vestesc eveni. 
meniul. La 3 februarie, cetățenii 
patriei noastre libere vor alege 
reprezentanji ai intereselor lor 
tn Marea Adunare Națională. 
Dir nu întotdeauna a fost așa. 
Chiar dacă cei mai tineri dintre 
noi n-au apucat acele vremuri, 
sau la alții asemenea amintiri 
se pierd in negura copilăriei, 
farsa alegerilor „libere" din 
timpul regimului burghezo-mo
șieresc a răzbit pină la noi din 
povestirile celor mai in vtrstă, 
sau g'afie ascuțișului penei u- 
nor mari scriitori ai poporului

Mai există o formă sub care 
ni s-au transmis imagini despre 
alegerile din trecut și anume: 
caricatura politică. Cu mare 
putere de circulație (fiind răș- 

' plndită prin presă) caricatura 
politică venea să demaște 
prompt adevărul asupra unor 
alegeri tn care voturile se cum
părau cu ciomagul ori cu bu
toiul de vin. in care oamenii 
muncii erau împiedicați să-și 
spună liber cuvtntul. Iar cei ce 
se autointitulau „aleșii poporu. 
lui" ocupau automat fotoliile 
din parlament, păzind cu străș
nicie propriile 
mari bancheri 
de stăpinitori 
moșii pe care

despre alegerile din trecut

lor interese de 
sau industriași 
ai unor întinse 

robeau țăranii.

Deputății țărănimii

Cu prilejul apropiatelor ale
geri de la 3 februarie, un re. 
porter al ziarului a făcut o 
scurtă vizită maestrului Iser, 
artist al poporului, care prin 
deseneie și caricaturile sale din 
trecut a jucat un rol important 
in demascarea politicienilor hră. 
păreți și corupți ai burgheziei 
și moșierimii. Maestrul Iser 
ne-a primit cu amabilitate pove- 
slindu.ne citeva intimplări din 
vremiie acelea cu oamenii și 
moravurile lor.

El a amintit mai Intli cum 
și.a descoperit talentul de a 
portretiza succint, de a surprin
de dtntr-o trăsătură de creion 
caracteristica unei figuri, ceea 
ce se ascunde dincolo de trăsă
turile fizice. încă de pe cind era 
la învățătură la Mânchen, pe 
marginea foilor cu studii de 
desen la care lucra, tn citeva 
notații spontane, caricaturiza 
chipurile colegilor sau ale altor 
oameni din jur. In cele mai 
mu'te cazuri, profesorii erau 
mai inclntați de aceste carica. 
turi declt de desenul mare pen
tru care elevul cheltuise cu mult 
mai multă energie.

Pe clnd urma liceul, la o în
trunire electorală la Ploești, 
Iser l-a intilnii pentru prima 

oară pe l. L. Ca- 
ragiale. Cu talen
tul și verva-i bine 
cunoscute acesta 
tși bătea joc, in 
hohotele de rls ale 
mulțimii, de vorbi
torii demagogi ai 
partidelor burghe
ze care se adresau 
mulțimii cu: „frați 
rrromini I..." Satira 
nemiloasă a ma
relui scriitor avea 
să inriurească crea
ția de mai tîrziu a 
tinărului Iser.

Mai pe urmă, tn 
dugheana mică, tot 
de la Ploești, unde 
venea cu surcelele 
in buzunar ca să-și 
facă focul, Iser 
prinsese tn condei 
ridicolul chipului 
unui gazetar și 
scandalagiu al o- 
rașului, așa-zisul 
„Mateescu-Chose"

de cititori

alături de o corpo
lentă figură a ma
halalelor — „ma
dame Cuțit".

Clnd, In ' sflrșit, 
pictorul Șt. Popes
cu descoperă cne. 
va desene expuse 
de Iser tn vitrina 
unui magazin de 
pe Calea Victoriei, 
artistul este che
mat la București 
unde iși începe o 
prodigioasă carie
ră de desenator și 
caricaturist publi- 
clnd mai Intli tn 
paginile .Adevăru
lui" și la .fficlf" 
lui N. D. Cocea, la 
„Viafa Romineas- 
că" sau in săptă
mânalul literar 
„Flacăra". El se 
făcea cunoscut și 
căutat
care-i recunoșteau 
talentul și curajul 
de militant pe
cial, dărui de a pătrunde in
ascunzișurile vieții politice din 
acea vreme și de a le dezvălui
fără menajamente. Cu emoție
Iși amintește maestrul de eveni. 
mentele din /S07, de nopțile 
clnd aștepta înfrigurat tn redac
ția ,Adevărului" ultimele știri 
privind răscoalele țărănești, cu 
pana ascuțită, gata să înțepe, 
să stigmatizeze pe asasinii 
miilor de țărani care-și cereau 
dreptul la viață. Iser se face in 
același timp temut de „așii" 
partidelor burgheze pe care i-a 
biciuit tntr-o galerie de portrete 
satirice ce vor rămtne In pla
stica noastră ca model de tipi- 
cizare, ascuțiș satiric și econo, 
mie de mijloace de expresie.

In legătură cu aceștia, mae
strul povestește următoarea tn- 
țlmplare: pe cind lucra la „Ade
vărul", a fost chemat intr-o zi 
de unul dintre acei care tnvtr- 
teau afaceri politice și care se 
interesau de tot ce putea să in
fluențeze cursul acestor afaceri. 
„Ce leafă primești pentru dese
nele din „Adevărul"? i-a între
bat. „200 de lei pe lună". ,Jți

Alegerea colegiului III de Cameră 

tirlm so-

In acest an își vor 
începe activitatea 
încă 3 stațiuni de 
mașini și tractoare. 
Astlel numărul SMT- 
uriior va ajunge la 
sfirșitul anului la 
239. fn același timp 
stațiunile existente 
Iși vor mări parcul 
de mașini și trac
toare. Din ede 3.100 
de tractoare cu care 
agricultura noastră 
iși va îmbogăți par. 
cui existent. 1.600 de 
tractoare sînt desti
nate SM.T.-urilor. 
Totodată ele vor pri
mi un număr însem
nat de combine de 
cereale, combine de 
porumb, cultivatoa
re, pluguri de trac
tor etc. In acest an

agricultura va fi în
zestrată cu utilaje 
noi produse de in
dustria noastră prin
tre care mașini de 
Împrăștiat îngrășă
minte chimice, sape 
rotative ] 
gerea i 
pentru 
prașilei 
mănători 
pentru porumb, prese 
de paie, combine de 
insilozat etc. Impor
tanța înzestrării a- 
griculturii cu aseme. 
nea mașini rezultă 
din faptul că numai 
cele 1.000 de com
bine tractate de ce
reale păioase pe 
care le vor produce 
uzinele „Semănătoa
rea" vor permite e- 
conomisirea la recol-

pentru spar- 
scoartei și 

efectuarea 
tntiia, se- 

i specia le

tare a peste 3.000.000 
zile de muncă și se 
va înlătura pierde
rea a circa 7.500 de 
tone de boabe.

înzestrate cu noi 
utilaje S.M.T.-urfe 
vor fi în măsură să 
extindă mecanizarea 
și să mecanizeze lu
crări noi ca lucrări 
de hidroameliorații, 
de combatere a ero
ziunii solului, de 
desfundări de tere
nuri pentru plan
tări de vil și pomi 
etc.

Stațiunile de ma
șini și tractoare vor 
executa în anul 1957 
un volum de lucrări 
cu cel puțin 900.000 
hantri mai mult de- 
cit în anul 1956.

(Agerpres)

TELEGRAMA
Către

Cel de al XlX-lea 
Congres al Partidului 

Comunist din Danemarca
Copenhaga

Comitelui Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn trimite 
un călduros salut de solidaritate 
frățească celui de al XIX-’.ea Con- 
gres al Partidului Comunist din 

anemarca.
Urăm deplin succes lucrărilor 

Congresului și activității desfășu
rate de Partidul Comunist din 
Danemarca pentru întărirea uni. 
tâții de acțiune a clasei munci
toare, în vederea apărării intere
selor vitale ale maselor populare, 
pentru pace și socialism.

Comitetul Central 
ai

Partidului Muncitoresc Romin

ÎN ÎMPĂRĂȚIA
5 tufului

dau 3.000 de lei pe luni ca si 
nu le mai faci".

Dar Iser nu s-a lăsat intimi
dat și drumul lui de caricaturist 
politic a mers intr-o continuă 
ascendentă, soldLnduse cu opere 
de o mare plasticitate și forjă 
de idei. Iată cum s-au materia
lizat impresiile culese de Iser 
din piafa politică a acelor tim
puri in citeva din caricaturile 
legate de alegerile din trecut.

„Deputafii țărănimii" iși spu
neau acești indivizi pe a căror 
tnfăfișare este întipărit mediul 
trindav și corupt din care fac 
parte. Ce pot avea ei comun cu 
figurile de fărani care privesc 
nedumeriți din fundul desenului 
la boierul snob și înfumurat, 
care parcă a înghifit o prăjină, 
sau la negustorul puhav, cu 
mutra ttmpă ințepenită-n bere, 
gatăr

Despre felul cum au ajuns să 
fie aleși asemenea deputafi ne 
vorbește cel de-al doilea desen, 
plin de o amară ironie:

— „Dar unde-i duc pe făranii 
ăștia in lanfuri?!"

— „Să aleagă pe reprezen. 
fanții națiunii I".

Așa arăta „libertatea" alege
rilor din trecut.

forțele hotărîți să îndeplinească 
înainte de termen sarcinile pla
nului.
de exploatare, la Maliuc, la Păpă
dia, la Mila 23, la Fortuna Șon. 
tea, întîlnești în zilele acestea 
mare animație. Cercetători, ingi
neri și tehnicieni, mașini și uti
laje își fac drum prin stuful 
nestrăbătut de oameni.

L-am cunoscut pe Fiodor Io- 
nescu, tăietor de stuf din brigada 
utemistului Ion Brașoveanu. Ală
turi de Pavel și Ivan Pancrat, el 
taie zilnic cite 130-140 de mal
dăre.

Ceva mai tîrziu discutam cu 
dispecerul, inginerul Traian Ha- 
ret :

— Dacă m ai întrebat de oa
meni, te-aș ruga să scrii despre

Priveam din helicopter imen
sele suprafețe cu stuf, marea bo
găție naturală a deltei, pe care 
regimul burghezo-moșieresc n-a 
vrut și n-a fost în stare s-o fo
losească. Coloritul galben-auriu 
dă impresia că te afli deasupra 
holdelor de griu în arșița soare
lui de iulie. Cind am privit insă 
aparatele de bord, termometrul 
indica o temperatură cu mult 
sub zero.

— E timpul cel mai favorabil 
recoltării stufului — ne explică 
însoțitorul.

După ce apele Dunării se re
trag. stuful rămine pe porțiuni 
mari de apă. Accesul în aceste 
porțiuni devine anevoios. Nu pot 
fi folosite nici bărcile, nici trac
toarele. înghețul înlesnește trans
portul.

îndrăzneții cuceritori ai deltei

Pretutindeni, in punctele

au pornit in campanie cu toate frații Ion și Constantin Deteanu,

despre soții Stana și Gh. Șerban, 
care își depășesc zilnic planul.

De dimineață pină seara tîr
ziu, împărăția apelor este stăpt- 
nită de zgomotul motoarelor, iar 
noaptea întunericul este străpuns 
de lumina zecilor de becuri elec
trice. Pentru toți lucrătorii aces. 
tor puncte de exploatare, experi
mentarea mașinilor constituie pro
blema numărul 1. Recoltarea și 
prelucrarea manuală a stufului 
ar necesita aproape 200.000 de 
muncitori. Cu scopul de a folosi 
un număr relativ mic de oameni 
s-a pus problema mecanizării 
principalelor lucrări, tăierea și 
transportul stufului.

De curînd, o veste a bucurai 
întregul colectiv: ultima modifi- 
care a innodătorului de la ma
șina de recoltat dă bune rezul
tate. Agregatul, după al cărui 
model s-au comandat la uzinele 
„Semănătoarea" din București 
alte 8 bucăți, a recoltat și legat 
în numai 4 ore peste 
snopi.

Viitorii mînuitori ai 
mașini desfășoară acum

600 de

acestor 
o inten.

să pregătire profesională. „Secre
tul" muncii trebuie aflat cu fie
care oră de funcționare. Printre 
cel de pe mașina de recoltat (fo
tografia 1) se află și mecanicii 
Ion Popa și Ion Andrei.

Colectivul de cercetători ai In
stitutului de Cercetări și Proiec. 
țări al Stufului șl Hîrtiei a pus 
de curînd în funcțiune funlcu'a- 
rul mobil, cu posibilități de a se 
monta și demonta in numai două 
ore pe orice teren.

Oameni ai muncii, curajoși, ve. 
nițl aici din toată țara, stăpinesc 
Împărăția apelor și eforturile lor 
sînt încununate cu succes.

— Am pornit de ia colibe din 
trestie — vorbea inginerul Rudolf 
Amărăscu. șeful punctului Maliuc 
— și privește ce construcții am 
ridicat.

Primele construcții au fost 
date de mult în folosință. Se fac 
acum ultimele lucrări localului 
de cantină și brutăriei (fotogra
fia 2).

In curlnd, o nouă viață va 
pulsa in deltă.

Foto.text:
A. CONSTANTINESCU 
corespondentul „Scinteii ti

neretului" pentru regiunea 
Constanța
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Oani de teatru 
la Tg. Mureș

sutăcincizecl de ani șl mai mat ca valori certe Erdos Irma 
bine au durai — cu rezul- tn „Invățătoarea", Lohinszky Lo. 
tafe nule sau efemere — rând tn „Făclia' și .Jnvățătoa- 
suie tirgui 
H teatru 
,-£-ou teun 
urâții. Cin 

___ tăcrificllle 
Jtițnif rnUiC»sia decit la păstrarea 
mereu vie a dorului pentru tea. 
tru. Pini cind acut» un deceniu 
— așa cum se petrece in basme 
cu Prlslea care crește tntr.un an 
cit alții tn zece-dorul, visul aces
ta a luai înfățișarea reatttățtt.

enilor de a 
lent in ora- 
atunci mul
te bune, e-

peri

n-au folosit la

rea", Csorba Andrăe ele. Fru. 
moașe succese regizorale au ob
ținut Tompa Miklos și Szabo 
Erno care au pus In scenă cel» 
mai de seamă spectacole.

Teatrul Secuiesc de Stat din 
Tg. Mureș a înțeles să-și sărbă
torească deceniul de înfăptuiri 
artistice printr-o emofionantă 
festivitate. La 12 ianuarie —■ 
după ca asistaseră la deschide, 
rea interesantei expoziții „Isto
ria Teatrului Secuiesc" — nume
roși oameni de cultură și de artă 
din întreaga tară au participat 
la adunarea festivă prin car» 
s-au aniversat cei 10 ani de rod
nică existență a teatrului,

Dufii ierr'irti ranortului de ăP-

înfățișarea reatttăttt. 
Descitușător de elanuri, animator 
de mari idei, regimul democrat- 

a creol Teatrul Si
te Stat din Tg. Mureș, 
mir. a Regiunii Auto.

2i. numai
zece anj de aetieița- 
te Tmrti! Secuiesc 
din Tg Mureș e o in. 
stituție matură, ale 

realizări grtisti-

Arhire izbucni Înainte de-a ajunge la el:
— Ce-a păzit agronomul de sector 7 Pentru el tntîr 

darea cu o zi. N-am să mă apuc eu odată de dat ame 
unde, mșpia lui, rătăcește 7 Toate.ș gata și pe ei n-ai i 
să-l iej.

— ȘI mal stăm o zi ?
— Așa ar ff trebuit... să M puf dumnealui >n geamă.
Mătură cu palma farfuriile intr-un oolț ai masei și scotoci tn 

geantă.
— Așa.., Ocneanu.,. la numărul 19 (să nu-mi incurcnji rugri. 

cile că-i bucluc!). Cit scrie acolo 7 1J ~ 
Mărcuș _ la 20... ce-ai făcut băiete ?„. 725.„ 
rindul viitor...

Contabilul număra banii tacticos, suflind ușor 
Iulică nu.și mai lua ochii de la degetele care 
cu tndemtnare. Auz!:

— Acum, amice, mătâluță. Ia stai să văd-- et ne mai apune ’ 
980._ așa mai zic.. iscălește aici, ia 22. nu. nu. mă; să aa fia 
vreo greșeală... la 21. Exact l

Iulică iscăli, tremurat neizbutind să mai ermăreescă degetele 
contabilului, care parcă nevrtnd să greșeeecă pSpi.au flecare 
hlrtie

— Așa.l meseria iuiicâl Ai lucrat a: băut Dar. n-ai mo: 
fost pe la mine, amice—

Arhire, II privi, fădndu-i ai ochiul
— Băieți, nwgâăați-i și voi. Iulică dacă vrei, acuma poți ai. 
Iulică Iși adune banii. Ii trecu prin minte că poate trrtr.adevăr 
o greșeală. Ii așeză la loc pe coltul mese.
— Ce-i? fi Întrebă contabilul
— Păi nu mai vreau! tngfcuu. Iulică. retrăind csasu. dm bsrooî 

contabilului
— Măi. băiete, zise Arhire. Ntc o grijă, 

cinste acum.
Iulia încuviință, coo- ns eă așa trebuie «s 5c. $i adoetndu-șf 

aminte eă hetărtse se răspeedă 
înțepături, fț rugă:

— Aș vrea să trimit acasă niște tai
Arhire il privi atent Observase eă lul-ca eu numărase banii 

așa ea Ocneanu. grijuliu, ca omul cu rosturi m fndetoatrt, eă 
băiatul ti ocolește privirea și că se simte stingherit. O*rie' că fi 
venea greu— și-i păru râu că-i amintise de chenătanea arse*.

— Dă-mi mie cit vrei să trimiți Spune-mi adresa— să-ți fae 
o chitanță.

Iulică făcu un semn U-! de prisos, nu trebuie chitanță.. Arhire 
i-o îndesă In mină

In aceeași seară le povesti tovarășilor săi tot ce s-a Inttmplat 
Cind desfăcu chitanța tai Arhire, băgă imediat de seamă că 
acesta o scrisese pe dosul re.’erU lui.

pantalonului, se răzgtndi. Ii scoase de acolo și-i 
îndesă, lingă buletin, In buzunarul de la piept 
al salopetei.

— Nu s-ar putea... nu ș-ar putea să-mi faceți 
acum socoteala 7

— Cum 7
— Vreau să plec acasă... Tata 1
Arhire împături statul de plată, zmuci ser

tarul biroului, îl aruncă înăuntru și se răsti:
— Aha, din ăștia-mi sînteți 7 Toată iarna 

stăm frumos, plătim din regie, Încărcăm prețul 
de cost și cind ti, la adică... cum 7 „Vă rog să 
mă iertați, eu plec, așa am chibzuit eu. Iulică 
mă duc acasă*. Și cind vreți să plecați, mă rog 7

— Astăzi, gîndeam !
— Si ceilalți rămîn I Tu pleci. Singur, nu-i 

așa 7 De ce nu plecați toți 7 Veniți înapoi la toamnă , plecați acum 
noi închidem fain, irumos taraba... dar ce, «intern in țara lui Cre. 
mene, măi frate? Nu.mi place și m-am cărat? Nu i-am spus eu 
directorului 7 Angajăm pe orice vintură-lume. pe cavaleri alde tine 
Lucrează cu el. invață-1, dă.i mașina gata dichisită... îl doare-n cot' 
O strică — nu-i a mea I Nu-i place ceva — mă duc. găsesc eu alt
ceva mai bun l Păi, așa se trăiește, acum 7 Da’ce zie eu 7 Trei trac
toare stau, tn Atintiș. trei vintură-lume suflă-n buze și dorm pe-o 
ureche, dacă nu le trimiți mincare 11 scoală și pe bunicul din groapă. 
Al patrulea ești mătâluță... hrană rece pentru drum nu vrei cum
va 7 Dăm dispoziții, imediat..

Se întoarse spre geam ca și cum ar fi vrut să cheme pe cineva 
ca intr-adevăr să dea dispoziții. Vorbea tare, deslănțuit:

— N.am mal văzut un semețe sucit ca ăsta. Nu știu de ce-mi 
pierd eu vremea pe-aici!_. In capul meu se sparg toate, da’ ce 
dumnezeu n.am stat la poduri ca să..

Se-ntoarse brusc spre Iulică :
— Uite ce-l amice! Poftim hîrtie. poftim toc, scrie! Cind vine 

directorul i-o dau Mîine. înapoi, predai tractorul, tot ce ai primit, 
Iți fac socoteala și-o ștergi unde vrei... Du-te să.ți măsoare An- 
ghel motorina și predă-i-o lui Ocneanu. Ce șă fac?

$1 deodată se liniști, șe așeză la birou, scoase o altă hîrtie, făcu 
niște socoteli, ciocănind, din cind !n cind, eu creionașul tn masă. 
La urmă, rosti, aproape cu blîndeță:

— Cine știe, ti fi avtnd șl tu socotelile tale... nu-i proastă meseria 
de tractorist, măi amice, iaca ți-am făcut socoteala acordului — 
cine să mai înțeleagă ce vrei...

Iulică sta cu hirtia în mină, neștiind ce să facă Arhire con
tinuă ;

— Scrie, numele, adică, subsemnatul, îmi cer desfacerea con
tractului... așa... scrii pentru ce... semnează jos, |n ațeaptu-

Desen de: TIA PELTZ

și deasuprazarea se mai limpezi , . __ .
aburi, ușori Căzuse prima ploaie

pre dimineață 
cimpiei pluteau 
caldă, de primăvară.

Iulică Pojogeanu, sau „gorjanul*. se trezi destul 
de tirziu, dar nu sări imediat din pat, cum ii era 
obiceiul de-acasă ca să caute în cufăr bucata de 
pîine ta care ronțăia ȘÎ-n timpul nopții, dacă tn- 
timplător se deștepta, tși aduce aminte, ca prin 
noaptea îi cîntase îtt urechi răpăiala ploii și era 
într-un iei, că.și poate prelungi odihna.

somn, că toată 
foarte bucuros, ...................................

— Hei, Iulică, scoală I
Strigase Ocneanu. rîzind de mutra nemulțumită a băiatului, deș. 

teptat pe nevestite, cu cîțiva stropi de apă. Ocneanu, care abia in. 
căpea intre paturi, se căznea să ajungă cu apă și pe la subțiori, 
unde săpunul se încăpățina să rămînă. Iulică sări din pat. se în
tinse și căscă. Nu înțelegea pentru ce attta zor, odată ce de-a’ci, 
din vagon, prin ușa deschisă în lături, Iți poți plimba lesne privi
rea peste cimpul îmbibat de apă; și să-ți dai seama că astăzi, la 
sigur, tractoare nu vor putea intra...

— Mai aveam un pic și terminam, îșî spuse Iulică, urmărind cum 
Ocneanu toarnă din cana de tablă. a,pă curată de ploaie, limpezind 
lavoarul.

— Hai. spală-te și tu !
Iulică iși trase peste cap cămașa, tn-fiortndu.se puțin. Ocneanu 

tl împinse în coaste cu un deget jilav, rece ca gheața, făcindu-1 să 
țipe.

Iși tumă, la rîndul lui apă, și se spălă; împroșcînd ea pe o 
pulbere fină, ca ceata de-aîară, apa din gură.

— Dar unde-s ceilalți ? 11 întrebă pe Ocneanu
— ?-au dus în stațiune să ia în primire cisterna.
— Mîncară ?
— Au mincat, au mîncat. Ne-au lăsat și nouă, tl liniști Oc

neanu.
Iulică tși puse cămașa, soutură pătura de citeva fărîmituri, risi. 

pite azi noapte, o Împături și potrivi perna, cu părere de rău că 
nu se poate întinde cu milnile sub cap tn patul care mal păstra 
ceva din căldura somnului de azi noapte „Las-că-î avea și vreme 
de dormit, acum înfășură.te în pufoaică, clipește din ochii Înroșiți 
de nesomn și fluieră ca pe Jii. Nu te-am mî-nat eu la stațiune, ar 
zice tata, iși încheie gîndurile Iulică, ce. tu credeai că-i joacă ?“

Ocneanu desfăcuse o conservă, izbind cu palma în prăseaua bri
ceagului. Iulică începu să tale pîine. In vagon era răcoare...

— Nu-1 rău că plouă, da mai putea aștepta un pic, făcu Oc. 
neanu.

— Și-acum 7
— Ce, acuma 7 Pină către seară, dacă nu mai toarnă, pămîntul 

se zb’cește, și-i dam înainte la noapte. Ptnă la 18 musai eă gătăm.
— Eu gindeam că.. îndrăzni Iulică... dacă dă soarele...
— Hai la ,.caj“, îl îndemnă Ocneanu. Azi, mi se pare că vine și 

contabilul.
— Pentru ce 7 . .
— Zi de plată, bre, cum ziceți voi. Ș.ăsta parca nu-1 contabil. 

Face-o gură...

«

par esriri

Ar trebui să fad

sin fie a> rșa, la

★
Coboriră din vagon, călctnd pe marginea cărării, drept pe iarba 

Udă de ploaie.
Dacă omul ar ști de la început cum că părerea de bine-i cu atit 

mai mare cu cit ajungi mai greu pină la ea ! La încheierea asta 
ar fi vrut s-aiungă mai de mult Iulică.,, nu acum cind știa că 
vine și contabilul să le plătească salariile. Lui Iulică nu-i era toc
mai la Indemînă. Nu-l lntîlnise pe Arhire, contabilul, de două săp- 
tămtnl, mai curat spus, din stmbăta etnd le-a dat chenzina șl i-a 
împins In față un tabel, Insemnlnd cu un creion roșu locul unde 
să.și însemne numele

— Arhire, ce mai nume, tși șopti Iulică, neștilnd cu ce să-șl În
ceapă îngrijirea „calului*.

Ocneanu. deșurubind o bujie, ti aruncă, tn treacăt:
— Vezi dacă-țt pornește ușor motorașul- Ieri parcă tușea
— Băgași și tu de seamă 7 se miră Iulică,
— Să vezi tu cum bagă de seamă Arhire...
Iulică se posomori ..

acă ar fi știut de-atunci...
Se purtase ca un copil de fiți. Tn drumul de în

toarcere la brigadă a avut timp să-și deie limpede 
seama că și tatăl său i-ar fi spus, la fel ca Arhire. 
că-i un vîntură-lume.

— Mai bine stăteai acasă declt să-ți mai știe de 
nume și de apucături pe-acolo... Ce, tu crezuși ci.: 
joacă ?

Acum Insă știe. încă de la întoarcere știe, cind Iau ajutat pe 
Viorel Mărcuș să-și isprăvească lotul lui și cind Ocneanu i-a 
spus să ducă vagonul în satul vecin. N.a găsit cuvinte să le 
destăinuiască gindurile lui. Se ivise o greutate mai mare decit 
trezitul de dimineață. Iulică era încredințat cj nici lui Mărcuș, 
nici lui Ocneanu. organizatorul grupei lor de U.T.M.. nu le va 
putea spune bun rămas a doua zi Ei l-au socotit pini acuma 
alături, potrivit pentru încercarea aceasta. De altfel i-au spus 
că nu va fi ușor... Au dus o săptămână grea în circă, iar daca 
acum dă bir ou fugiții... Dezertorul nu mai dă oehi cu grupa 
pe care a părăsit-o tn clipe grele. Ar trebui să-i crape obrazul.

— Cine mă puse, măi neică ?
Iulică se căină singur, în vreme ce tractoristul de pe rutier 
atrase atenția :
-»• Uite-o barză, Iulică I Mai zi ceva. aoum...
Iulică nu mai zicea nimic. Drumul de tară era plin de gropi, 

rotile uriașe ale rutierului tmproșcau cu apă murdară, noroioasă, 
iarba fragedă de pe marginea șanțului Scuturat de rutier, Iulică 
se ruga tn gind de contabil să tacă șl să nu mai spună nimănui, 
nimic.

ii

zi ne dă și acordul, lăcu Ocneanu, etnd s-au așe
zat să mănince de amiazi

Sosise și Mărcuș, aducfnd vestea că Arhire a ră
mas tn sat, la gospodărie, să controleze niște acte.

— A isprăvit. Uite-I că vine I
Contabilul se grăbea pe semne. Le făcu un semn 

de departe și o coti pe cărare, spre ei.
Iulică, tngindurat, fărîmița miez de pline, risl-

pindu-1 pt jos. Ocneanu se ridică.
— Măi, fraților. După ce iau banii dau o fugă pipă acasă, la 

mama. Aduc io ceva bun de-acasl.

in paginile ziarului ..Infor
ma; u B-jcureștiulul*. strunga
rul fruntaș O. Iliescu a repli- 
“• *■*" — —“"tirr, uneia

al „Gazetei

t* ibot H apreciate 
duna cele mai exigen
te ce'issț». Fiecare 
sta/rȚupf a marcat o

: crăer». cita un punct 
câștigat. Abundenței 
de premiere din ori- 
mele stagiuni (194Sj47. 
49. 194714S: 21) i s-a 
adi-gat calitatea unul 
repertoriu solid. Pri
ma mare realizare de 
prestigiu artistic a 
fast obținută In a tre
ia stagiune prin .Uri 
muri" (Chef boieresc) 
de Mor.cz Zsigmond. 
piesă In care coltcfi- 
oul a obținut un i 
ces remarcabil, 
urmat apoi, de 
an 1» an. noi și 
uirdSoa'e succese, 
scrisoare pierdutif 
Caragiale .Micii bw- 
ghezt" de Gorki, .JPes. 
cărușuT de Cehov. 
rJtevizaru^ de Go
gol. .Parasiții’' de Csiky Ger- 
gely, .făclia' de U'yes Gyua

Au 
la 

ri- 
-.0 
de

Delly Ferenc, artist emerit al R.P.R., lau
reat ai Premiului de Stat șl Andrăsl Marton, 
laureat al Premiului de Stat in comedia „Că- 
sătoria dudată** de Kălmăn Mlkszăth, jucată 
pe scena Teatrului Secuiesc de Stat.

In sflrșit. .Învățătoarea" de 
■idy Sdndor din stagiunea tre

cută.
Toate aceste spectacole au pri

lejuit afirmarea netă și de cele 
mac multe ori definitivă a unor 
tuLaala remarcabil» tn domeniul 

■ - ■ • - regiei. Me.
-- rămas In sensul a- 

testa. creațiTe tu! Szabo Erno in 
.Jteviwul" și JO scrisoare pier
duta' , Kooăcs Gyo’gy in „Uri 
muri', „Micii burghezi', „Fă
clia" și .Învățătoarea"; De'.ly 
Ferenc In „Uri muri" și „Pes
cărușul" ; Kâszgi Margit In „Mi
cii burghezi" etc. Dintre tinerele 
nădejdi ale teatrului s.au afir-

mai maiff ori definită 
’-alinte remarce)-le tn 

Jțrte. ocforfcești st a! r 
«*■»;.> *■ răr

Un amalgam de savantlîcuri

★
Totul se tnttmplase cu două săptămtni înainte... După noaptea 

cu viscol s-au Ivit pete rare, negre, de pămfnt. Ogorul, văzut de 
departe, ți se înfățișa ca un toi peticit, murdar. Totuși, ceva nespus 
de plăcut te făcea să-ți pierzi vremea pe-afară, să ți se pară ne
prietenos atelierul și dormitorul, nu-ți găseai locul și urmăreai 
bucuros cum țurțurii de sub streașină se lungesc și se subțiază 
văalnd cu ochii

Și-au l-nceput zilele de primăvară deplină.
— Dac.aș li știut, atunci...
Cit timp lucraseră-n atelier, cit timp dormise In stațiune, nu visa 

altceva decit să iasă odată la larg, să asculte duduitul motorului 
șl să alintă cum Intră plugul In brazdă

La citeva zile insă, Iul Iulică I s-a părut că singura meserie 
pentru care n-are nici o tragere de In mă, e taman meseria de trac
torist Nu avea vreme, să se mire de schimbarea petrecută In el, 
fără veste

In seara de simbătă s-a întins. ce-I drept, zdrobit de oboseală, 
în patul lui Era singur în vagon. Ocneanu ara mai departe. Viorei 
Mărcuș la fel. Urma ca a doua zi să-șl schimbe toată brigada locul 
de muncă. Așa, in întuneric, pe Iulică, îl apucă urîtul, Gîndul că 
vine Iar dimineața .
. ...înțeleg — gîndea el — o zi. două, hai trei. Dar de-o săptămînă 

«1-aud decit ,,dați-i bătaie, băieți— «Intern ci-că In tntirziere. 
Și hai. hal, măntnci vorba lui Ocneanu. fn șea, pe fugă, apasă iar 
pedala, schimbă vitezele, controlează adincimea ? Și, la o săptă. 
mină, să afli că-l 15 la sută, că mai avem 85 la Sută și că-n 18 
musai să fim gata !

încă două săptămfni de muncă, zi și noapte, cu somn iepuresc, 
cu oboseala de azi, la care ae adaugă cea de rnîine, cu ceasuri de 
încordare, încăpățînată, cu clipe grele de s-ar termina odată, mult 
pămlnl le-a mai dat dumnezeu și la ăștia . Și răstimpuri tn care 
te fură somnul pe tractor și ți se-nchid ochii fără să vrei și nu 
vezi decit brazde care dănțuiesc buimace tresari de ie fulgeră 
ceva prin inimă că ai inlrat cu șenila în șanț și te.al vrea In va
gon și ți.i rușine că te ai apucat aă scîncețli ea un copil de țtță.

Și iar vine dimineața și din nou trebuie să te scoli. Lui Iulică 
i se năzărea că-i iar copil, că poate dormi cît poftește. Acasă-i mal 
bine Acasă, te ceariă, te mai înțeapă tata, da.i altfel.

■ Mîine plec, ce să fac eu aici ?
, Se și vedea țn gară, așezat pe lădița lui de lemn, pipăindu-și bi

letul Și-n Iren. ptnă la podul de peste Jii, să-i ardă la soamne. 
rezemat cu capul de oernita de niele din spate, tn țăcănitul roți
lor pe șine Atras de aceste închipuiri, adormi învins...

In aceeași zl l-au trimis In stațiune, pe un rutier, să urgenteze 
combustibilul șl să »e plîngă de mecanicul de sector.

Arhire, contabilul, văzîndu 1 că trece ne dinaintea ferestrei tul, 
în rutier, tl strigă :

— Hai :. ■ . .
Arhire era singur. Poate că dacă Arhire n-ar fi foșt singur, lu- 

lică s-ar f| sfiit să I anunțe că vrea să plece. De director s-ar ff 
rușinat iar de inginer, gorjan ca și el, și mai mult.

Iscăli acolo unde-l însemnase cu roșu contabilul
— Acordul tl primiți tn zece ale lunii.
Iulică numără banii, netndemînatec. îi băgă Intli tn buzunarul

cat deja, cu mihnire, _ . 
din cațf dusă roeșii out-Ifca 
de '4| VgipeKu in pe;
ulț-mur număr al '“m
literare" — este vorfia de 
-Epoot srrangu’uf" Muncito
rul semnala nu numai nume
roasele inadvertențe referitoa
re la tehnică, la orocesul de 
producție ogfindtt. ier «I su
părătoare creații imagistice, 
lipsite de suflul vieții, de ge« 
nul: ,$Ș sopăa dPspleti» a 
fiMetar ă. erită j In ocM M 
(ai strungarului — n.n.) re
cheamă a fetei dragi cosiță*.

încă mai stridenta apare, de 
la prima lectură, cealaltă poe
zie Intitulată „Moartea neu
tronilor*. Un limbaj împănat 
cu termeni de fizică nucleară, 
neioteligibfl fără dtcțtaemr 
științific, ascunde un Imens 
gol al emoției Poetul nutreș
te. pare-se. un adevărat cult 
pentru noțiunile cu sonoritate

bizari Imperechindu-le cu 
strășnicie tn stihuri cu sensul 
abscons:

„Neprohodiți mor. singuri 
In toagme nucleare, 

Perenii neutroni în ationi- - 
me dinii; 

Nuni sterpi al cununiei 
celulelor ursnh, 

Dezlănțuind cohorte de 
energii primare 

Ce-așteapU>ntr-a!e vieții 
nedeslușite fibre 

Atomi obscuri mai urcă In 
măture planete r 

Schimbarea e veghează 
(«La microcosm erou 

Lethe) 
Motorul dialectic, cbezaș 

de echilibre; 
Dar omul e stăpinut miș

cării lor concrete." 
Am reprodus mai bine de 

jumătate din lucrarea lui Ro
mului Vgloescu. inchuiv ulti
mul vers care, tn conceoția 
autorului, trebuia să justifice, 
credem, apariția acestui amaL 
ga» da savantlîcuri.

Ne aflăm — pe cit se vede 
— In fața unui exempiu cras 
de proletcultism. Ce-i drept, 
un proletcultism camuflat, 
îmbujorat cu farduri intelec- 
tuaitete și drapat tn mătase 

fiu er* să ac înfățișeze 
gokgoTuț. ca în urmă cu clți- 
va am), dar prin aceasta nu 
ma; puțin el Însuși. O lecție 
rimată rece deyire structura 
atomului, in locui emoției șl 
SSlStirit sufletinbi omenesc.

Dar poate că autorul ținea 
să se adreseze exclusiv (cine 

file!) cămărilor de spee’ali- 
Ate. fizîefsati’sr. Insă tn arest 
caz nu ar fi exclus ca aceștia, 
urmlnd exemplul ______
lui. să semnaleze, la rindul 
lor. unele deraieri de la ade
vărul științific

Si toate acestea slnt cu atll 
mai regretabile, cu cit Romu
lus Vulpescu a oferit cu alte 
prilejuri, mai ales 
izbutite traduceri, 
leatului său

MIRCEA

•trungaru-

in foarte 
dovada ta-

ANDREI

tivltale prezentat de directorul 
Tompa Miklos, un mare număr 
de personalități artistice, re pre. 
zentlnd diferite instituții, au sa. 
lutat cu căldură teatrul frățesc. 
Deosebit de Impresionante au 
fost cuvintele artistului poporu
lui Ion Manolescu, ca si acelea 
ale maestrel emerite Marietta 
Sadova sau ale actorului Chirii 
Economu In numele Prezidiului 
Comitetului Central al Sindica- 
tului-Arti.

Tn seara aceleiași zile, a avut 
loc premiera dramei istorice 
,,Budai Nagy Antal" — scrisă tn 
19-33 — a scriitorului ardelean 
Kos Karoly. Piesa evocă răs
coala țărănească din secolul 
XV, care a culminat cu luptele 
de la Bobllna și cu ocuparea 
Clujului, tn fruntea căreia s-a 
aflat țăranul răzvrătit 'Budai 
Nagy Antal. Pus tn scenă cu 
multă griji de către Tompa Mi- 
klos. spectacolul a prilejuit defi
nitiva afirmare a lui Csorba An
dras in rolul titular, precum și 
realizarea unor creații interesan
te ale altor interpreți: Erdos 
Irma, a lui Lantos Bela și Lo- 
hinstky Lorund.

Recenta festivitate tie la Tg. 
Mureș a pus încă o dată tn lu
mină justețea politicii naționale 
a Partidului Muncitoresc Romln, 
grija regimului nostru democrat, 
popular pentru viața culturală a 
naționalităților conlocuitoare din 
țara noastră. Dezvoltlndu-se li
ber și manifestinduse spirituali, 
cește In limba maternă, populația 
maghiară din țara noastră con
tribuie serios la avlntul culturii 
noi. socialiste. In patria noastră 
prin valoroase realizări de artă.

Mină In mină cu artiștii ro- 
mtni, membrii colectivului ~.„ 
trulul Secuiesc de Stat din Tg. 
Mureș se pregătesc acum să dea 
noi bătălii, să cucerească noi po. 
zițil artistice 
cărora nu te 
sincer: Spor

Tea-

Intru reatizarea 
putem ura decit un 
la muncă I

GAL SILVIU

să.ti dau ctienzina
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Cu munții...
Ca vulturii m-am Înfrățit cu munții, 
cinstind nespus bătrlna piatră-a lor, 
in care doarme-amorf inelul nunții 
cit șl-al brățării cerc strălucitor, 
Iar torta nucleară-l risipită 
Intr-al mileniilor somn adine.

Deci să trezim cu foc de dinamită 
comorile care in stinci se fring.
Numai că nu de aur mi-este mie. 
Disprețuiesc acest bătrin vulpoi 
din care crima iese și te-mbie 
și pentru care s-a purtat război.
Mi-e dor de munți, mi-e foame și mi-e sete 
de edelweis, de-ozon, de brazi și pini, 
de pajurele inăltimii bete 
și de-ale iezerelor reci lumini.
Mi-e dor de Miorița lor Ilustră 
de doina care, desfătată-n nai, 
mult mă mîhnește și ades mă mustră 
că de cîntarea ei mă-nstrăinai.

Atunci, orașul care-l plac de-asemenl 
din mine iese vrind să facă loc 
să-mi crească-n suflet munții grei, de cremeni, 
in pisc cu-al soarelui cadran de foc.
Cresc munți tn mine. Vulturii se plimbă 
In largul lor, In mine, fiectnd.
Prin anotimpuri codrii vaștl tși schimbă 
frunzișul care fluieră In vtnt.
Virgine piscuri, cu zăpezi eterne, 
ca niște nimburi albe, peste frunți, 
se semețesc tn mine. Și se cerne 
din ele aer tare, ca In munți.

Nimeni nu știe dorul ce mă arde, 
de ducă dor spre plaiuri rarpatine, 
nebănulnd că eu, pe bulevarde, 
cind trec greoi, mă plimb cu munfii-n mine.

Al. Andrijoiy

D a c ă...
Pot chite* de vreo, cucuta sau. pe bolti, cureubete 
pot clnta despre genunchii calzi ai unei fete mari, 
despre cerbul ce la iezer scobortndu-s-a să beie 
cer șl apă laolaltă, In același Pur cleștar.

Nimeni nu ml-a pus pe coarde vreun căluș, pe cum s-ar crede 
peste munți, peste hotare și peste un ocean.
Lira mea se înfioară la tot ce, cu fall vede, 
și-l bolnav de frumusețe, un poet contimporan.

Odă vrăbiilor dacă m-as încumeta 
sau clntlnd-o pe Nlobe dacă m-aș 
duhul meu dacă-i de aur, va să lasă poezie, 
cum pe bolta calmă-a verii fiecare strop de stea.

as scrie 
trezi dndva.

Una n-o să-mi iert: anume dacă am să uit de ură 
și-am să uit dușmanul care mă privește crunt, din veac. 
Dacă In vreo poezie, dreapta inimii cenzură 
va dormi. Incit să fie doar dușmanilor pe plac.

Ml-aș zbura mai bine-atuncea. crnerii-adormiți In timple, 
de cit să-ml blesteme versul veninos, vindut.
Insă fiți pe pace! Asta, fraților, n-o să se Inttmple. 
Rădăcini înfig ca pomul, în valahul

C î ntec
Cind noul nostru va fi vechi, 
și noi vom fi un pumn de humă, 
cind alte tinere perechi 
s-or desfăta sub clar de lună, 
cind multe se vor demoda 
din cite, astăzi, stnt la modă, 
cind poezia-și va suna 
spre alte inimi altă odă, — 
toate vor fi schimhate-n |ur, 
palate noi in alte stiluri 
vor sta cu turlele-n azur,

liber hit

ff alt vin, alte profiluri 
altă pline poate...

va
»l ____________
Dar
pururi același, viu. va arde 
sîngele sfînt de proletar 
tn purpuriile stindarde.
Iar verbul leninist mereu 
prin veacuri mari tși va Întinde 
străluminatul curcubeu, 
către Comună. înainte.

Unui prieten 
vindut

Fruntea ta era curați 
ca zipada necălcată.

Sufletuțl. ca un izvor, 
se-arăta strălucitor.

Aii (l-l inima bolnavă 
șl In suflet porți otravă.

Porți. iml pare, la carlmb. 
un cutlt stropit și strlmb.

SI
pe

ai scris numele meu 
cuțit. Nu tl-a fost greu 7

Vrei să curmi viata-n mine, 
fără laie sau rușine.

Bicele care mpreună 
le-am răbdat, nu-tl mai răsună 
in urechi 7 nu te rănește 
o cravașă, boierește 7

Stai străin In pielea la. 
slngerl Intre nu șl da.

De ales alegi 
Ești vlndutul.

cutltul. 
tllhăritul.

Treci uș-r, ca 
din tllhar In 
de ia un stăpin la alt, 
lotrule cu rang înalt.

un dolar, 
alt tllhar,

Te-aș scuipa, scirhit, de-a latul 
dar mi-l să nu-ml spurc

scuipatul.
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O rganizațiile U.T.M. din regiunea Suceava, desfășoară o 
largă muncă politică de masă pentru popularizarea can. 
didaților F.D.P., lămuresc maselor de tineri adlncul de

mocratism al alegerilor din țara noastră, popularizează reali, 
zările regimului de democrație populară și largile drepturi poli
tice pe care le au tinerii, mobilizează pe membrii săi șl între
gul tineret la infăptuirea hotărtrllor partidului șl guvernului. 

Aceste sarcini de mare răspundere pe care le au organizațiile 
U.T.M. sint infăptuite printr-o muncă atentă, perseverentă, de 
zi cu zi. prin forme și mijloace specifice tineretului.

Un grup de reporteri al ziarului nostru a mers tn clteva 
raioane din regiunea Suceava pentru a cunoaște contribuția 
organelor și organizațiilor U.T.M. la munca politică de masă 
în actuala campanie e'ectorală.

Redăm mai jos constatările lor.

O nota buna
Pe ulițele satelor șl câiu. 

netor, tn vitrinele maga. 
zinelor și pe străzile din 

Orașele regiunii Suceava se văd 
așezate la locuri potrivite mit 
de afișe și lozinci care cheamă 
cetățenii să voteze la 3 februa
rie pe cei mai buni fii ai po
porului, candidații F.D.P. pen. 
tru Marea Adunare Națională. 
La afișarea hcestora au contri- iusiiotusrn fi snfio

Lucrările sesiunii Academiei R. P. R.
enara din 27.29 decembrie 5956? tor. Putem afirma cu mîndrie cit Iordan a subliniat că, față de a- 
C.C, al P.M.R. Calăuzindu se3 și noi am Împărtășit pjtora din nul 1955, s-a lucrat în 1956 mat 

ipî hotărirfle congresului al' cercetările și experiență noastră , bine și mai în concordanța_ 
pe tărîm științific, iar contribuția 
noastră a fost primită cu unani
me aprecieri.

Amintim in această privință cel 
de al IV.lea Congres al matema
ticienilor romini al cărui succes 
a fost subliniat de toți delegații, 
inclusiv cei 74 participant! străini.

[file' plenara din 27.

Cite ceVa
Awl A

1 ce are loc în cadrul nu- gătorului exist,
* tneroaselor cast al» ale- se îngrijesc- » 

gătorului, care au devenit in 
aceste zile centrul muncii po. 
litice de masă, utemiștii și ti
nerii din regiune dau un pre
țios sprijin. Tn ce direcție au 
lucrat mai bine ? Asta-î mai 
greu de precizat. Poate Și 
pentru că noi a«> găsit in locu
rile pe unde am poposit _ mulți 
Utemiști inimoși ca cei din sa
tele Valța-Poeni și Dolheștii- 
Mari, raionul Fălticeni, sau din 
comun» Vama, raionul Cîmpu- 
lung, care au ajutat la popu
larizarea ctt mai largă a ra
portului tovarășului ,Gh. Gheor
ghiu. Dej, prezentat în recenta 
Plenară a C.Q, al P,M.Rt și a 
măsurilor luate de plenară, la 
prelucrare» legii electorale, la 
popularizarea candidaților F.D.P. 
etc.. Poate și pentru că. am aflat 
că unii tineri ca Ion Dănilă și 
Petre Sandovici din comuna 
Dolhești, sau alții ca ei din co
munele Dorna și Neagra țaru
lui, raionul Vatra Dornei, . nu 
s.au lăsat pină n-ap pus pe 
picioare activitatea echipelor ar
tistice cu care au susținut pro
grame la casele alegătoțltlul.

Pe unde am fost ne-am inte
resat in mod deosebit ’.de acti
vitatea caselor alegătorului pa
tronate de către organizațiile 
U.T.M. $i nu sînt puține din
tre acestea 1 De activitatea a

.U de case ale ale- 
=____ 'existente in regiune,
se îngrijesc astăzi organiza
țiile U.T.M. Printre casele ale. 
gătorului patronate de U-TJ4. 
in care se duce o activitate 
plină de continui, se numără și 
cea din comuna Preutești. Să 
parcurgem împreună o parte din 
cuprinsul planului de muncă al 
acestei case.

Grija pentru ca fiecare a- 
legător din comună să cunoas
că tn mod temeinic holărîrile 
plenare! C.C al P.M.R. din 27-29 
decembrie 1956, a stat tn cen
trul atenției utemiștilor din 
Preuteșii. Astfel, bogatul mate
rial oferit de lucrările plenarei 
C.C. al P.M.R. a fost Împărțit 
pe zile și capitole pentru a fl 
prelucrat cu alegătorii La fel 
s-a procedat și cu prelucrarea 
Legii electorale. Utemistului Au. 
rei Dumitrii! i s-a Încredințat 
sarcina să pregătească mai 
multe informări politice pe teme 
internaționale. Din broșura 
„Pentru o patrie înfloritoare" 
se citesc în fiecare seară schi- 
țele cuprinse in ea ,,Țara se 
pregătește de alegeri" — este 
titlu! expunerii pe care o va 
prezenta în fata țăranilor rpun- 

.citori tovarășul Gheorghe Lun- 
gu, directorul școlii elementare 
din comună. Interesantă va fi 
și expunerea despre viata șl 
opera poetului N. Beldiceanu, 
care a copilărit și trăit, pe me-

leagurile PreuteștUor. Pentru 
aceasta s-a pregătit din vreme 
utemistul Ștefan Manea, un pa- 
slonat cititor al poeziilor Iui 
Beldiceanu. Seri culturale axate 
pe tema alegerilor, despre viata 
și opera lui I. L. Caragiale.

imwțfs&sei 
netei: „Despre alegeri", pregă
tită de către tineri! artiști ama
tori. iată numai clteva acțiiini 
pe care utemiștii de aici și-au 
propus să le realizeze pînă ta 3 
februarie.

Dar oare peste tot lucrurile 
se prezintă astfel ? Toate orga, 
nlzâțiile U.T-M. care patronea
ză case ale alegătorului se a- 
chltă așa cum trebuie de această 
sarcină ? Faptele dovedesc că 
mai sînt case ale alegătorului —■ 
puține la număr ce-i drept — 
care abia acum se gîndesc să-și 
alcătuiască planuri de muncă. 
Așa stau lucrurile în comuna

buit intens numeroși utemiști 
și tineri. Dimineața, in timpul 
zilei sau către seară, cele 140 
echipe de afișa/ din întreaga 
regiune pot ți găsite la datorie. 
In multe locuri s-au confecțio
nat lozinci aeriene scrise pe 
scinduri. De asemenea, s-au or
ganizat peste 500 echipe de șa- 
blonaj, formate din tinert.

Prin cartiere, ia casele alegă- 
ȘQruiui, țn grgpufi de setateni, 
hiaturi de cbhiuniști li găsești 
pe. agitatorii utemiști M-sauti/țd,' 
exoltclăcf lcetbțenitor politica 
partidului și guvernului nostru 
sau problemele privind alegereu 
deputațllor In Marea Adunare 
Națională. Organizațiile U.T.M. 
au recomandat organizațiilor de 
partid peste 4.500 utemiști pen
tru a duce muncă de agitație. 
Numai in raionul Botoșani 540 
agitatori, instruiți de organiza- 

nion Grimberg, secretarul corni, 
tetului U.T.M. din comuha Bu- 
cecea împreună cu utemisth 
Mihai Morcov, Gheorghe Svo- 
naru, pot fi văzuți zilnic pe uli
țele satului, mergind din casă 
in casă și discuttnd cu cetățenii. 
Un rol important in munca de 
agitație ii au conferințele care 
se organizează pe diverse teme, 
intilnlrile cu candidații, pro
gramele date de brigăzile 
artistice de agitație ale căror 
repertorii au fost îmbogățite in. 
tr.un timp relativ scurt etc.

La căminul cultural din Bu- 
cecea, de pildă, tn ziua de 13

l
i 
ț

Muncă concretă, 
nu reorganizare 

-r 1 ■— -.-uiuSh .......... • -■ r ' ”

tribuit din plin reparațiile s$ , 
fje efectuate pîna tn prezent in 
proporție de pente 50 la șută4.~ 
O- Mare timpltiart l*â luat di ds»+ > 1, 
menea acțiunea de cărare q gu- 
ncâuluL defyajd pe cimp. r In 
raionul Darabani, pină in mo
mentul de față s-au împrăștiat 
cu ajutorul efectiv al tineretului 
un număr de 98512 tone gunoi 
pe o suprafață de 8769 hectare. 
De asemenea numai în comuna 
Bucecea in 20—30 de zile s.au 
cărat peste 400 tone gunoi.

Cercetîndu-se însă mai atent 
munca unor comitete raionale 
și orășenești U.T.M. în proble
ma mobilizării In producție a 
tineretului, pot fi constatate și 
lipsuri, tn unele locuri destul 
de grave. Sint comitete raionale 
U.T.M., cum este de exemplu 
cel din Vatra Dornei, la care 
multe acțiuni au rămas încă în 
faza de inițiere, iar unele chiar 
numai înregistrate în planul de 
activitate, Încă din luna de
cembrie în uzina ,,23 August1* din 
Vatra Dornei, comitetul raional 
își propusese să aplice iniția, 
tiua tinerilor de la „Progresul**. 
Brăila, Ce s-a făcut ? Nimic, 
O Inițiativă bună dar care a ră
mas numai scrisă pe htrtie. 
Aceeași soartă a avut-o și pre
vederea din plan de a ge extin. 
de inițiativa 
nele .Judor 
București.

Lipsuri se 
menea la unele comitete raio
nale UT.M, și In munca de 
cooperativizare a agriculturii. 
Lățind ca această acțiune să se 
desfășoare de la sine, sau mun
cind superficial, In raioanele 
Săveni, Trușești. In această pe- 
rioadă, în unitățile socialiste 
agricole s-a tnscris un număr 
mic de tineri,

r tovarăși se gîndesc la planuri 
noi, mdsurt noi etr:.~ete: Tre. 
baie înțeles că este absolut ne
voie, în primul rind să se trea. 
că grabnic la îndeplinirea mă. 
surilor deja luate.

colo unde organizațiile 
U.T.M-, au înțeles că au 
datoria să mobilizeze ti

neretul pentr.u a Inttmpina cu 
noi succese ziua de 3 februarie, 
unde s-a depus o muncă conți, 
ntiă, permanentă, unde treaba 
a fost organizată eu pricepere 
s.au obținut si rezultate im. 
bucurătoare. Creșterea număru- 

■ lui tinerilor antrenați la Intre, 
cerea socialistă cu aproape 4000 
pe regiune, cele 16 brigăzi de 
producție noi care au luat ființă 
in cinstea alegerilor sint mar. 
turti In favoarea celor harnici. 
Ințelegind rostul brigăzilor ute- 
mistt de producție Comitetul 
raional U.T.M. Botoșani a în
drumat înființarea acestora in 
special acolo unde se simțea 
mai mult nevoie de colective 
închegate, capabile să ridice 
continuu nivelul muncii profe
sionale, Pe baza acestui prin
cipiu au fost înființate cele pa
tru brigăzi din l.C.Z, Popăuți, 

Multe organizații U,T.M. des.
fășurînd o activitate atentă, cu 
flecare om în parte, au reușit să
mărească contribuția tineretului 
la 'îndeplinirea planurilor 
treprinderllor respective. Cu 
miști ca Teodor Nisciu de 
I.F.E.T, Moldovtța, care.și 
deplinește planul cu 160 
sută, cu tineri ca cei din

tn. 
u te

la 
In.
la 

bri-
eada condusă de tov. Mărcuș 
Mircea din sectorul de exploa
tare Demacușa, raionul Cimpu- 
lung Moldovenesc, ce.și înde
plinește planul cu 169 la sută 
și mulți alții ca ei, organizațiile 

. de bază U.T.M, din unitățile 
industriale se pot mindri pe 
bună dreptate.

De ta publicarea Rezoluției 
C C. al P.M R. in multe organi
zații de bază U.T M. sătești 
s-a observat o înviorare simți
toare. Spriiininif , organizațiile 
de partid in munca,'‘~~'— 
a numărului de cot . , 
achiziții ele au obținut rezultate 
frumoase lată citeva exemple: 
numa, in perioada 1—10 ianua
rie 1057 și datorită muncii des
fășurate de echipele de utemiști 
in comuna Podu Coșnei 80 de 
țărani munfitbrl — dintre care 
muiti tineri, au încheiat con
tracte cu tfJ-L. Vatra Dorn» 
pentru a livra 88 mii litri de 
lapte (in anul trecut in aceBsKl 
comună in-întreaga lună țanua. 
rie nu s-au intmeiat dectt \25

tinerilor de la 
Vladimirescu**

manifestă de

uzi- 
din

ase*

rie nu s-au încheiat dectt ,, zo * 
contracte oentru 24.250 litri de /> 
lapte), In comuna Șaru Dornei x*.
tot din Vptra Dornei in primele 
zile din ianuarie ș^aul realizat 
63 ie contracte penlră 47.000 
litri' lapte. Muncind pentru lar- 
gi-ea sectorului soda* ‘ 
nizqfitte UJ.M. au tei 
drepte pe această cal 
țimp-.scurt, peste 100 
țărani mMdtori. ! .

Conțjtetețe raionale șt vr 
zațiild, de bază U.T,M. ai

fer, orgi, 
șit să in.

intr-u\ 
de tine:

rvoa oiau luviuiuc tu vumuua . .... ..

- re pigrdută,. 0 activitate In. 
tdrtci'iduce și brigada artistică 
de agitație a Uzinei textile 
„Moldova" din Botoșani. Ptnă 
icum această brigadă a prezen. 
lat 7 spectacole la Casele Ale- 
gătorului din comunele Coco- 
răni. Coșula, Corni etc.

Și in celelalte raioane ale re. 
giunii Suceava se duce o vie 
muncă de agitație. La stația de 
radiofteare a orașului Vatra 
Damei al cărei responsabil este 
utemistul Horia Poscdru, au 
fost antrenați să muncească mal 
mulți utemiști, printre care și 
I lie Valoșciuc,

Cu unele excepții, se poate 
spune că pentru organizațiile de 
bază U.T.M., munca de agitație

gătorului ca cea din .caști^riU 
Sihla din CîmptilJng.'carep în 
loc să desfășoare o bogată și 
susținută activitate politică de 
masă, stau cu

Toate aceste 
tndată să fie 
la 3 februarie 
puține zile. Prin măsuri con
crete și operative luate de către 
organizațiile U.T.M., trebuie să 
se realizeze în toate casele ale
gătorului patronate de U.T.M. 
o ctt mai vie activitate politică 
și totodată, organizațiile U.T.M. 
să considere de datoria lor a 
sprijirii a|t|vBif(țâ țuturor ca. desfășurată ptnă âcum consti- 
selor alegătorului tute o notă bună

III!»
Rezultatele

ușile ferecate 
lipsuri se cer de 
înlăturate I Pină 
au mai rămas

unor acțiuni
Nu de mult utemiștii și cei

lalți tineri din comuna 
Dolhești, raionul Fălti

ceni, au avut ocazia să-l asc'site 
pe comunistul Dumitru Harhătă, 
povestind despre vremurile In 
care țăranii erau lipsiți de pă- 
mlnt. despre promisiunile fă
cute de ..aleșii" de altădată, 
precum și despre viața noastră 
de astăzi.

Dar asemenea tntflniri nu au 
loc numai tn comuna Dolhești. 
In aceste zile, în zeci de orga
nizații de bază din regiunea Su
ceava, se organizează adunări 
generale deschise. Temele lor 
stnt însă extrem de variate: „>,e 
a dat regimul de democrație 
populară tineretului”. .Alegerile 
de altădată". „Dreptul Ia vot”, 
sînt doar cîteva dintre proble
mele pe care le discută tinerii 
tn aceste zile.

Un loc important In activi, 
fatea organizațiilor de bază II 
ocupă discutarea temeinică a re
centei Rezoluții a plenarei C.C. 
al P.M.R.

Pînă acum în organizațiile de 
bază din regiunea Suceava s-aa 
ținut peste 150 de conferințe pe 
diverse teme, aproximativ 15 In- 
tllniri ale tinerilor cu vechi mi. 
ytanți ai mișcării muncitorești, 
cu comuniști, cu viretnici.

In întreprinderile, instituțiile 
și satele din regiune — ea de 
altfel în orice colț al țării — 
stnt nenumărați tineri care de- 
abia au împlinit 18 ani și care 
|| țfrfcjap, vor vota pentru 
primă data. Special pentru aceș. 
fia nii.Tiprnau» nrganirații uP 
bază U.T.M. au organizat adu
nări tn care s-a vorbit despre 
democratismul alegerilor de as. 

Comitetul U.T.M. de la 
textilă .„Moldova” din

interesante
Botoșani de pildă, a închinat 
o „Joie > tineretului^ celor cafe 
anul acesta vor vota pentru, 
primă data.

Cam panta ide pregălire a «le- 
gerilor de dtPUțaV *n Marea 
Adunare Națională a prilejuit o 
intensificare a muncii de edu. 
care a tineretului. Nu mai pu
țin adevărat este însă și iaptul 
că această campanie a dat un 
impuls și activității pionierești. 
Numeroase sint unitățile și de
tașamentele de pionieri din re
giune. unde s-au organizat adu
nări la care au invitat profesori, 
părinți sau instructori de pio
nieri aă Ie vorbească despre 
realizările regimului 'de demo
crație populară. În comuna Va
ma. raionul Ctmpulung, de 
pildă, după ce directorul șco
lii la-a vorbit pionierilor despre 
grija regimului nostru pentru 
tineret instructoarea superioară 
de pionieri Felicia Breabăn le-a 
prezentat portretul tovarășului 
Emil Bodnăraș. candidatul 
F.D.P. ia orcumscrlpțla elec
torală nr. 2 din caioft

De aproape două lulH de zile 
se fac intense

In vederea alege- 
3 februarie. Ală- 

coenuniști utemiștii 
aportul lor. Dato- 
munci politice mai 

organizării unor sc- 
*--------- *■?, partieipa-

or-

In cursul dimineții au avut loc 
ședințe de comunicări științifice 
pe secții.

După amiază s-a procedat la 
alegerea unui nou președinte al 
Filialei Cluj a Academiei R.P.R. 
Acad Raluca Ripan a fost aleasă 
președinte al Filialei Cluj a Aca
demiei R.P R.

Au fost aleși apoi membri de 
onoare și membri corespondenți 
ai Academiei R.P.R., o serie de 
oameni de știință și cultură stră
ini, de renume mondial.

Ca membri de onoare ai Acade
miei R.P.R. au fost aleși mate
maticianul Jacques Hadamard, 
membru al Academie! de Științe 
din Paris (Franța), fizicianul 
Louis de Broglie (Franța), fizi
cianul J. Bernal (Anglia), la sec»- 
ția I-a de științe matematice șr 
fizice. academicianul A. N. Nes- 
meianov, președintele Academiei 
de Științe a U.R.S.S., academi
cianul A. V. Paladin, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
președinie al Academiei de Știin
țe a R.S.S. Ucrainene, la secția 
Il-a de științe chimice; academi
cianul 1. P. Bardin, vicepreșe
dinte al Academiei de Științe a
U. R.S.S.. la sec(ia IlI-a de știin
țe tehnice, academicianul Go 
Mo-jo, președintele Academiei R. 
P. Chineze și prof. Theodor 
Frings, președintele Academiei 
Saxone de Științe din Leipzig (R. 
D. Germană) la subsecția de 
știința limbii și literatură.

Au fost aleși ca membri cores
pondenți ai Academiei R P.R.: 
matematicienii A. Denjov, mem
bru al Academiei de Științe din 
Pqris (Franța) și academicianul 
A. N. Kolmogorov (U.R.S.S.), la 
secția l-a de științe matematice 
și fizice; academicianul A. V. 
Topciev, secretar-prim al Acade
miei de Științe a U.R.S S. la sec
ția Il-a de științe chimice; bio
logul Marcel Prenant, profesor 
la Sorbona (Franța) la secția 
IV-a de biologie și științe agri
cole ; prof Radim Kettner, mem
bru al Academiei de Științe a 
R. Cehoslovace, la secția V.a de 
geologie și geografie; academicia
nul A, L. Miasnikov (U.R.S.S.) 
la secția Vl-a de științe medi
cale; Henry Wallon, profesor de 
psihologie la Sorbona și College 
de France și academicianul Sava 
Ganovski, (R P. Bulgaria) la 
secția Vfl.a de științe economice, 
filozofice și juridice, academicia
na A. M. Pankratova (U.R S.S.) 
și E. Labrousse, profesor la Sor
bona (Franța) la subsecția de 
științe istorice; academicianul
V. V. Vinogradov (U.R.S S.) la 
subsecția de știința limbii și lite
ratură.

A urmat ședința de închidere a 
sesiunii. Acad. prof. dr. Ștefan 
Milcu, secretar prim al Academiei 
R.P.R. a dat citire proiectului de 
hotărire a sesiunii generale ordi
nare a Academiei R.P.R

Proiectul a fost adoptat în u- 
nammitate de plenul Academiei 
R.P.R.

S-a dat apoi citire unor tele
grame de salut adresate Consi. 
liului de Miniștri al R.P.R., Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și Academiei 
de Științe a Uniunii Sovietice

Cuvîntul de închidere a se
siunii a fost rostit de acad. prof. 
Traian Săvulescu, președintele 
Academiei R.P.R.

'«uț
II-lea al partidului și reexami- 
nînd unele prevederi ale Directi
velor pentru cel de al doilea plan 
cincinal, plenara a adoptat o se
rie de măsuri menite a realiza o 
continuă imbnnătățire a traiului 
oamenilor muncii.

In cursul anului 1956 Acade
mia R P.R. a fost preocupată mai 
mult decit in trecut de introdu
cerea descoperirilor și realizări
lor sale ‘

Secția 
fizice a 
tamente 
coaie.

institutul de fizică generală 
București a executat numeroase 
analize și lucrări de consilierat 
pentru unele întreprinderi indus.

, jriale.
Secția de științe chimice a îna

intat departamentelor interesate 
un număr de 27 protocoale.

In domeniul științelor medicale 
s-a desfășurat o activitate fruc. 
tnoasă. Secția de științe medi
cale, Institutul de endocrinologie, 
Institutul de inframicrobiologie 
au lucrat in strinsă colaborare cu 
Ministerul Sănătății.

Raportorul a subliniat în con
tinuare contribuția efectivă pe 
care au adus-o la îmbunătățirea 
procesului de producție indus
trială și agricolă numeroasele 
consfătuiri organizate de Acade. 
mia R.P.R. împreună cu diferite 
departamente interesate și cu 
A.S.IT.-ul.

lin important capitol al rapor
tului a fort rezervat problemei 
pregătirii cadrelor științifice.

Raportul subliniază in conti
nuare că in cursul anului 1956 a 
fost realizat un important pro
gres in dezvoltarea legăturilor 
științifice cu străinătatea, in a- 
cest an un număr de 92 de aca
demicieni și 67 de cercetători ai 
Academiei R.P.R. au participat 
la diferite manifestări științifice 
de peste hotare Totodată Acade. 
mia noastră a primit un mare nu
măr de oameni de știință străini.

i Academia R.P.R. a întreținut și
■ dezvoltat relații in domeniul mun

cii științifice cu Uniunea Sovieti
că și cu celelalte țări socialiste, 
precum și cu numeroase alte țări. 
Este de amintit în primul rind 
participarea țării noastre la acti
vitatea Institutului unificat de 
cercetări nucleare cu sediul la 
Dubna, in regiunea Moscova, din 
al cărui consiliu științific fac 
parte și membri ai Academiei 
noastre. Intensificarea și îmbu
nătățirea relațiilor culturale și 
științifice cu străinătatea se con. 
stată și prin faptul că reprezen
tanții țării noastre au fost coop
tați in diferite foruri internațio
nale științifice. Astfel se pot 
cita succesele obținute de dele
gația de arheologi in Suedia, de 
delegațiile de medici la congre
sele din Franță și Spania, de 
psihologii rominl in Franța și al
tele.

Academia R.P R. a avut bucu
ria să salute in decursul anului 
1956 numeroși oameni de știință 
străini care au prezentat comu. 
nicărj științifice de specialitate, 
impărtășindu-ne din experiența

în economia țării, 
de științe matematice și 
trimis diferitelor depar- 
un număr de 14 proto-

Știinfa va contribui 
la dezvoltarea economiei 

nafionale
In cadrul aceleiași ședințe, 

acad. V. Malinschi a prezentat 
raportul asupra planului de cer
cetări științifice pe anul 1957 al 
Academiei R.P.R., Sarcinile mari 
la care trebuie să răspundă te. 
malica planului — precizează ra
portul — sint prevăzute în Direc
tivele Congresului al doilea al 
P.M.R., precum și tn hotărîrile 
plenarei din decembrie 1956 a 
C.C. al P.M.R.

Obiectivul, principal al cerce
tărilor științifice constă în mări
rea contribuției științei la dezvol
tarea economiei naționale, a 
R.P.R., pentru ridicarea neconte
nită a nivelului de trai și de cul
tură al poporului nostru.

Planul de cercetări științifice 
pe 1957 înscrie o serie de cerce
tări cu caracter teoretic, de sin
teză.

In domeniul fizicii nucleare, Ia 
Institutul de fizică atomică al 
Academiei R.P.R. — centru de 
cercetări nucleare dotat potrivit 
cerințelor moderne cu diverse a- 
parate îțitre care reactorul nu
clear șl sincrociclotronul — se va 
continua studiul unor reacții nu
cleare, studiul rezonanței magne
tice nucleare, studiul jerbelor nu- 
oleare din radiația cosmică și a 
mezonilor grei, o seamă de pro
bleme din domeniul spectrosco
piei etc.

Tn legătură cu aniversarea a 
40 de ani de la Marea Revoluție 
Socialistă dțn Octombrie, mem
brii Academiei R.P.R., precum și 
cercetătorii institutelor vor pre
găti o serie de studii asupra in
fluenței pe care a avut-o acest 
eveniment asupra dezvoltării is
toriei omenirii, precum și asupra 
dezvoltării științei.

In cursul anu'.ui 1957, Acade
mia R.P.R. va sărbători împlini
rea a 10 ani de la proclamarea 
R.P.R. In cursul aceluiași an se 
vor comemora 5W de ani de la 
urcarea pe tron a lui Ștefan cel 
Mare. 2.000 de ani de la nașterea 
poetului Ovidiu, 75 de ani de la 
nașterea arheologului Vasile Pir- 
van etc. In primul trimestru al 
acestui an, Academia R.P.R. va 
comemora răscoala țărănească 
din 1907.

Raportul se ocupă de asemenea 
de dezvoltarea colaborării cu oa
menii de știință din celelalte țări 
și în primul rind cu oamenii de 
știință din țările socialiste.

scopurile urmărite de regimul 
nostru democrat.popular, care 
converg toate spre o țintă unică: 
construirea socialismului .

Vorbitorul a insistat asupra u- 
nor deficiente din activitatea in
stitutelor Academiei.

Acad. Al. Rosetti s-a ocupat în 
cadrul discuțiilor de o serie d» 
probleme legate de dezvoltarea 
Institutului de lingvistică din 
București. Vorbitorul s-a oprit 
îndeosebi asupra activității sec
ției de fonetică și dialectologie, 
înființată anul trecut în luna a- 
prilie, care în curînd iși va des
fășura activitatea intr-un nou lo. 
cal.

In cuvîntul său acad. prof. Pe
tre Constantinescu-Iași a vorbit 
despre activitatea subsecției. de 
științe istorice, informind pe 
membrii Academiei R.P.R. asupra 
stadiului lucrărilor de alcătuire 
a trataîului de istorie a romîni. 
lor, sarcină centrală încredințată 
subsecției de științe istorice.

Conlucrarea rodnică 
$i prietenească a oameni

lor de știință romîni 
și maghiari

Acad. Raluca Ripan, în nu. 
mele Filialei Cluj a Academici 
R.P.R., a scos în relief dezvolta
rea pe care această filială a 
luat-o in ultimii ani. Ea cuprinde 
azi 3 institute iar alte 2 institute 
sînt în curs de înființare. Filiala 
are 9 secții și colective, cu a- 
croape 300 cercetători ștllnțlliji. 
Vorbitoarea a subliniat conlucra
rea rodnică și prietenească a oa
menilor ds știință rominl și a ce
lor din rindul naționalităților 
conlocuitoare.

Acad Raluca Ripan s-a ocupat 
apoi de o serie de măsuri care 
trebuie luate pentru dezvoltarea 
sectorului de științe medicale din 
Cluj, care are o bogată tradiție 
științifică, a sectorului de cerce
tări biologice, care studiază pro
bleme legate de agricultură, pre
cum și de sporirea capacității e- 
ditoriale.

Acad. Al. Codarcea. președinte
le secției de geologie-geografie a 
Academiei R.P.R.. a subliniat re
zultatele importante obținute de 
această seefie, datorită climatului 
favorabil creației științifice creat 
în cadrul. Academiei, sprijinului 
moral și financiar primit, 
și colaborării foarte bune 
miletul geologic. Printre 
rile acestei secții trebuie 
nate: harta geologică a
scara 1/500.000, harta diviziuni
lor geomorfologice ale țării la 
scara de 1/500.000, harța pedolo
gie» a părții de sud a R.P.R. etc. 
Au mai vorbit acad. A. Oțetea, 
tov. C. Murgeșcu, director ad 
junct al Institutului de cerceW 
economice, acad I. S. Ghț^a|P 
și acad. C. D. Nenițescrj

precum 
cu Co- 
realiză- 
mențlo- 
țării la

Discufii asupra raportului 
de activitate

In cadrul discuțiilor pe margi
nea raportului de activitate al 
Academiei R.P.R. acad. Iorgu

Sosirea în Capitală a unei delegații 
guvernamentale sovieticeRaportul de activitate 

prezentat de acad, prof 
dr Ștetan Milcu

In ședința din 17 ianuarie a 
celei de a 11-a sesiuni generale 
ordinare a Academiei R.P.R. a- 
ead. pro* dr St. Milcu, secretar 
prim al Academiei R.P.R., a pre
zentat raportul de activitate al 
Academiei R P.R. pe anul 1956.

Raportorul a subliniat că în 
cursul anului 1956 oamenii muncii 
din țara noastră în frunte cu clasa 
muncitoare, luptlnd pentru a in. 
făptui politica partidului au ob
ținut realizări de seamă. Aceste 
succese constituie dovada justeții 
liniei politice a Partidului Mun
citoresc Romin și a Guvernului 
R.P.R., linie care exprimă necesi
tățile vitale ale dezvoltării țării 
noastre. Oamenii muncii din pa
tria noastră au primit cu bucurie 
și caldă aprobare măsurile noi și 
extrem de importante adoptate de

Vineri la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație guvernamenta
lă sovietică pentru semnarea pla
nului de muncă pe anul 1957 pri
vind aplicarea convenției cultu
rale între guvernele R.P.R. și 
U.R.S.S. Din delegație lac parte 
P. V. Lebedev, locțiitor al mi
nistrului Culturii af U.R.S.S., con
ducătorul delegației. R. V. Bab’i- 
ciuk. ministrul Culturii al R S.S. 
Ucrainene, L. D. Kislova, mem
bră in conducerea V.O.K.S.-uiui. 
A. F. Șebanov. director general 
adjunct țn Ministerul Invățămin- 
tului Superior al U.R.S.S., L. V. 
Grecișnikova, director general ad. 
jur.ct in Ministerul Sănătății N. 
J. Volcenko, șefa secției pentru 
relațiile culturale cu țările din 
sud.estul Europei din Ministerul 
Culturii al U.R.S.S. Din delega
ție face parte de asemenea V. F.

Nikolaev, consilier al ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

La aeroportul Băneasa, delega
ția sovietică a fost salutată de to
varășii Constanta Crăciun, mini
strul Culturii, Constantin Pris- 
nea. prim locțiitor al ministrului 
Culturii. Aurei Mălnășan. locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Ofelia Manole și Octav Livezea- 
nu, vicepreședinți ai Consiliului

General A-R L.U.S., acad. Ștefan 
Mi‘cu, secretar prim al Academiei 
R.P.R., Constantin Nicută, locții
tor al ministrului Invățămlntu- 
lui. Petre Belle, secretar general 
al institutului romin pentru rela
țiile culturale cu străinătatea și 
alții.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
consilier și I. S. Ilin. secretar al 
■mbasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Concursul muzical internațional 
„George

Concursul muzical internațio
nal „George Enescu” pentru 
vioară și pian, instituit de Con
siliul de Miniștri al R.P.R , ală. 
turi de alte măsuri privind cin
stirea memoriei marelui muzi
cian, va avea loc la București 
din 3 tn 3 ani. De curînd a fost 
elaborat regulamentul primului 
concurs care se va desfășura In
tre 5 și 15 septembrie 1958, in 
cadrul unor festivități muzicale. 
La concurs pot lua parte tineri

Enescu“
violoniști și pianiști din întreaga 
lume care nu depășesc vîrsta de 
33 de ani la 31 decembrie 1958.

Pentru cele mai bune interpre
tări, juriul, format din persona
lități muzicale de renume inter
național. va decerna premii, me
dalii și mențiuni. După închide
rea concursului, laureațli vor da 
un concert festiv la București, 
precum și concerte în alte orașe 
ale tării noastre.

tn regiune 
pregătiri 
iilor din 
turi de 
Iși aduc 
rită unei 
temeinice, 
țiuni mai interesante, pârtie 
rea utemiștilor la viața de 
ganizație a crescut simțitor. 
Semnificativ pentru munca or
ganizațiilor de bază U.T„M. este 
faptul că la majoritatea acțiu
nilor Întreprinse de organizație 
au fost antrenați și numeroși 
tineri neutemiști. Acest lucru 
are drept rezultat creșterea rln- 
durilor organizațiilor U.IJL cu 
tineri destoinici. Se remarcă de 
asemenea o mai temeinică mun
că a or raionale și oră-
șeneș L din regiune, pen
tru antrenarea unui activ mal 
larg de activiști extrabugetari. 
Numai In raionul Fălticeni, de- 
pildă, un număr de peste o su
tă de activiști extrabugetari au 
fost antrenați în acțiunile de 
popularizare prin conferințe a 
realizărilor regimului de demo
crație populară.

Din păcate însă. 1n unele or
ganizații de bază- din raioanele 
regiunii Suceava, activitatea 
utemiștilor se reșumă doar la 
formarea echipelor de afișaj și 
de șablonaj, iar în altele — pu
ține la număr de altfel — nu se 
face nici măcar atil

E necesar ca în perioada care 
a mai rămas pînă la 3 februa
rie, folosind experiența bună că- 
pătată pînă acum, organiza, 
(iile U.T.M să contribuie la 
o mobilizare și mai activă a ti
nerilor la realizarea sarcinilor 
puse tn față de partid.

imn!

Oradea produce

Dîn partea comisiei centrale de organizare 
a Spartacntadei de iarnă a tinerelului
Zilele acestea a avut loc șe

dința Comisiei centrale de orga
nizare a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. S-a analizat activi
tatea depusă de comisiile de or.);, 
ganizare ale regiunii Ploești și a 
orașului București precum și ac
tivitatea a două departamente 
componente ale Comisiei centra.e.

Din referatele prezentate și 
discuțiile purtate a reieșit că or
ganizarea șl desfășurarea Spar
tachiadei de iarnă a tineretului se 
află intr-un stadiu avansat in re
giunile Baia Mare, Pioești, Su
ceava și orașul București, iar co
misiile de organizare s-au pre
ocupat să se achite de sarcinile 
ce le reveneau tn antrenarea unui 
număr cit mai mare de tineri și 
tinere la această competiție, 
i Din discuții a mai reieșit că in 
desfășurarea-Spartachiadei se mai 
manifestă lipsuri care fac ca In 
unele regiuni ca, de pildă. Ga
lați, munca să se desfășoare încă 
defectuos. 'Cphtrolțfl șjMndruma. 
rea comisiilor regionale, raionale 
și orășenești asupra celor comu
nale și a colectivelor sportive sint

concursurile să se desfășoare la 
un nivel nesatisfăcător, masele de 
tineri nefiind atrase in raport cu 
posibilitățile existente.

Există tncă o slabă preocupare 
a unor organe și departamente ce 
sint direct interesate in dezvol. 
tarea culturii fizice și sportului, 
cum ar fi unele secțiuni de tnvă- 
țămint. sănătate, culturale șl di
recții agricole din regiunile Plo. 
ești, Autonomă Maghiară, galați 
și Iași

Pe baza celor semnalate Comi
sia centrală cere ca comisiile re
gionale, raionale, orășenești și 
comunale să-și intensifice munca 
pentru atragerea tineretului in 
această mare competiție sportivă, 
să îndrume și să organizeze in 
cele mai bune condițluni con
cursurile și în mod special 
concursurile din cadrul etapei pe 
colectiv.

Ținind seama de condițiile at
mosferice nefavorabile practicării 
sporturilor de iarnă. Comisia 
centrală a hotărtt să prelungeas. 

încă ’ insuficfente șrH7porădk^ ci e,aP« >-• p« colective pini 1« 
ceea ce face ca în multe locuri 17 februarie a.c.

mai sus se»«nă de aspecte 
Ivîatea orgaalzațiitoe de bază 

ti’.TM. din-regiunea SueeavJ in actuali campanie elec
torală. Sint și domerpi de ictiVităte in care s-id manifestat 
fămtneri în urm# .încetineli, sair acțiuni ramase Intr-o faza 

tpuL cart a mai rftnas pițKJa alegeri ește scurt 
aceea, este rtfvoie in momentul de lață.^e. In special, expe- 

d-t rlența bună dorfndită, să fie grabnic ralpindită in toate orga- 
'’-Mșalzațiile de bază UșT.M. Munca desfășunată de aenșjea in ve- 
in. derea popularizării realizărilor regimului democrat-popular »a 
■ri' fie mai strips legată; de Explicarea pe larg a marilor schimbări 

care au avut ioc im regiunea Suceava a tuturor elementelor 
•>■- Aloi Cbre au trahsfonhiifr-o, dtnd'o InTSțișare nou%vieții econo- 
at Inice, social-cultural» șt politicer*a 1 
'!- ‘ Comitetele raional» și orășenești U.T.M.,
“ trtbuiesă dea mii nAl" --------- -----------«-

bază U.T.M., pentru a
“ au căi

m relatat in rî 
in genera! pozitive din

.000 J,, începui Tim| 
' \ De aceea, este i

fhWțișare nouB vieții ecopo. 
regiunii. 1

„. __ D.TAL, comitetul regional,
iltă atenție ăadrumării organizațiilor de 

...........   _ folosi creșterea muncii de orgăhizație 
prilejuită de actuală campanie electorală, in vederea pregătirii 
temeinice a apropiatelor alegeri ale organelor conducMoar» 
U.T.M.................................................. -h uv g|» 1 Jg -r<, -

Se cere de asemenea o și mai strinsă legătură a întregii munci 
de agitație destășurată de organizațiile U.T.M. in campania 
................... itru înfăptuirea prevederilor rezoluției

Conțitetele raionale șt vrgani- 
zațiilel de bază U.Ț,M. au dat 
atenție deosebită mobilizării ti
nerelului -le acțiunea de repu
rtări '
gricble ,ln Vederea campaniei 
trisămlnțărilor de primăvară. 
Antrenați Ut întrecerea In cths- 
tea ategerllor de la 9 februarie, , 
in multe locuri, de exemplu țj-țtorală, de munca pentru Înfăptuirea prevederi’o 
G.A.S. Coțușca, tinerii au t^on. plenarei C.C. al P.M.R. din 57—29 decembrie 1956.

mașinilor și uneltelor a-

\

întreprinderea metalurgif 
mașini și utilaje necesare

In fotografie : maistrul H oynal Gheorghe 
cob luliu, controlind un nou lot de mașini 
A-3, destinate industriei prelucrătoare.

din

și montorul Ia
de găurit de tip



DECLARAȚIA COMUNA
SOVIETO-CHINEZÂ

Recepția oferită
de N.A. Bulganin

Va M. Molotov printre colhoznicii 
regiunii Voronej

. . — TASS transmite: La invitația
lepu'oficilor Sovietice Socialiste, între 7 și

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
guvernului Uniunii Republicii 
11 ianuar.e și Intre 17 și 19 ianuarie 1957, s-a aflat în Uniunea 
Sovietică într-o vizită de prietenie delegația guvernamentală a 
Pepublicij Populare Chineze în frunte cu Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat și ministru al Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze, In timpul șederii sale în U.R.S.S., delegația guverna
mentală a R.P. Chineze și persoanele care o însoțesc, au vizitat 
orașele Moscova, Irkutsk, Omsk, Tașkent și o serie de întreprin
deri industriale, colhozuri, instituții de învățămînt etc.

In timpul șederii în U.R.S.S., între delegațiile guvernamentale 
ale Uniunii Sovietice și Republicii Populare Chineze a avut loc 
un schimb de păreri asupra problemelor importante ale situaț ei 
internaționale, asupra problemelor întăririi și stringerii cont nue 
a relațiilor de colaborare prietenească dintre țările socialiste și 
a dezvoltării continue a colaborării prietenești dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Chineză.

La tratative din partea sovietică au participat : N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului Suprem ai U.R.S.S. 
și prim secretar al C.C. al P.C.U.S.; A. I. Mikoian, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; D. T. Șepilov, 
ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.; P. F. ludin,' ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. In R.P. Chineză. 
La tratative au mai asistat din partea sovietică N. T. Fedorenko, 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., L. F. 
I'icev. membru al Colegiului Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și I. F. Kurdiukov, șeful sect ei centru Extremul Orient 
din Minist-rul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Din partea Republicii Populare Chineze la tratative au parti
cipat : Ciu F.n-lai, premierul Consiliului de Stat și ministru al 
Afaceri'or Externe al R.P. Chineze; mareșalul R.P. Chineze He 
Lun, lcc'iitor ăl premierului Consiliului de Stat; Van Țzia- 
s’an, locțiitor al m’nistrului Afacerilor Externe al R.P. Chineze: 
I iu Siao. ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P. 
Chineze în U.R.S.S.

Tntîlniri'e. convorbirile și 
atmosferă cordială sinceră și

Zdrobirea rapidă a forțelor contrarevoluționare de către po
porul ungar sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar și a guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc și cu 
ajutorul Uniunii Sovietice este o victorie importantă a cauzei 
păcii și socialismului.

Acordînd poporului ungar ajutor tn lichidarea rebeliunii con
trarevoluționare, Uniunea Sovietică și-a îndeplinit dator a sa in- 
ternaționalistă față de oamenii muncii din Ungaria șj față de cele
lalte țări socialiste, ceea ce corespunde în cel mai înalt grad 
intereselor apărării păcii în întreaga lume.

In ultimul timp grupările agresive imperialiste intensifică răz
boiul rece și desfășoară o activitate complotistă împotriva 
Uniunii Sovietice, Împotriva comunismului, împotriva cauzei 
păcii. In fața acestor uneltiri trebuie să fim vigi'.enți. Uniunea 
Sovietică și China sint legate de toate țările socialiste printr-o 
prietenie frățească și prin obligații de ajutor mutual. Orice ac
țiuni provocatoare ale forțelor agresive imperialiste care urmă
resc subminarea țărilor socialiste vor primi riposta cea mai 
hotărită.

IV

MOSCOVA 18 (Agerpres). — nik, P. N. Pospelov și alți oameni 
de stat și activiști pe tărîm so- 
cial din Uniunea Sovietică.

Printre oaspeți se aflau șefi ai 
reprezentanțelor diplomatice a- 
creditați in U.R S.S.

La recepție au fost rostite toas
turi pentru Mao Țze-dun, preșe
dintele Republicii Populare Chi
neze. și K. E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Cu acest prilej 
au fost intonate imnurile de stai 
ale U.R.S.S. și R. P Chineze.

In timpul recepției ,N. A. Bul
ganin și Ciu En-lai au rostit du- 
vîntări.

In cadrul recepției a avut loc 
un spectacol la care și.au dai 
concursul cei mai buni artiști din 
Moscova.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă și cordială.

TASS transmite: In seara de 18 
ianuarie, N. A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R S.S., a oferit tn marele palat 
al Kremlinului o recepție în cin
stea delegației guvernamentale a 
Republicii Populare Chineze.

La recepție au luat parte Ciu 
En-lai. premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze. mareșalul He Lun locțiito
rul premierului. Van Țzia-sian, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze, Liu 
Siao, ambasadorul R. P. Chineze 
In U.R.S.S., și persoanele care 
însoțesc delegația.

Din partea sovietică la recep
ție au îost de față N. S Hrușciov, 
L. M. Kaganovici, G. M. Malen
kov, A. I. Mikoian, M. Z. Sa
burov, K. E. Voroșilov, D. T. Șe. 
pilov, E. A. Furțeva, N. M. Șver.

tratativele s-au desfășurat într-o 
prietenească.

I
de păreri cele două părți au ajunsIn cursul unui larg schimb < . ...

Ia un punct de vedere absolut identic cu privire Ia «itua ia 
internațională actuală și la problemele internaționale importante 
După conferința de la Geneva din 1954, după conferința șefi’or 
guvernelor celor patru puteri din 1955 și după conferința de la 
Bandung a țărilor d’n Asia și Africa în situația internațională 
s-a precizat o tendință vădită spre destindere; ideile coexistenței 
pașnice între state cu 6isteme sociale diferite au început să pă
trundă pe zi ce trece tot mai adine în conștiința oamenilor.

Dar, în urma atacului armat al forțelor agresive imperialiste 
împotriva Egiptului și a activității lor de subminare în Ungaria, 
tendința spre destinderea situației internaționale s-a lovit de 
obstacolele și de contraacțiunile distructive ale acestor forțe. Cu 
sprijinul statelor socialiste și al celorlalte țări și națiuni iubi
toare de pace din lume popoarele Egiptului șj Ungariei au oh- 
ținut victoria într-o luptă eroică și hotărîtoare. Comploturile 
cercurilor imperialiste agresive au suferit o cruntă infrîngere. 
Imperialiștii însă nu se pot împăca cu aceasta. Ei ișj continuă 
activitatea agresivă de subminare.

Faptele dovedesc că evoluția evenimentelor internaționale 
merge pe o cale sinuoasă. Toate popoarele iubitoare de pace din 
lume trebuie să fie permanent vigilente și gata pentru lupta 
consecventă și Îndelungată Împotriva uneltirilor forțelor imperia
liste agresive.

Cele două părți subliniază că, contrar politicii de agresiune 
și de pregătire a războiului dusă de lagărul imperialist în Irunte 
cu grupările monopoliste din S.U.A., țările lagărului socialist 
duc consecvent o politică de menținere și apărare a păcii în 
Întreaga lume. Totodată, în Asia și Africa, multe state indepen
dente din punct de vedere național, și în primul rînd o mare 
putere ca India, duc cu fermitate o politică de pace și neutra
litate. In Europa și In alte regiuni ale lumii există de asemenea 
multe state care se pronunță pentru pace și neutralitate sau care 
încep să încline spre pace și neutralitate. Pe toate continentele 
cresc zi de zi forțele sociale care se pronunță pentru pace Im- 
p-triva războiului. In lagărul imperialismului contradicțiile și 
divergențele care se ivesc In urma luptei pentru sursele de ma
terii prime, piețe de desfacere și sfere de influență, se adincesc 
și se ascut pe zi ce trece. Cu excepția forțelor agresive ale 
unui număr restrins de state imperialiste, popoarele din întreaga 
L-ne doresc pacea și se pronunță împotriva războiului.

Forțele unite ale păcii ale statelor socialiste, ale țărilor și 
arelor independente din punct de vedere național și ale altor 

popoare iubitoare de pace întrec cu mult forțele blocu- 
IaP " tfțfperialiste agresive. Este suficient ca toate torțele po- 
v<ți°\,;e de pace de pe arena internațională să se adune laolaltă. 

vP.‘ unească eforturile in lupta hotărită pentru ca or ce planuri 
cercurilor imperialiste agresive să fie fără doar și poate 

.e.jcate.

Comploturile 
:ă infrîngere.

Părțile au confirmat din nou că baza de neclintit a politicii 
externe a guvernelor celor două țări este traducerea în viață a 
principiului coexistenței pașnice a statelor cu sisteme sociale 
diferite. Cele două părți constată cu satisfacție că Uniunea So
vietică și China dezvoltă relații de prietenie și colaborare pe 
baza celor cinci principii ale coexistenței pașnice cu numeroase 
țări și în felul acesta contribuie la întărirea păcii în lumea în
treagă.

In ce privește Statele Unite a'e Americii, Uniunea Sovietică 
și China doresc de asemenea coexistența pașnică cu această țară 
și au întreprins In această direcție eforturile cuvenite. Din pă
cate pretențiile cercurilor monopoliste americane 
mondială, politica lor agresivă și de pregătire a 
piedică îmbunătățirea relațiilor internaționale și îndeosebi îm
piedică îmbunătățirea relațiilor dintre Uniunea 
S.U.A., precum și între China și S.U.A.

Statele Unite ale Americii duc o politică ostilă Republicii 
Populare Chineze. Dar în ciuda politicii ostile a S.U.A. Repu
blica Populară Chineză nu numai că continuă să existe, ci se și 
dezvoltă pe drumul socialismului, se întărește șj prosperă. Această 
politică nerealistă a S.U.A. față de Republica Populară Chineză 
nu numai că aduce prejudicii grave intereselor păcii în lumea 
întreagă, dar nu promite nimic bun nici Statelor Unite ale 
Americii.

Cele două părți salută restabilirea relațiilor diplomatice so- 
vieto-japoneze și consideră că trebuie pusă la ordinea zilei crea
rea de condiții favorabile normalizării relațiilor chino-japoneze. 
întărirea prieteniei șj colaborării Japoniei cu Uniunea Soviet că 
și China, corespunde nu numai intereselor U.R.S.S. și R.P. 
Chineze ci și intereselor vitale ale poporului japonez.

Delegațiile guvernamentale sovietică Și chineză au confirmat 
din nou că sprijină eforturile popoarelor german, coreean și viet
namez în direcția unificării țărilor lor pe baze pașnice și demo
cratice.

Cele două părți consideră că toate grupările militare închise 
trebuie să fie înlocuite printr-un sistem de pace colectivă și de 
securitate colectivă. Tratatul de la Varșovia este o alianță mi
litară defensivă pe care au fost nevoite să o creeze țările socia
liste dfci Europa după încheierea pactului militar agresiv al 
Atlanticului de Nord.

Țările participante la Tratatul de la Varșovia cer în mod 
consecvent lichidarea pactului Atlanticului de nord și al celui 
de la Varșovia și înlocuirea acestora printr-un tratat de secu
ritate colectivă în Europa.

Guvernele celor două țări se pronunță de asemenea pentru li
chidarea pactelor de la Manilla și Bagdad și inlocuirea lor 
printr-un tratat de pace colectivă in regiunea Asiei și Paci
ficului.

Guvernele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Chineze 
consideră că realizarea unui acord între marile puteri în pro
blema dezarmării are o însemnătate primordială pentru situația 
internațională actuală. Guvernul chinez sprijină propunerile din 
17 noiembrie 1956 cu privire la dezarmare ale guvernului so
vietic și consideră că adoptarea acestor propuneri ar fi un pas 
important pe calea stabilirii înțelegerii reciproce și a încrederii 
intre toate țările, pe calea consolidării păcii Cele două guverne 
vor face tot ce va depinde de ele pentru realizarea unui 
cu privire la dezarmare, care să corespundă intereselor 
actuale ale omenirii

la dominația 
războiului im-

Sovietică și

acord 
vitale

V
socia-

Depunerea unor coroane la mausoleul 
lui V. I. Lenin și I. V. Stalin

Panglicile roșii ale coroanelor 
purtau următoarele inscripții: 
„Marelui învățător al Revoluției 
V. I. Lenin din. partea delegației 
guvernamentale a R. P. Chineze", 
„Marelui marxist-’eninist I. V. 
Stalin din partea delegației gu
vernamentale a R.P. Chineze".

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 18 ianuarie 
Ciu En-lai premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze și mem
brii delegației guvernamentale a 
R. P. Chineze au vizitat mauso
leul Tui V. I. Lenin și I. V. Stalin 
unde au depus coroane de flori.

Premerul Cu En-lai a părăsit Moscova
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: In seara de 18 
ianuarie au plecat din Moscova 
la Tașkent cu avionul „Tu-104", 
Ciu En-lai premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze și He 
Lun locțiitor al premierului care 
au făcut o vizită de prietenie în 
capitala Uniunii Sovietice. Pînă 
la Tașkent Ciu En-lai și He Lun 
sint însoțiți de Liu Siao, amba
sadorul R. P. Chineze în U.R.S.S.

Pe aerodromul Vnukovo, oas
peții chinezi au fost conduși de

N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, 
L. M. Kaganovici, G. M. Malen
kov, Ă. I. Mikoian, M. Z. Sabu
rov, D. T, Șepilov, N. M. Șvernik.

Au fost de asemenea de față 
șefii unor ambasade și misiuni 
acreditați la Moscova.

Pe aerodrom a fost 
gardă de onoare și au 
nate imnurile de stat
Chineze și Uniunii Sovietice.

N. A, Bulganin și Ciu En-lai 
au rostit cuvîntări.

aliniată o 
fost into- 
ale R. P.

Spion vestgerman arestat 
în Cehoslovacia

VORONEJ 18 (.Agerpres) — 
TASS transmite: La 17 ianuarie 
a sosit la Voronej V. M. Molotov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și prim locțiitor al pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., pentru a participa 
la solemnitatea decorării regiunii 
Voronei cu Ordinul Lenin.

V. M. Molotov împreună cu 
conducătorii regiunii a vizitat 
colhozurile „Hrușciov" și .Molo
tov’ din raionul Semiluki.

In colhozul „Hrușciov" V. M. 
Molotov a avut o lungă convor. 
blre cu membrii conducerii și cu 
colhoznicii, s-a interesat de ac
tivitatea economică și de viața 
membrilor artelului.

V. M. Molotov a răspuns la o 
serie de întrebări ale colhoznici
lor, apoi a vizitat fermele zoo-

tehnice și locuința crescătoarei 
fruntașe de porci N. N. Nesterova 
care a oferit o gustare lui V. M. 
Molotov șț conducătorilor regiu
nii care l-au însoțit.

La clubul colhozului „Mqlotov* 
D. P. Gorin, președintele artelu- 
lui, a vorbit oaspeților despre re
coltele bogate de porumb și le
gume obținute anul trecut.

V. M. Molotov a vorbit celor 
prezenți despre situația interna
țională actuală. Colhoznicii i-au 
mulțumit 
bire.

V. M. 
care l-au
semenea SM.T.-ul din Semiluki 
unde au luat cunoștință de pre
gătirea mașinilor pentru tnsă- 
mințări și de viața colectivului.

cordial pentru convor-

Molotov și persoanele 
însoțit au vizitat de a-

IN ADUNAREA
GENERALA a O.N.U.

II
Cele două părți relevi că după ce Anglia, Franța și Israelul 

au fost înfrînte în agresiunea împotriva Egiptului, imperialismul 
iT.erican Incearcii să profite de pe urma acestei situații pentru 
a lua locul puterilor coloniale — Anglia și Franța —- în Or.entul 
Aoropiat și Mijlociu pentru a reprima mișcarea pentru indepen
dența națională și pentru a înrobi popoarele acestor țări, și tinde 
&ă forțeze în această regiune înfăptuirea politicii de agresiune 
șr de pregătire a războiului.

Tocmai acesta este sensul așa-zisei „doctrine Eisenhower . 
Această politică colonială a S.U.A. în regiunea Orientului Apro
piat și Mijlociu creară o nouă încordare a situației in aceasta 
regiune care a fost recent arena operațiunilor militare provocate 
de agresiunea împotriva Egiptului. Guvernele Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Chineze condamnă cu hotărlre această po
litică a S.U.A. și sînt gata să continue să acorde sprijinul ne
cesar popoarelor din Orientul Apropiat și Mijlociu pentru a îm
piedica agresiunea și amestecul In treburile țărilor din această 
regiune. ....

In scopul lichidării totale a consecințelor agresiunii imperia
liste împotriva Egiptului, cele două guverne consideră că este 
necesar să fie satisfăcute cererile juste ale guvernului egiptean 
ca Anglia, Franța și Israelul să-l despăgubească integral pentru 
pagubele pricinuite de acțiunile lor agresive.

Cele două guverne se ridică cu hotărire împotriva oricăror 
uneltiri ale imperialiștilor urmărind punerea Canalului de Suez 
sub „control internațional" și se pronunță in favoarea rezolvării 
problemei libertății de navigație pe Canalul de Suez pe calea 
tratativelor între părțile interesate, pe baza respectării depline 
a suveranității Egiptului.

Guvernele U.R.S.S. și Chinei sprijină întrutotul dorința țărilor 
și popoarelor din Asia, Africa și America Latină de a lupta îm
potriva colonialismului, de a-și apăra și consolida independența 
națională, suveranitatea și l.bertatea, de a obține dezvoltarea in
dustrială și independența economică.

în lupta împotriva războiului, împotriva colonialismului. în 
apărarea păcii in lumea întreagă, statele socialiste și țările care 
au doblndit independen'a națională pot colabora pe deplin în 
conformitate cu cele cinci principii ale coexistentei pașnice. Fap
tele confirmă că o astfel de colaborare sinceră a și avut un rol 
important In evenimente'e internaționale actuale. Colaborarea 
pr.etenească a țărilor socialiste cu statele care au devenit state 
independente din punct de vedere național, corespunde atit inte
reselor lor naționale reciproce, cît și intereselor păcii In în.rzaga 
lume.

III
Cele două delegații guvernamentale constată că blocurile im

perialiste agresive, reprimind mișcarea de eliberare națională și 
deslănțuind agresiunea împotriva statelor care și-au dobîndit in
dependența națională, nu renunță la încercările de a duce o acti- 
vitate subversivă în țările socialiste. Rebeliunea armată in un- 
garia a fost provocată de cercurile imperialiste agresive și de 
elementele contrarevolu.ionare ungare care au folosit nemulțumi
rea n așelor de oameni ai munc i ungari și a tineretului provo
cată de greșelile fostei conduceri.

Ele au încercat să distrugă orinduirea socialista din Ungaria, 
să restabilească dictatura fascistă și să creeze astfel in Europa 
un focae de război: prin complot-ul lor în Ungaria ele au în
cercat să facă o breșă pentru a-și realiza planurile — ea dezbine 
țările socialiste șj să le înfrîngă pe fiecare în parte.

Președintele Consiliului 
de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste

N. A. BULGANIN

Strînsa unitate Și colaborare prietenească dintre țările 
liste este garanția de nădejde a apărării cauzei socialismului 
și a întăririi păcii în lumea întreagă. In actualele condiții cind 
cercurile agresive imperialiste intensifică activitatea de submi
nare și provocările împotriva țănlor socialiste, întărirea conti
nuă a unității și colaborării intre țările socialiste capătă o În
semnătate deosebit de mare.

Țările socialismului sint unite 
mului; de aceea relațiile dintre 
tura marxism-leninismului, pe 
proletar.

Totodată, țările socialiste sint 
iar relațiile dintre ele se întemeiază de asemenea pe principiile 
leniniste ale egalității In drepturi între na.iuni. Asemenea re
lații dintre țările socialiste sînt relații internaționale de tip nou. 
Aceste relații sînt subordonate celor mai înalte interese — vic
toria cauzei comune a luptei împotriva imperialismului, victoria 
construirii socialismului în diferite țări, victoria cauzei comune a 
luptei pentru tr.umful comunismului. Cele două părți consideră 
că datoria internaționalistă supremă a Uniunii Sovietice și a 
Chinei este întărirea și stringerea unității țărilor socialiste pe 
baza principiilor menționate mal sus.

Planurile perfide ale imperialiștilor de a folosi șovinismul, sen
timentele de naționalism îngust și unele rămășițe ale vraibei 
naționale pentru subminarea șj scindarea unității țărilor socia
liste trebuie considerate

In domeniul relațiilor 
au existat contradicții 
Chiar dacă în trecut în , „ .......
șeii și lipsuri, în prezent acestea sînt pe cale de a fi biruite și 
se lichidează. In plus aceste greșeli și lipsuri nu pot în nici un 
caz întuneca aspectul fundamental și principal al relațiilor din
tre țările socialiste — intr-ajutorarea și colaborarea. Faptele do
vedesc că orice probleme ale relațiilor dintre țările socialiste se 
pot rezolva pe deplin pe baza unității prin consultări sincere și 
discuții tovărășești. Este pe deplin posibil să se îmbine în mod 
just unitatea țărilor socialiste și independența fiecărei țări în 
parte in relațiile lor.

Declarația din 30 octombrie 1956 a guvernului sovietic cu 
privire la bazele dezvoltării și întăririi prieteniei și colaborării 
dintre Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste și Declarația 
din 1 noiembrie 1956 a guvernului chinez cu privire la spriji
nirea aceste) declarații a guvernului sovietic au subliniat nece
sitatea de a se întări unitatea statelor socialiste pe baza de
plinei egalități în drepturi, respectării integrității teritoriale, a 
independenței de stat și suveranității precum și a neamestecului 
reciproc in treburile interne. Cele două păr.i își exprimă satis
facția pentru faptul că pe baza principiilor arătate statele so
cialiste își dezvoltă și întăresc relațiile și declară că vor de- 

„ pune toate eforturile pentru întărirea continuă a colaborării prie
tenești între țările socialiste.

Prietenia șj unitatea dintre Uniunea Sovietică și China re
prezintă un factor de cea mai mare importanță al marej unități 
a statelor socialiste. Cele două părți constată cu deosebită satis
facție că din momentul Încheierii în anul 1950 a Tratatului de 
prietenie, alianță și asistență mutuală dintre U.R.S.S. și China, 
relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări au luat 
o mare dezvoltare, popoarele celor două țări s-au unit pe veci. 
Faptele dip ultimii cîțiva ani arată că marea alianță dintre 
Uniunea Sovietică și China și unitatea de nezdruncinat dintre 
cele două țari constituie un reazim important ai păcii în tn-

PRAGA 18 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite : In ultimul timp. 
Cehoslovacia și alte țări de de
mocrație populară au fost vizi
tate de comerciantul vestgerman 
Wilhelm Salzig.

Vizitind aceste țări el se ocu
pa in aiară de „afacerile comer
ciale" și de spionaj din ordinul 
șefului serviciului de spionaj 
vestgerman, Gehlen. finanțat și 
condus de americani.

In timpul călătoriilor de afaceri 
prin Cehoslovacia. W. Salzig a 
recrutat clteva persoane cu ve
deri reacționare, care s-au obli
gat să-i furnizeze informații cu 
caracter de spionaj referitoare la 
construirea unei centrale atomo- 
electrice, producția de avioane cu 
reacție, construirea de uzine de 
importanță defensivă și alte știri 
cu caracter militar.

Salzig a furnizat colaboratori
lor săi aparate de fotografiat do
cumente, substanțe chimice pen
tru corespondență secretă și a- 
drese pentru transmiterea infor
mațiilor secrete.

După o minuțioasă anchetă, or- 
ganele securității de stat au des
coperit adevăratul caracter al ac
tivități- lui Salzig pe care l-au 
arestat împreună cu doi din co
laboratorii lui apropilți. Acuzații 
au recunoscut crimele săvirșite.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, de
legația Egiptului a cerut convo
carea unei ședințe plenare a Adu
nării Generale pentru a examina 
problema privind situația tn O- 
rientul Apropiat.

La 17 ianuarie Adunarea Gene
rală s-a întrunit pentru a discuta 
situația în Orientul Mijlociu. In 
cadrul ședinței a luat primul cu- 
vîntul Favzi, ministrul Afacerilor 
Externe al Egiptului. El a arătat 
că Israelul refuză să îndeplineas
că rezoluțiile Adunării Generale 
a O.N.U.

Gunevardene, delegatul Ceylo
nului, a chemat să se sprijine pro
iectul de rezoluție prezentat la 17 
ianuarie de " ' ■ •••••• 
și Africa

Proiectul 
secretarului 
eforturile îndreptate spre asigu
rarea retragerii depline a Israe
lului, în conformitate cu rezolu
țiile menționate mai sus, și să 
raporteze Adunării Generale de 
terminarea retragerii în termen de 
cinci zile".

Delegatul australian. Spender, ___ ___ _________
a acționat de fapt ca un apără- Munroe, a dezvoltat teza formu- 
tor al agresorilor israelieni. El a lată de reprezentantul S.U.A. cu 
apărat planul care se elaborează privire la „necesitatea" aducerii 
in ultima vreme în unele cercuri cțt mai grabnice a ,.forțelor po- 
ăle puterilor occidentale — de a lițienești ale O.N.U." în regiunile 
introduce „trupele internaționale Egiptului ocupate de trupele is- 
de poliție ale O.N.U." In regiunea raeliene.
Gaza. v. V. Kuznețov, conducătorul

A luat apoi cuvîntul ministrul delegației sovietice, s-a ocupat 
Afacerilor Externe al Israelului, de raportul secretarului general

25 de țări din Asia

de rezoluție propune 
general „să continue

Golda Meir, care a căutat „să 
fundamenteze" refuzul Israelului 
de a îndeplini rezoluțiile Adună
rii generale.

în ședința din după-amiaza zi
lei de 17 ianuarie a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au continuat dez
baterile.

Delegații țărilor arabe au in
sistat asupra Îndeplinirii necon
diționate și imediate de către Is
rael a hotărlrilor Adunării Gene
rale cu privire la retragerea ime
diată a trupelor agresoare de pe 
teritoriul Egiptului.

Reprezentantul Japoniei, Sato, 
s-a pronunțat pentru adoptarea 
proiectului de rezoluție prezentat 
de 25 de țări, printre coautorii că
ruia se numără și delegația sa.

Delegatul S.U.A., Lodge, a de
clarat intr-o scurtă cuvîntare că 
delegația sa se pronunță pentru 
retragerea tuturor trupelor străi
ne de pe teritoriul egiptean. Tot
odată Lodge s-a străduit in fel și 
chip să dovedească că este „nece
sar" și „important" ca trupele 
O.N.U. să ocupe „imediat" teri
toriile care vor fi părăsite de tru
pele israeliene.

Reprezentantul Noii Zeelande,

Moscova. 18 ianuarie 1957.

prin ideea și cauza comunis- 
ele se întemeiază pe învăță- 
principiile internaționalismului

state independente și suverane.

în ultimă analiză zadarnice.
dintre țările socialiste nu există șl nu 
fundamentale și ciocniri de interese, 
relațiile dintre ele au existat unele gre-

cele două țări constituie un 
treaga lume.

Uniunea Sovietică și China 
prin toate mijloacele relațiile 
dintre ele în domeniile politic, 
să depună toate eforturile pentru apărarea și întărirea unității 
țărilor socialiste, vor continua să unească năzuințele tuturor ță
rilor și popoarelor iubitoare de pace în lupta pentru o pace trai
nică In întreaga lume.

vor dezvolta și de acum înainte 
de Intr-ajutorare și colaborare 

economic și cultural, vor continua

Premierul Consiliului de Stat 
și ministru al Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI

Un dip'omat englez 
amestecat in complotul 

contrarevoluționar 
din Ungaria

BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
— După cum relatează agenția 
United Press, într-un comunicat 
dat publicității de Ministerul de 
Externe ungar în seara zilei de 
18 ianuar.e, se anunță că atașa
tul militar britanic la Budapes
ta, colonelul James Cowley, a 
fost declarat persona non grata 
și obligat să părăsească țșra in 
termen de 48 de ore.

In comunicat se arată că Ja
mes Cowley a „jucat un rol ac
tiv" în acțiunea contrarevoluțio
nară. El „a sprijinit eforturile li
derilor contrarevoluționari de a 
distruge democrația populară un
gară".

NASSER respinge 
„doctrina Eisenhower”

CAIRO 18 (Agerpres), — 
TASS transmite: Ziarul „Al 
Gumhuria" publică interviul luat 
președintelui Egiptului, Gamal 
Abdel Nasser, de către corespon
dentul din Cairo al editurii a- 
mericane Hearst, Karl von Vi- 
gand. Karl Vigand scrie că s-a 
adresat președintelui Nasser cu 
rugămintea de a comenta zvo
nurile ca societățile petrolifere 
americane și Banca lui Rocke
feller „Chase Manhattan Bank", 
ar dorț că ia in arendă Canalul 
de Suez pe termen de zece am 
tn schimbul unui miliard de do
lari.

Gamal Abdel Nasser a răs
puns : „Da, s-au făcut unele în
cercări tn această direcție, dar 
eu nu am luat in serios această 
propunere cu privire la Canalul 
de Suez. Eu am răspuns 
CANALUL DE SUEZ NU 
VINDE Șl NU SE DA IN 
RENDA".

Karl von Vigand scrie 
PREȘEDINTELE NASSER RES
PINGE CU HOTAR1RE „DOC
TRINA EISENHOWER" CARE 
AFIRMA CA IN ORIENTUL 
MIJLOCIU S-A CREAT UN 
„VID" CARE TREBUIE SA FIE 
UMPLUT DE O PUTERE STRA. 
INA PUTERNICA. „Noj nu vom 
fi de acord cu ideea occidentu
lui că ar exjsta un „vid" în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu, a 
spus președintele. Această idee 
presupune că un astfel de vid 
trebuie să fie umplut de țările 
occidentale. Dar NOI ÎNȘINE 
VOM UMPLE ACEST „VID" 
SAU MAI BINE ZIS L-AM ȘI 
UMPLUT".

„Sînt fericit că am scăpat 
din I” american” 

scrie un fosl emigrant reîntors în U. R. S. S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — siste, fapt pentru care a fost prl- 

„Pravda" publică o scrisoare a- ----- -
dresată redacției ziarului de că
tre A. L. Kazem-Bek. de profesie 
ziarist, reîntors de curînd in pa
trie din care a emigrat acum 38 
de ani.

Kazem-Bek scrie că aflindu-se 
sub influența propagandei antiso- 
vietice a calomniat in ziarele bur. 
gheze puterea sovietică și la un 
moment dat, fn 1924, a creat și 
a condus un partid care își pro
punea ca obiectiv re'nstaurarea 
regimului burghez in U.R.S.S. 
încetul cu încetul el a început 
să-și dea seama de evidentele 
succese obținute de Uniunea So. 
vietică în dezvoltarea economică, 
politică și culturală și de aceea 
și-a abandonat de fapt activita
tea antisovietică. Un an mai tîr- 
ziu, conștient că articolele sale 
calomniatoare dăunează poporu
lui său, el a început să se pro
nunțe în presă in favoarea poli, 
ticii externe a guvernului sovie
tic. In 1941, după atacarea Uni
unii Sovietice de către Germania 
hitleristă, Kazem-Bek și-a dizol
vat partidul situîndu-se cu hotă- 
rire pe pozițiile unui patriot so
vietic.

Pentru vederile sale prosovie- 
tice el a fost aruncat de către gu
vernanții francezi tntr-un lagăr 
de concentrare de unde a reușit 
mai tîrziu să se 
plecat în America. Aici el a cola, 
borat Ia ziare americane progre-

elibereze și a

gonit de autoritățile americane.
Dezgustat de furibunda cam

panie antisovietică dusă de anu
mite cercuri din S.U.A., Kazem- 
Bek s-a hotărît să se înapoieze 
în Uniunea Sovietică, lucru pe 
eare l-a și făcut la sîtrșitul anu
lui 1956 Din cauza piedicilor 
puse de autoritățile americane, 
Kazem-Bek nu a putut să se re
întoarcă împreună cu familia sa, 
dar el tși exprimă convingerea 
că poporul sovietic Ii va ajuta 
să-și revadă familia și să dobin- 
dească fericirea în patrie.

întors fn Uniunea Sovietică, 
unde a fost înconjurat cu grijă 
de prieteni, Kazem-Bek îi as gu- 
ră pe oamenii sovietici că va răs
plăti prin muncă cinstită țara șl 
guvernul sovietic pentru că i s-a 
îngăduit să se Întoarcă in patrie 
și să se încadreze In lupta gene
rală pentru pace.

în cei 15 ani de ședere silită 
tn S.U.A., (incepind din 1941 și 
pînă în 1956), scrie fn încheiere 
Kazem-Bek. m-am convins de 
profunda detracare și descompu
nere morală ce se manifestă în 
numeroase aspecte ale vieții so
ciale.

Sint 
„raiul" 
poporul 
re în mine și că îmi voi putea în 
china restul zilelor slujind țării 
mele care pășește pe o cale isto
rică și care făurește un viitor fe
ricit pentru întreaga omenire.

fericit că am scăpat din 
american, sint fericit că 
și guvernul au încrede-

al O.N.U. asupra îndeplinirii re
zoluțiilor Adunării Generale cu 
privire la retragerea trupelor a- 
agresorilor de pe teritoriul Egip
tului. Raportul secretarului gene, 
ral al O.N U.. a spus V. V. Kuz. 
nețov. constată că Israelul caută 
să tergiverseze retragerea trupe
lor sale de pe teritoriul egiptean 
ocupat de el, încâlcind rezoluțiile 
Adunării Generale care cer re
tragerea imediată a trupelor a- 
gresorilor de pe teritoriul Egip
tului fără nici un fel de con
diții.

„Amlnarea continuă, sub di
verse pretexte născocite, a re
tragerii trupelor israeliene din 
Egipt, mai ales In lumina planu
rilor de amestec grosolan în 
treburile interne ale țărilor arabe 
care se elaborează in prezent în 
S.U.A., a declarat V. V. Kuzne
țov, provoacă o îngrijorare legi, 
timă în rind.ul popoarelor, din 
Egipt și din toate țările Orien. 
tului Mijlociu s' Apropiat, precum 
și tn rindul popoarelor din alte 
țări".

In continuare, reprezentantul 
sovietic a subliniat că „Răspun
derea pentru acțiunile sus-men- 
ționate care pot avea urmări pri
mejdioase. va reveni tn întregi
me guvernului Statelor Unite"

In încheiere. V. V. Kuznețov a 
subliniat că O.N.U. trebuie să 
ia toate măsurile pentru ca Israe
lul să îndeplinească imediat re
zoluția Adunării Generale cu 
privire la retragerea tuturor tru
pelor lui de pe întregul teritoriu 
egiptean.

Cît privește proiectul de rezo
luție prezentat spre examinare 
Adunării Generale de un grup de 
țări din Asia și Africa, delegația 
sovietică va vota tn favoarea a- 
cestui proiect, deși ti consideră 
nesatisiăcător.
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