
Printre brigăzile de mineri de la mina Lupeni fruntașe tn întrecerea socialistă se jumără și 
brigada de tineret condusă de minerul Damian Ion. Intr-una din zilele trecute la ieșirea din șut 
cînd sarcinile zilnice de plan au fost din nou indeplinite. In timp ce vagoneții cu cărbune sint 
scoși la „ziuă“ tinerii mineri pozează bucuroși obiectivului aparatului fotografic.
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VICTORIA
în alegeri

Conducerea de către partid,
chezășia succeselor muncii noastre

Este bine cunoscută importan
ta regiunii Hunedoara, ca regiu
ne în cadrul căreia există puter
nice bastioane ale industriei 
noastre socialiste. Cărbunele 
Văii Jiului — cel mai mare ba
zin carbonifer al țării noastre 
— fonta și oțelul produs de pu
ternicul centru al siderurgiei — 
hunedoara, nenumăratele uzine 
metalurgice, fabrici, șantiere de 
-onstrucție — fac din Hune
doara una din principalele re- 
jiuni industriale ale țării noa
stre. E și firesc deci ca princi
pala noastră atenție să fie in- 
ireptată către educația comu- 
listă a marei mase de tineri 
muncitori, spre mobilizarea a- 
cestora în lupta pentru reali
zarea sarcinilor de producție. 
Numeroase organizații U.T.M. 
lin industrie consideră drept 
principala lor datorie aceea de 
i ajuta zi de zi tineretul să-și 
nsușească noile regimuri de 
ucru, de a îndruma spiritul de 
nițiativă al tineretului spre des- 
:operirea și folosirea imenselor 
ezerve interne ale întreprinde- 
ilor, de a-1 ajuta sa înțeleagă 
iportul ce-1 poate aduce la îm- 
>unătățirea organizării produc- 
iei si a muncii. Anul trecut, de 
>ildă, ca urmare a aplicării si 
extinderii inițiativei tinerilor de 
a uzinele „ProgresuF'-Brăila, ti- 
ieretul de la Combinatul Side- 
urgie Hunedoara a realizat e- 
onomii echivalente cu prețul 
e cost a 500 tone produse fi- 
ite laminate. E doar un exem- 
lu care demonstrează aportul 
rețios ce îl poate da tineretul 
tunci cînd există grijă și 
tenție pentru a-i canaliza pe 
n făgaș sănătos energia și 
ntuziasmul său creator. Or, 
iernai în această muncă cu 
neretul care nu se poate 
uce „în general" și care pre- 
upune grija părintească a co- 
îuniștilor, a muncitorilor vîrst- 
ici pentru a forma în fiecare 
lină, fabrică, secție de uzină 
adre de muncitori calificați stă- 
îni pe tehnica nouă, din rîndul 
neretului, tocmai în această 
luncă anevoioasă, uneori plină 
e greutăți, ajutorul organiza- 
ilor de partid ne-a fost de cel 
îai mare folos.
Cîteva exemple, cred, vor fi 

dificatoare în această privință.
Cînd au început lucrările de 

eschidere la sectorul V-sud al 
linei Lupeni, au fost transferați 
e la celelalte sectoare peste 
30 muncitori, majoritatea ti- 
eri. „Unii dintre ei — poves- 
*ște comunistul Doțiu Avram 
îcretarul organizației de bază 
e partid — erau tineri, flăcă- 
mdri nedeprinșî încă cu mina, 
Iții codași... La început eram 
uțini membri de partid — a- 
ia vreo 13... Șefii brigăzilor 
isă erau unul și unul, vechi 
lembri de partid, mineri frun- 
iși care veniseră la chemarea 
amitetului de partid al minei 
u gîndul să rostuiască treburile 
i noul sector și apoi să plece 
îapoi la brigăzile lor. A trecut 
îai bine de un an de atunci, 
ar n-a plecat nici unul. Au 
at și i-au învățat pe tineri, 
au introdus în tainele mineri- 
îlui și odată cu aceasta le-au 
>st și dascăli în școala vieții de 
liner. Unii dintre tineri la în- 
>put erau recalcitranți, încă- 
ățînați..."
Și cu toate acestea a învins 

irzenia, răbdarea și perseve- 
;nța comuniștilor.
„Secretul" constă în felul cum 

u știut cei cîțiva comuniști să

loan Raczok 
prim-secretar al Comitetului 
regional U.T.M.-Hunedoara

și-i apropie pe tineri, să se în
grijească de îndrumarea lor a- 
tit in însușirea mineritului cit 
și in formarea caracterului lor, 
a concepției despre viață. Fie
care . comunist a luat in grija 
sa cîțiva tineri. Și, treptat, 
treptat au început să-i „dăs
călească". După un timp, bă- 
trinii veneau la adunările des
chise ale organizației de par
tid împreună cu ortacii ti
neri de care se ocupau. Ti
nerii au început și ei să cu
noască problemele grele ce se 
cereau rezolvate, să simtă că 
răspunderea bunului mers al 
producției apasă și pe umerii 
l°r- Aurind, primele roade s-au 
și văzut: la propunerea utemis- 
tului Aurel Moca, tinerii și-au 
asumat răspunderea aprovizio
nării cu materia! lemnos a sec
torului — sarcină destul de grea 
de altfel. Au început apoi să fie 
antrenați și în multe acțiuni ini
țiate de organizația de partid. 
Mulți dintre ei au fost cuprinși 
apoi în învățămîntul de partid. 
Organizația U.T.M. a început să 
se îngrijească de problemele 
culturale, sportive, de condițiile 
de viață ale tinerilor. Șl nu 
peste mult timp primii 7 ute- 
mișți au cerut să devină candi
dați de partid. Rezultatele ? De 
la I noiembrie 1956, sectorul iși 
îndeplinise planul anual de pro
ducție, nici o brigadă nu lucra 
sub normă și — un „amănunt" 
in plus — timp de peste 3 luni 
nu se inregistrase nici o ab
sență nemotivată de la muncă.

Comunistul Csyky Emeric, 
responsabilul unei brigăzi de 
tineret de la mina Vulcan, în 
decurs de doi ani a calificat 20 
de tineri ; din luna octombrie 
1956 brigada și-a îndeplinit pla
nul anual, iar în cursul anului 
1956, prețul unei tone de căr
bune extras de brigadă a fost 
cu 18 lei mai scăzut față de cel 
planificat. Merită relevată grija 
tovarășului Csyky pentru edu
carea tinerilor din brigada sa în 
spiritul unei înalte conștiințe 
muncitorești, preocuparea sa 
pentru culturalizarea tinerilor. 
Semnificativ e și faptul că din 
brigada condusă de el, 28 de 
tineri sint purtători ai insignei 
„Prieten al cărții".

Fără îndrumarea și ajutorul 
concret al organizațiilor de par
tid, a comuniștilor, n-ar fi fost 
posibil succesul celor 21 brigăzi 
de tineret de la mina Vulcan, 
care-și îndepliniseră sarcinile de 
plan pe anul 1956 încă din luna 
octombrie.

Tot datorită grijii comuniști
lor s-a reușit ca la finele anului 
1956 la mina Uricani să-și trea
că cu succes examenul de cali
ficare 43 tineri mineri, 26 aju
tori de mineri, 22 mecanici de 
locomotivă, 26 electricieni și lă
cătuși de mină, 3 sudori.

ir

în menea dusă de organele 
și organizațiile U.T.M. pentru 
propagarea marxism-leninismu- 
lui în masa tineretului, pentru 
educația comunistă a tinerei ae- 
nerații, ne bucurăm de aseme
nea de îndrumarea și sprijinul 
organelor și organizațiilor de 
partid.

Așa, de pildă, în cursurile 
și cercurile politice de partid 
învață în prezent 2.162 utemiști

Tinărul strungar
deputat

Joi 7 februarie 1957

exprimă hotărîrea poporului de a-șî
închina toate forțele

a F p°p-1 construirii socialismului!
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După primul vot Angajamentul brigăzii
Responsabila uneia dintre cele 

mai bune brigăzi de tineret de 
ia filatura „Dacia** din Capitală, 
tinăra Georgeta Ifrim. a ținut să 
relateze unui reporter al ziarului 
nostru următoarele în legătură 
cu strălucita victorie obținută în 
alegeri de Frontui Democrației 
Populare.
„In aceste alegeri am vo

tat pentru prima oară. Și poa
te n-aș fi fost atît de emoțio
nată dacă nu s-ar fi întîmplat 
să votez în același timp cu iubi
tul nostru conducător — tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej. Priviți I 
(tinăra Ifrim mi.a arătat o foto
grafie decupată din ziarul „Scîn-Al 4-lea raion

— o bună parte dintre ei cadre 
din conducerile organizațiilor 
de bază U.T.M., propagandiști 
utemiști, responsabili de bri
găzi și posturi utemiste de con
trol — tineri utemiști fruntași 
în producție și în munca ob
ștească de care organizațiile 
de partid, comuniștii,, se în
grijesc în mod direct, cu toată 
atenția, pentru a-i pregăti să se 
formeze ca luptători hotărîți 
pentru cauza clasei muncitoare
— viitori candidați și membri 
de partid.

Un ajutor deosebit de prețios i 
îl dau comitetele raionale, oră
șenești, organizațiile de bază și 
propagandiștii de partid, învăță- 
m în tul ui politic al U.T.M. Dintre 
propagandiștii care conduc 
cercurile și cursurile politice 
aie U.T.M., 239 sînt membri și 
candidați de partid.

Sprijinul acordat de cabine- i 
tele de partid, cum ar fi de pil- | 
dă cel din Petroșani, asigură ca 
instruirea propagandiștilor ute
miști să se facă în mod temei- ‘ 
nic, aceștia fiind îndrumați cum j 
să-și pregătească expunerea lec- 1 
tiilor, cum să organizeze discu
țiile cu cursanții, cum să-i în- ■ 
vețe să folosească in practica 
muncii de fiecare zi cele stu
diate.

Există o preocupare atentă 
din partea organelor și organi- ; 
zațiilor de partid pentru îndru
marea activiștilor și organiza
țiilor U.T.M. în ceea ce pri
vește metodele și formele spe
cifice, adecvate, ce trebuie fo
losite în munca cu tineretul. 
In anul care a trecut, de pildă, 
datorită ajutorului efectiv pri
mit din partea activiștilor și or
ganizațiilor de partid, „Festiva
lul regional al tineretului" s-a 
bucurat de mare popularitate 
în masa tineretului, fiind atrași 
să participe la manifestările și 
întrecerile culturale, artistice, 
sportive care au avut loc, peste 
40.000 de tineri din regiunea 
noastră. Ca rezultat al cuprin- . 
derii unei mase însemnate de ti- j 
neri cu prilejul acestei acțiuni, j 
s-a înviorat activitatea a zeci și | 
sute de organizații U.T.M., a că
ror influență în masa tineretu- . 
lui a crescut, reușind să-și lăr- ! 
gească și să-și întărească rîn- 
durile.

Comitetul de partid de la mi
na Lupeni a îndrumat și ajutat 
în mod concret comitetul U.T.M. 
în organizarea timpului liber al 
tineretului, îndeosebi în ceea ce 
privește conținutul educativ al 
„Joii tineretului”. Cu prilejul 
acestor manifestări, membri de 
partid ilegaliști, activiști de par
tid țin conferințe în fața tine
retului despre trecutul de luptă 
și sarcinile partidului nostru. 
E foarte semnificativ faptul că 
însuși directorul minei Vulcan, 
tovarășul Iosif Cotoț, cu toate 
multiplele preocupări și răspun
deri pe care le are, găsește 
timp în mod regulat să meargă 
în mijlocul tinerilor, să discute 
cu ei, să se intereseze de con
dițiile lor de muncă, de viață, 
de educația lor, chiar de preo
cupările lor distractive. Sau la 
Petroșani, de pildă, vestitul mi
ner Haidu Iuliu, Erou al Muncii 
Socialiste nu rareori a mers în 
mijlocul pionierilor, cărora le-a 
vorbit despre munca lui, despre 
frumusețea meseriei de miner.

(Continuare tn pag. 3-a)

complect 
a cooseranuizai 
în regiunea 
Constanța

teia tineretului**: fotoreporterul 
prinsese momentul cind in fața 
urnei tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej se întreținea cu cîteva tinere 
printre care se afla ș: ea). Am 
s-o păstrez toată viața. Dragos
tea cu care ne-am dat votul nos
tru candidaților F.D.P. vom do
vedi-o și pe viitor prin succesele 
noastre.

In cadrul brigăzii noastre am 
stabilit ca fiecare tînără filatoa
re să stăpînească perfect meto
da inginerului Covaiiov precum 
și să aplicăm inițiativa filatoa
rei Antoaneta Alexovici. Deși fi
rele executate de brigada noas
tră au fost totdeauna apreciate, 
motiv pentru care brigada e 
fruntașă pe raionul „Grivifa 
Roșie*4, putem lucra mai bine.

Avem în brigada noastră 
două tinere venite de curlnd: 
Viorica Gherghescu și Elisabeta 
Stan. Pentru a le aduce cit mai 
repede la nivelul nostru, am sta
bilit ca eu să mă ocup de Vio
rica Gherghescu iar Vasilica Do- 
garu, filatoare fruntașă, de Eli
sabeta Stan.

Are brigada 
aoela de a i se 
an drapelul de o 
pe Capitală. Vom lupta spre a-1 
cîștiga".

noastră un țel, 
decerna in acest 
brigadă fruntașă

Tinerii ajustări din brigada lui 
Tudor Bălan din secția modelă
ri e a uzinelor „Semănătoarea** 
cran fri pauză. Strinși la un loc 
discutau. Cînd au fost aduse zia
rele. subieciul discuțiilor tuturor 
a devenit rezultatul definitiv al 
alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională.

S-au bucurat sincer cu toții de 
victoria strălucită a F.D.P. în a- 
ceste alegeri și pentru a-și ma
nifesta bucuria și altfel decît în 
vorbe, au hotă rit să cinstească 
această victorie prin realizări 
deosebite in munca lor.

E drept că și pînă acum ti
nerii din brigada lui Bălan au 
muncit bine. De obicei, în me
die. ei își îndeplinesc planul în 
proporție de 150 la sută. De 
data aceasta, ei s-au hotărît să 
muncească mai bine.

Peste puțin timp și campania 
agricolă de primăvară va înce
pe. Cîmpurile vor fi arate și se
mănate. Anul acesta pe multe din 
ogoarele patriei noastre, porum
bul va fi semănat de un nou tip 
de semănătoare. Tinerii din bri
gada lui Tudor Bălan știu acest 
lucru și pentru că în fiecare zi 
le trec prin mînă piese ale aces-

tei semănători, se străduiesc 
semănătorile ce vor pleca 
uzina lor să fie de cea mai bună 
calitate. Ei s-au angajat ca pla
nul care Ie-a fost repartizat pînă 
h 20 februarie să fie realizat cu 
2 zile înainte, iar pînă la aceas
tă dată să dea încă două repere 
peste p’.an.

Vasile Crețu, Ștefan Radu, Va
sile Vlădescu, Gheorghe Iordan, 
toți cei 12 membri ai brigăzii lui 
Bălan vor munci în așa fel In
cit eforturile lor să fie mai spor
nice decît orieînd.

Gîndul că agricultura țării noa. 
tre în continuă dezvoltare are 
nevoie de produsele uzinei lor, 
îi înaripează pe toți muncitorii 
din uzină. Acest gînd ii face și 
pe tinerii din brigada lui Bălan 
sa lucreze cu multă dragoste.

la co-

ala ț*5- 
qospe- 
dln ra

CONSTANȚA (de 
respondentul nostru).

Ieri ultimele familii 
rănilor muncitori cu 
dării mici și mijlocii
ionul Adamclisi au intrat in 
G.A.C și întovârâșlri agri
cole. Astfel cele peste 11.600 
familii de țărani mun’d.or! 
și-au unit pâmînturile pe o 
suprafață de 62.080 ha. de 
teren arabil. Raionul este 
cooperativizat în întregime. 
Din 55 comune șl sate ale 
raionului 13 sînt complect 
colectivizate Numai în ziua 
alegerilor de deputat*, in 
Marea Adunare Națională 
168 de familii ale țăranilor 
muncitori din ra’on au cerut 
să Intre in G.A.C. și întovă
rășiri agricole. In aceeași ti 
comunele Rariștea, Caiai- 
man și Beilic au fost com
plect cooperativizare. Munca 
politică de lămurire a țără
nimii a fost dusă de nume
roși activiști, agitatori, co
lectiviști și întovărășiți.

ca 
din

otoreporterul nostru a înregis
trat pe peliculă doi ' inert dis
cutând tn tata unui strung. 

Nimic deosebit alt putea spune. 
Firește. Dar cind unul dintre ei, 
cel care explică operațiile ce tre
buie executate respectivei piese, nu 
este un simplu strungar oarecare și 
nici maistrul sau inginerul secției, 
ci un strungar deputat în Marea A- 
dunare Națională a R.P.R., firește 
fotografia cere o explicație mai 
largă.

Neîndoelnic, numele său vă este 
cunoscut : Ion Moldoveanu, strun
gar, responsabilul brigăzii de tine
ret nr. l de la uzinele ..Timpuri 
Noi", din București. Multi dintre 
voi l-a(i cunoscut personal, dacă 
bine Înțeles ați tăcut parte din cir
cumscripția electorală In care a 
candidat el. L-ați Inlîinit desigur 
la una din numeroasele Intllniri pe 
care le-a avut cu alegătorii săi. 
Sau poate chiar duminică dupd ce 
1-ati votat. Multi au lost cel care 
după ce au introdus în urnă bu- ■ 
leiinui de vot l-au lelicilat din su- 
ilet pe tinărul deputat. Și astăzi ■ 
încă, deși sintem in a patra zi de 
la vot, mai primește încă felicitări. 
Prietenii, cunoscufii H vizitează și • 
acasă, iar alții din provincie îi 1

■ scriu.
■ Piesa din fotografia noastră a fost'
■ executată. Controlul asupra preci- ' 
alei cu care a fost strunjiiă este 
am putea spune, ultima operație

’ Foarte bine, foarte bine Lucia
ne, totul corespunde dimensiunilor 
indicate de desenul tehnic. Bravo, 
acum dă-i bătaie.

Lauda aceasta s-ar cuveni să fie 
împărțită. Dacă astăzi Lucian Se- 
boiu este un strungar priceput a- 
ceasta o datorează în primul rlnd 
chiar responsabilului de brigadă 
care l-a calificat.

— Buni băieți, mi se adresă tind- 
_____ ‘ _ aruneînd o 

privire către cele 13 strunguri la 
care lucrează brigada sa. tuni au 
dat două norme și fumălate iar 
mar/i trei norme.

— Cinstesc victoria în alegeri f
— Da 1
Intre timp se apropie de noi ci

neva du la cabinetul tehnic al u- 
zinei (așa cum am aflat 
ziuj.

— Ești bun de cinste 
Moldoveanu. S-a aprobat, 
venit plecă după ce-l strlnse puter
nic mina strungarului deputat. Prea 
mult n-am putut înțelege și inter
locutorul meu se simți 
explice.

-- Cu cîtva timp în 
alizat proiectul unui 
strlngere pneumatică, 
cei de la cabinetul tehnic l-au gă
tit interesant și au hotdrlt să trea

că Ia executarea lui 
Igf pentru mașinile uzi-
K nei noastre.

V vrut să-mi spună.

VASILE RANGA

rul strungar deputat.

mai tir-

tovarășe 
Si noul

obligat să-mi

urmă am re- 
universal cu 
Se spune că

Poporul și-a exprimat cuvîntul
La 3 februarie, candidațil 

F.D.P. au întrunit peste 98 la 
sută din numărul total al vo
turilor.

Ar fi putut vota poporul 
nostru altfel, cînd candidații 
înșiși sint oameni din popor 
și cu dragoste față de poporul 
din care au purces?

Oare faptele lor, vid (a și țelul 
vieții lor. nu ni-s cunoscuse ? 
Nu cunoaștem noi. oare, efor
turile colectiviștilor din Pău- 
lești in marea bătălie a re
coltelor bogate ? Puteam să 
nu-i dăm votul Măriei Zida- 
ru ? Puteam să nu.I votary, pe 
neobositul mecanic Ștefan 
Lungu ? Oare nu pentru fapte 
demne de laudă, i-a conferit 
tara titlul de E^ou al Muncii, 
Socialiste ? Laborioasa mun
că de savant a lui Parhon nu 
este azi cunoscută și prețui
tă în lumea întreagă ? Pu
team să nu-l votăm pe Parhon?

Dar pe Tudor Arghezi ? în 
lupta pentru pace și construc
ție socialistă, puteam oare să 
nu dăm votul din toată ini
ma unui asemenea mare 
poet ?

La aceste întrebări a răs
puns duminică poporul. Po
porul liber pe soarta și mun
ca sa, poporul care-și zi
dește țara în care este stă- 
pin.

Prin cuvîntul nostru, prin 
arta care înflăcărează inimile, 
noi scriitorii vom lupta ală
turi de întreg poporul munci
tor, strlns uniți în jurul par
tidului și guve'nulu1 pentru 
înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Dușmanii să ne știe cuvtn- 
tul și să se cutremure f Noi 
am ales: înapoi nu ne mai 
întoarcem niciodată, viitorul 
fericit este al nostru!

VICTOR TULBURE

1 Mal mult nu a

Adunarea de constituire a Comitetului national
de organizare a celei de a 50-a aniversări a
Miercuri după-amiază a avut 

Ioc la Coiuiliul de* Miniștri a- 
d una rea te onatituire a Cor.ite- 
tului national de organizare a 
celei de a 50-a aniversări a răs
coalelor țărănești din 1907, po
trivit hotăririi C.C. al P-M.R. și 
Consiliului de Miniștri.

Au participat tovarășii: Chim 
Stoica. Gheorghe Apostol. Miron 
ConstaMinescu, Constantin Pir- 
vulescu. acad. prof. dr. C. I. Par
hon. acad. prof. Tr. Săvulescu. 
M. Gh. Bujor, Tudor Arghezi. 
Cezar Petrescu. Zahari, Stanca, 
academicieni, țărani participant 
la răscoalele din 1907, muncitori 
care au susținut răscoalele țără
nești, activiști de partid ți de 
stat, scriitori, compozitori, artiști 
plastici care au închinat opere 
nurilor mișcări țărănești din ta
ra noastră.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Chivu Stoica, președin. 
lele Consiliului de Miniștri, care 
a arătat că marile răscoale țără
nești împotriva jugului burghezo- 
moșieresc, pentru piine. pămint 
și libertate reprezintă o pagină 
glorioasă in istoria poporului și 
a mișcării revoluționare din tara 
noastră.

Vorbitorul a amintit cu cită 
cruzime au lost reprimate răscoa
lele de către burghezo-moșierime 
și a subliniat sprijinul pe care 
l-a acordat mișcarea muncitoreas
că țăranilor răsculati.

După ce a vorbit despre în
semnătatea internațională a răs
coalelor >din 1907 tov. Chivu Stoi
ca a spus: idealurile pentru care 
au singerat țăranii din 1907 s au 
realizat de abia după 23 august 
1944. Astăzi țărănimea noastră 
nu mai muncește pe ogoarele mo
șierilor și arendașilor; pămtntul 
și roadele lui ii aparțin. In sa
tele patriei noastre socialismul 
prinde puternice rădăcini.

Pentru a sublinia importanța 
acestui eveniment, a spus în în

cheiere tov. Chivu Stoica, Comi
tetul Central al Partidului Mun
citoresc Rotrrin și Consiliat de 
Miniștri al R.P.R., au adoptat o 
hotărire cu privire la a 50 a ani
versare a răscoalelor din 1907.

A fost constituit apoi Comite
tul national de organizare pentru 
a 50-a aniversare a răscoalelor 
din 1907.

Președinte ai Comitetului a 
fost desemnat Mihai Gh. Bujor, 
președintele Asociației foștilor 
deținuți și deportați politici anti
fasciști, iar ca vicepreședinți: 
acad. Tudor Arghezi. acad. Cezar 
Petrescu, Constantin Pirvulescu, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R.. președintele Institutu
lui de istorie al partidului și 
acad. Zaharia Stancu.

Tov. M. Gh. Bujor a prezentat 
apoi planul principalelor manife
stări ce vor avea loc cu prilejul 
aniversării răscoalelor țărănești 
dm 1907.

Au urmat ample discuții. Flo- 
rea Simedrea, din comuna Stă- 
nești, regiunea București, Con
stantin Dumitrescu din comuna 
Frunzaru, regiunea Pitești și 
llarie Porojan, din comuna Băl- 
cescu, regiunea Craiova, țărani 
participant! la răscoalele din 
1907, Constantin Mănescu, mun
citor din PIoești și Vasile Anag
noste, muncitor din București, 
vechi participanti la mișcarea 
muncitorească din Romtnia. au 
evocat cîteva din amintirile lor 
din timpul răscoalelor țărănești 
din 1907. „Dreptatea pentru care 
au însetat, au luptat și s au 
jertfit răsculatii în 1907 s-a îm
plinit numai astăzi, odată cu 
statornicirea noii orînduieli so
ciale in (ara noastră, a regimu
lui democrat popular” — a spus 
țăranul răsculat de odinioară, 
llarie Porojan, astăzi colectivist.

Acad. prof. P. Constantinescu- 
Iași în numele subsectiei de isto
rie a Academiei. R„ P. Romine a

vorbit despre pregătirile ce se 
fac de istoricii noștri tn vederea 
aniversării răscoalelor țărănești 
de la 1907. Acad. G Daicovkiu 
a amintit puternicul răsunet pe 
care mișcările țărănești din anul 
1907, din Moldova, Muntenia și 
Oltenia l-au avut în această pe
rioadă tn Banat și Ardeal, iar 
acad. Cezar Petrescu a subliniat 
ecoul pe care răscoalele țărănești 
de la 1907 l-au produs in Apusul 
Europei.

Sculptorul Vida Gheza a vor
bit despre legăturile dintre răs
coalele țărănești din Moldova și 
Muntenia anului 1907 șl marile 
greve muncitorești ale minerilor 
din nordul Ardealului.

Acad. Tudor Arghezi a propus 
să se acorde o atenție deosebită 
aniversării marilor răscoale ță

răscoalelor țărănești din 1907
rănești de la 1907 In localitățile 
unde s-a aprins văpaia răscoalei: 
Flăminzi, Stănilești și altele.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliu
lui Central a! Sindicatelor a sub
liniat că sub conducerea clasei 
muncitoare, tn alianță cu țără
nimea muncitoare a fost înfăp
tuită reforma agrară, iar astăzi 
pămîntul aparjine celor ce-1 
muncesc. In continuare tovarășul 
Gheorghe Apostol a vorbit despre 
aportul sindicatelor la Întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare și despre 
participarea sindicatelor la ani
versarea răscoalelor țărănești de 
la 1907.

Au mai luat cuvîntul acad. 
Andrei Otetea, acad. Mihail 
Roller, compozitorul Ion Dumi
trescu, maestru emerit al artei 
din R. P. Romtnă, prim secretar 
al Uniunii Compozitorilor d,n 
R. P. Romînă, sculptorul Ion 
Jalea maestru emerit al artei din 
R. P. Romînă, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici.

La sfîrșit a luat cuvîntul pre
ședintele Comitetului national 
de organizare a aniversării răs
coalei țăranilor din 1907, M. Gh. 
Bujor, care a făcut o amplă ex
punere asupra importantei pe 
care răscoalele din 1907 au avut-o 
asupra țărănimii și a rolului 
mișcării muncitorești în sprijini, 
rea acestora.

Comitetul national de organizare 
pentru a 50-a aniversare a răscoalelor din 1907

M. Gh. Bujor, președintele a- 
sociatiei feștilor deținuți și de
portat! politici antifasciști, pre
ședinte; acad. Tudor Arghezi; 
acad. Cezar Petrescu: Constan, 
tin Pirvulescu: acad. Zaharia 
Stancu, vicepreședinți; Gheorghe 
Adamache, munților din Galați ; 
participant la răscoalele din 
1907; Vasile Anagnoste, vechi par
ticipant la mișcarea muncitorească 
expulzai in anul 1907; Gheorghe 
Apostol; Dumitru Ariciu. țăran 
participant Iz răscoala din co
muna Singeru. regiunea PIoești; 
Filip Avramescu, țăran partici
pant la răscoale din comuna Po- 
pfnzălești. regiunea Craiova; 
Corneliu Baba, pictor; Dumitru 
Vasile Bălan, țăran participant 
la răscoala din comuna Copalău, 
regiunea Suceava; Chivu Stoica: 
Anica Condurache, țărancă par. 
ticipantă la răscoala din comuna 
IbânCști, regiunea Suceava; Miron

Constantinescu; acad. Petre Con- 
stantinescu.lași; Constanta Cră
ciun ; Vasile Cristache, prim se- 
creiar al comitetului regional 
București al P.M.R.; acad. Con
stantin Daicoviciu; Constantin 
Dumitrescu, țăran participant la 
răscoale din comuna Frunzaru, 
regiunea Pitești; Ion Dumi
trescu, compozitor; Petru Du- 
mltriu, scriitor; Gheorghe Gheor
ghiu-Dej ; dr. Petru Groza; 
Constantin Ștefan Gheorghe, ță
ran participant la răscoale din 
comuna Intorsura, regiunea Cra
iova ; llie Grigore, țăran parti
cipant la răscoale din comuna 
Pădureți, regiunea Pitești; acad. 
Iosif Iser, pictor; Ion Jalea, 
sculptor; Aurel Jiquide, pictor; 
Janeta Safir.Maltus, sprijinitoa- 
rea răscoalelor ; Constantin Mă
nescu, vechi participant al mișcă
rii muncitorești, sprijinitor al răs
coalelor ; Alexandru Moghioroș;

Gheorghe Munteanu, țăran cap 
de răscoală din comuna Blăgești, 
regiunea Bacău ; Paul Niculescu- 
Mizii; acad. Andrei Oțetea; acad. 
C. I. Parhon; Ion Pas; llarie 
Porojan, țăran participant la 
răscoale din comuna Bălcescu, 
regiunea Craiova ; acad. Mihail 
Roller; acad. Mihail Sadoveanu; 
acad. Traian Săvuîescu; Florea 
Simedrea, țăran, participant la 
răscoale din comu-na Stăneștl, 
regiunea București; Marin Su. 
lică, învățător din București, 
sprijinitor al răscoalelor; Dumi
tru D. Toader, țăran participant 
Ia răscoale din comuna Avră- 
meni, regiunea Suceava ; Virgil 
Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M.; Gheza Vida, sculptor; 
Vasile Vilcu, prim secretar al co. 
mitetului regional Constanta al 
P.M R.; Ion Gh. Zagan, țăran 
particioant la răscoale din co
muna Ruginoasa, regiunea Iași.
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întâmplări — 
cotidiene 
la So vata

ÎNTÎLNIRI
într-o tabără de iarnă...
Inchipuițî-ea 250 tineri chenOn- 

du-se unii pe alțH, vorbind in 
șoaptă sau cu glasul plin, eUrgind 
de ici colo, fără astimpăr. Nu, nu 
s-a înltmplat nimic extK—dinar 
și nici nu se comentează creva
tz

De Ia înălțime privirea aleargă ne stingherită. 

fapt ieșit din comun. Tinerii des
pre care am amintit sînt studenți 
sovietici veniți intr-o excursie de 
'10 zile în Rominia. Noi l-am in- 
tîlnit la Sinaia intr-o clipă de ma
te febrilitate. Abia, luaseră masa 
de prinz cind, în mijlocul lor, a 
venit o delegație din partea stu
denților romîni aflați în vacanță 
In tabăra de iarnă să-i invite si 
petreacă seara în comun. Acum, 
fiecare se grăbea spre vila unde 
era găzduit in vederea pregătirii 
corespunzătoare.

Seara a venit greu (tuturor li 
t-a părut la fel). Studenții romîni 
au făcut un adevărat coridor uman 
de la intrarea Casei de cultură 
pină la imensa sală de marmoră 
destinată balului. Studenții sovie
tici, expansivi ji, poate, mai pu
țin protocolari, au luat „coridorul" 
cu asalt și au pășit tn sală braț 
la braț cu studenții romîni.

Peste cîteva clipe, în fața noas
tră, dansau sute de tineri, studenți 
sovietici din Moscova și Leningrad 
și studenți romîni din toate cen
trele universitare din țară.

— O clipă, vă rogi 
Ne-am scuzat cutezanța de a 

întrerupe doi dansatori dar...
r
♦

— Am f*ta setase 
de adrese, «— hotar 
sd bacepem pi cores 
pondtes »i—

«— Stere ■( Feste- 
cWl — ata«« Vene
rase care, w pare, to- 
fcfcMse ca aa pocewea 
Mien.

Shore ne fnticnl! 
Pe CTirind, Ia fearioalf 
Cuvintele acestea apjn- 
seseră curind cea mai 
caldă urare pentru stu
denții romîni fi sovie
tici. Și, trebuie si spu
nem, era greu să-ți în
chipui ci nu vor fi In
tre ei și unii care se 
vor reintilni în zilele 
lui august la Moscova.

De fapt, unora mai 
visători, Sinaia le apă
rea drept un preludiu 
al intîlnirilor din cadrul 
festivalului. Intr-ade
văr, a doua zi după 
serată, studenții romîni 
fi sovietici s-au revăzut 
la Casa de cultură. De 
data aceasta insă... pe 
specialități. In sala de

Pentru cineva care și-a pe
trecut ultimele săptamîni stînd 
cîte 16—18 ore pe zi înfun
dat într-o bibliotecă, citind și 
recitind, mîncînd pe apucate 
și dormind iepurește, o tabără 
de iama constituie o mare recre- 
ere. De aceea, oboseala unei 
călătorii București-Sovata, via 
Blaj, n-a mai fost resimțita la 
adevăratele ei proporții. Un 
vecin de compartiment, stu
dent la un institut tehnic, căuta 
să justifice pe baza unui ar 
tificiu matematic voioșia călă
torilor : tot așa cum minus 
adunat cu minus dă plus, tot 
așa oboseala plus oboseala.. 
Mai puțin dispusă la speculații 
matematice, o colegă medici
nistă i-a replicat prompt prin- 
tx-o savantă pledoarie din cart 
reieșea că debitul verbal, 
voioșia, gluma erau o conse
cință a suDraexcitației scoar
ței cerebrale, caz de altfel 
foarte frecvent în literatura de 
specialitate.

Gara Sovata și-a tntimpina! 
oaspeții cu o dublă surpriză » 
un ringur autobus și 4^ km. 
pînă la stațiune. Cavaleri, » 
Băieții au dat intîietate —• b ] 
cererea șoferului — fetelor, i 
unii, mai siguri pe picioarele ' 
lor, plednd pe jos să înfrunte , 
întunericul și cele cftei-a băl- j 
toare caibdti rtreT ]
nlnd tă aștepte curea a doea. > 
Tn<hferent da diferentele de J 
timp la Kâraa ta tabăiă. bala- < 
mental a fast egal apbctf ‘ 
tuturor : un pat tatr-o ca—Mi» ] 
de i-S lnrerri. as bon prmS- < 
acria pentru cantină d o te- J

rmtame tartei O prore- * 
» ta feztemă ee dara l 
Dacă — pentru a aHbUaia o- ’ 
hcxarS-jaiea xnadri te a- * 
ceaatâ tata* de eâtal — te-1

finita pta te ar» 

prwiLăn snje te teaâtaan »»- J 

p c-rfkă a .'ladte. Ia patern. . 
sted a tat itafeAsa ptenn * 
dentar f n^g d, v-af»
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Nivelul de pregătire cerut ti
nerilor ingineri de către sarcinile 
meri care stau în fața economiei 
noastre naționale ridică o serie 
de probleme importante privind 
pregătirea la disciplinele de spe
cialitate.

In cadrul acestei probleme de», 
prind aspectul esențial și anu
me : fundamentarea teoretică a- 
dincă a specializării. Numai o 
astfel de pregătire are drept re
zultat Înarmarea studentului cu 
legile și problemele fundamentale 
ale disciplinei sau specialității 
respective, astfel inctt inginerul 
pregătit In acest fel să poată 
face fată oricărei probleme ivite 
ta domeniu! său de specialitate și 
să aa fie prizonierul unei anu
mite etape a tehnicii. Tn legătu
ră cu aceasta, ei trebuie înarmat 
ca acele eereente teoretice de 
bază care să aibă In vedere dez
voltarea riîtoore a tehnicii și a 
ștnsfei. Această pregătire funda
mentali trebuie să fie îmbinată 
ta o taneiairă pregătire practică 
nrt să dacă la amatia ca t! nă
rui inginer să posede practic me
seria oaseaCx ?e care el îi ts 
ccodace. Tn trecut, multe disci- 
RJBe de specraiare ergu preda
te por desc-fnth- i»r pregătirea 
mctxi e-» ta tete AeficfcaU. 
Acest mod ie predare na asigura 
5zr**rra rar -j-.’-r: creatori 
era rewve de o sericeăi ’jpsgă 
ae •conaadare ptaă cad inginerul 
Mta tatoă ceatatarai V-i

iwt caruri și ca an efort per-

Dans și voie bună...

De prin vacanță
ORIZONTAL

f.- Bulevard pitoresc pentru zilele va
canței) — Am schimbat aerul I 2. Izlaz 

■■ — Scăpat de oraș, în vîrful muntelui 
admiri natura. 3. Specialitatea... clrtiței I 

■ — Ingîmfatul fabulelor. 4. Jefuiau — 
Fără forme. 5. Principala preocupare a 
filologilor — Arbust... nervos I — Plantă. 
6. Relief care favorizează o climă tempe
rată. 7. Preocupare căreia ne dăruim în 
vacanță — Zeci, de sute — Nărăvaș.' 
8. Notă muzicală — De orez, de bum
bac, de arbori de cafea... 9. Avansat
— întrebare. 10. Știe să se aplece dar nu 
poate fi frlntă — Latura narativă a operei 
literare 11. Dreg skiurile — Le stă bine 
cu drumul dar... numai în vacanță i 
12. Iarbă crescută după a doua coasă — 
Ne-a indicat drumul. 13. Cea la care se 
termină vacanta se apropie — Țin calea
— Duri. 14. Lucrezi pămîntul — îmbrăcă
minte ediduroasâ pentru excursii (pl.) — 
Cal dobrogean.
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DIN ACTIVITATEA
asociațiilor studențești

In urmă ca cîteva zile a avut loc plenara consiliilor asocia
țiilor studențești de la Universitatea „C. I. Parhon" din Bucu
rești. Ascultînd raportul și propunerile făcute de tovarășul 
lonescu Bujor, președintele consiliului asociațiilor pe univer
sitate, plenara a supus unei discuții ample, activitatea pe se
mestrul li a consiliilor asociațiilor. Aceste discuții s-au pur
tat mal ales In cele 5 comisii de lucru stabilindu-se cu această 
ocazie prevederile noului plan de muncă.

Interesul și simțul de răspundere al partidpanțifor la plenară 
s-a văzut și In seriozitatea propunerilor incluse in noul plan 
de muncă. AstfeL in cadrul comisiei profesional-științifice 
ș-a hoțăriț ca asociațiile pe universități să contribuie efectiv 
la sprijinirea muncitorilor și a fiilor de muncitori care 
se pregătesc pentru invățămîntul superior. Penthi a- 
ceasta se va acorda un sprijin profesional temeinic 
unor elevi, fii de muncitori, aflați în ultima clasă din unele 
școli, pregătindu-i pentru examenul de admitere. Totodată, 
consiliile asociațiilor studențești de la Universitatea „C. I. 

Parhon" vor acorda un ajutor 
identic acelor muncitori din 
uzina care patronează universi
tatea care se pregătesc să dea 
examene de admitere in facul
tăți.

Plenara a discutat șl a sta
bilit o serie de măsuri privind 
activitatea științifică a studenți
lor, activitatea lor culturală și 
sportivă etc. Astfel s-a hotărît 
editarea unui buletin al cercu
rilor științifice studențești, re
organizarea ansamblului artis
tic al universității prin solici
tarea de ajutor — instructor de 
cor — comitetului U.T.M. și 
consiliului asociației studențești 
de la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" din București etc.

Plenara consiliilor asociații
lor studențești de la Universi
tatea „C. I. Parhon" din Bucu
rești a constituit o dovadă a in
teresului crescînd al studenților 
pentru continua îmbunătățire a 
activității asociațiilor studen
țești.

ufi Pregătirea 
hui ......

de specialitate
din partea asistentului un mare 
volum de muncă, mai ales la a- 
cele discipline de specialitate la 
care nu există culegeri de pro
bleme. De aceea, cred că ar fi 
necesar să se țină seama de a- 
ceste eforturi deosebite care se 
pretind tinerelor cadre didactice. 

Tn sftrșit, o problemă foarte 
importantă pentru pregătirea co
respunzătoare a studenților la 
disciplinele de specialitate o con
stituie lucrările practice de labo.' 
rator.

In institutul nostru au fost or
ganizate un număr mare de la
boratoare pentru disciplinele teh
nice de specialitate: hidraulică 
subterană, mecanica săpării son
delor. extracția țițeiului, fizica 
straturilor de țiței, sinteza orga
nică pe bază de hidrocarburi șl 
altele.

Realizarea acestor laboratoare 
a fost posibilă datorită faptului 
că institutul nostru — primind 
sprijinul guvernului — a putut 
construi o aripă specială care 
cuprinde toate instalațiile spe. 
ciaie necesare amenajării labo
ratoarelor de specialitate. O pro
blemă grea este însă aceea de în
zestrare a laboratoarelor cu apa
ratura necesară. Spre deosebire 
de laboratoarele de la catedrele 
de disciplină generală pentru 
care utilajul se poate comanda 
sau cumpăra, aparatura necesară 
pentru laboratoarele de specia
litate trebuie confecționată, fiind 
vorba de aparate pe care indu. 
stria tn general nu le fabrică. 
Institutul nostru posedă ateliere 
proprii în care s-au putut confec
ționa parte din aparatele nece
sare, fără a putea rezolva Insă 
pe deplin cu ajutorul acestor a- 
teliere problema înzestrării la
boratoarelor

Cum organizăm noi lucrările 
de laborator ? Ținfnd seama de 
nivelul pregătirii cerute, studen
tul trebuie să reproducă tn la
borator procesele Industriale 
principale, să studieze felul cum 
variază indicii 
lui tn funcție 
lucru.

De pildă, în 
săparea sondelor studenții deter
mină pe o instalație mică de 
foraj felul cum variază viteza 
de avansare a sapei în funcție 
de viteza de rbtire și viteza 
fluidului de foraj. In laboratorul 
de tehnologia țițeiului studenții 
execută operația de cracare ca
talitică într-o instalație-pilot. a- 
naUzează materia primă șl stu
diază felul cum variază calitatea 
produselor obținute în funcție de 
condițiile de lucru.

Organizarea in acest fel a lu
crărilor de laborator ne ajută 
într-o foarte largă 
pregătim la nivelul 
tor pe studenți.

Probleme tot atît 
te. legate de pregătirea de spe
cialitate a studenților se referă Ș 
la practica tn p—->«x. " 
tuirea proiectelor 
diplomă și 
științifică, 
bleme vom 
viitor.

de prof. Ing. Sergiu Roțeev
rectorul Institutului de petrol și gaze- București

*

ca o consecință a însușirii aces
tor cunoștințe predate la curs, 
astfel incit studenții pot face 
singuri schema, și stabili caracte
risticile unei instalații de era. 
care pe baza proprietăților ma
teriei prime și calitatea cerută 
produselor finale.

Este de la sine înțeles că ingi
nerii pregătiți in acest fel vor pu
tea contribui activ Ia Îmbunătă
țirea în producție a instalațiilor 
existente, vor fi capabili de ase
menea să proiecteze și să realizeze 
instalații noi, corespunzătoare 
calității țițeiului nostru.

Predarea tn felul expus a. dis-

poate să Înlesnească pregătirea 
complectă, multilaterală a studen
tului.

Bineînțeles că problema unei 
astfel de pregătiri multilaterale a 
studentului presupune o legătură 
strînsă Intre disciplinele de spe
cialitate, inclusiv disciplinele cate
drei de economie de ramură, rea
lizată nu numai prin programe 
dar și prin legătura vie, directă 
dintre profesori. Fundamentarea 
teoretică adîncă a cursurilor de 
specialitate presupune de aseme
nea o bună coordonare eu disci
plinele de cultură tehnică genera-

-------- --------------------*

Cu ace»! număr ziarul nostru taițîaad o noua rubrica anb 
ttttal JHOFESOM gl «TUBOm DE»P»E PROFILUL VIITORII. 
LOT SPECIALIST'. N« propunem »d acordam cuvtntal ta ca
drul acestei rubriet cadrelor didactic» dl» tavMdmintul »u- 
perior șl studenților a căror experiența poate «ervi unui rod- 
g-c schimb de păreri privind cel, mai optime cat de prega- 
Are o vritoruiui absolvent atît ca epocialist ta tămura eeo- 
■otedcă pe car» și-a alee-o cit și ca cetățean Incrluiat al pa
triot voastre soctaUnte. De aici, caracterul larg, multilateral 
aS rubrteU pe care o tacepena ani prin publicarea unul ar
deal al tov. prot tag, teergiu Bașeev, rectorul Inatllutulul do 
petal ța— dte București, * pe caro o dorim tnareu 
proaspăta mereu vio. meteo inleresantă prin contribuția tu-
tarar lectorilor competaați. Interesați In dezvoltarea spre noi 
succeee a tnvătămlatuluj aeatru superior.

însușirea 
specali- 

Predarea

H. problemă de care ne vom ocu
pe tan-un articol viitor.

L'n roi important ia 
iacpi.ne.or tehnice de 
tate n au seminariile.
disciplinelor de specialitate pe 
baza fundamentării teoretice a- 
dlnci necesită executarea la se
minar a unor aplicații care să 
lămurească studenții asupra fe
lului cum problemele teoretice 
expuse la curs trebuie folosite 
pentru rezolvarea practică, ingi
nerească a diferitelor situații In 
care este pus absolventul insti
tutului.

Din cele expuse rezultă că o- 
biectul seminarului este rezolva
rea unor probleme practice ba
zate pe partea teoretică expusă 
la curs. Rezolvarea calculelor tn 
aceste seminarii depășește insă 
de multe ori spațiul celor două 
ore afectate acestui scop De a- 
ceea este necesar ca asistentul 
care conduce seminarul să aibă 
rezolvate problemele nu numai 
principia) dar și numeric, în se
minar el avind rolul de a urmări 
gindirea tehnică a studentului, 
modul cum ajunge el la soluția 
corectă, rezultatele diferitelor o- 
pereții matematice elementare 
fiindu-i oferite studentului 
către asistent Intrucît însă 
dentul nu trebuie să piardă 
prinderea de a calcula, el
mește teme pentru acasă. Acea, 
stă practică, indispensabilă pro
cesului de tnvățămtnt, pretinde

de 
stu- 
de- 

pri-

tinali al procesu- 
de condițiile de

laboratoarele de

măsură să.i 
corespunzi-

de importan-

producție, alcă- 
de an și de 

munca de cercetare 
Despre aceste pro- 
vorbi tntr un articol

Umor sportiv

VERTICAL

I. Te atrage mal mult dad... aa-i 
magnetic I — Loc de trecere — Mai 
multă... cer examenele deeît ascensiunile. 
2. Inserare — Ieșirea albinelor din stup
— Măsură de suprafață. 3. B Întotdeauna 
măreț, la munte sau la mare, dar nu-1 văd 
deeît cei vrednici — Ai gornistului sau... 
ai bunicii I 4. La urcuș, i se întîmplă și 
în zilele friguroase — 7e simți sub greu
tatea rucksacului — (lem). 5. 11 organi
zează gazeta pentru a afla părerea studen
ților despre pagina lor — Măsură populară 
la... restaurant I 9. Te îngînă din. văile 
muntelui — Răspîndești parfumuri — Cind 
e furtună, crește dar trece /... 7. Bllnde 
șl... cu haine călduroase — Despicată.
8. Cel universitar e mai scurt — Așa cum 
e vacanța — „.... vacantă", melodie de T. 
Sibiceanu. 9. Particulare unor popoare — 
Farse populare In vechiul teatru roman. 
10. Notă muzicală — Localitate rurală — 
Cu toate încercările făcute, nu se poate 
despica In patru I 11. Neputință, 
face apa în stîncă — Cea de la 
foarte cunoscută. 13. A răspîndi
— Duseră pe umeri. 14. Așa cum 
trecut vacanta — Ivit.

CARICATLRI
REPRODUSE DIN REVISTA 

„STUDENȚII LUMII"

11. Le 
U<K e 
lumina 

am pe-

I



CONDUCEREA
DE CĂTRE PARTID

Ultimii trei

chezășia succeselor muncii noastre
(Urmare din pag. l.a)

Și e neîndoios faptul că mulți 
dintre tinerii care l-au ascultat, 
eare-1 cunosc, iși vor alege în 
viață profesiunea de miner, ar- 
zînd de dorința de a se asemui 
și ei cindva, cind vor fi mari, 
cu Haidu iuliu...

Poate qă nu-i lipsit de însem
nătate să arăt Că tovarășii din 
comitetul de partid al minei Lu- 
peni. «u fost primii care au 
sprijinit concret inițativa și do
rința tinerilor, ajuttndu-i să-și 
organizeze un ansamblu artistic 
care cuprinde azi peste 80 ti
neri artiști amatori.

A devenit de acum un lucru 
obișnuit în practica activiștilor 
de partid de a merge în cămi
nele de tineret să se intere
seze îndeaproape nu numai 
fie condițiile lor de trai, ci șl de 
educația lor, povățulndu-i și a- 
jutindu-i concret să inițieze o 
vi« activitate culturală, educa
tivă, pentru ca tinerii 
treacă cu folos (impui

★
Pentru organizația' 

pentru miliosuaele de 
principiul conducerii 
partid a U.T.M.-ului este lucrul 
de căpetenie, e însuși conținu
tul întregii lor vieți. Fără îndru
marea politică, ideologică și 
practică a partidului, tineretul 
— în mare măsură lipsit de ex
periența vieții — ar cădea les
ne pradă influenței ideologiei 
dușmane.

Practica muncii de fiecare zi 
ne-a demonstrat clar ce înseam
nă pentru organele și organiza
țiile U.T.M. din regiunea noa- 
ștră, conducerea de către par
tid. Începînd de la comitetul 
regional de partid și pină în 
cele mai îndepărtate organizații 
de partid, pretutindeni unde ac
tiviștii și cadrele utemiste știu 
să folosească în întreaga lor 
muncă ajutorul și îndrumarea 
partidului, organizațiile U.T.M. 
își îndeplinesc cu cinste sarci
nile de răspundere care le re
vin. De la discutarea în plena
rele și adunările organelor și 
organizațiilor de partid a activi
tății organizațiilor U.T.M., pînă 
la ajutorul părintesc dat de co
muniști tinerilor utemiști și la 
participarea directă a activiș
tilor de partid la îndrumarea 
muncii curente a organizațiilor 
U.T.M., nu există domenii de 
muncă în care organele și or
ganizațiile U.T.M. să nu fi sim
țit ajutorul, îndrumarea parti
dului. E de ajuns să pomenesc 
doar f * 
rea organelor și 
lor U.T.M. din regiunea noas
tră ___ _
membri și candidați de partid, 
dintre care numai în indus
trie 94 tovarăși muncesc ca 
secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. Cifra singură, poa
te că nu spune prea mult în 
schimb, vorbește activitatea lor 
dusă neobosit pentru ca orga
nizațiile U.T.M. să fie într-ade- 
văr ajutor și rezervă a parti
dului. Cea mai mare parte din
tre acești tovarăși au crescut, 
și-au făcut educație politică- 
ideologică și s-au pregătit pen
tru a fi primiți în rindurile par
tidului, muncind ca utemiști. Ei 
au acumulat decf o etțjerlență 
deosebit de prețioasă în munca 
cu tineretul.

Ei muncesc cu entuziasm și 
abnegație, fiind o pildă vie pen
tru ceilalți utemiști, bucurîn- 
du-se de dragostea, încrederea 
și stima masei de utemiști și ti
neri. In jurul acestor tovarăși, 
sub îndrumarea lor directă, 
cresc sute și mii de utemiști din 
rîndul cărora, fără îndoială, 
mîine, mulți se vor ridica la 
înălțimea titlului de membru al 
partidului.

Grija organelor și organiza
țiilor de partid, a comuniștilor 
pentru educarea și creșterea ti
neretului, e ilustrată grăitor și 
de faptul că, numai în anul 
1956, au fost primiți din rîndul 
utemiștilor 1793 candidați de 
partid. Numai la mina Ghelar, 
de pildă, din cei 86 candidați 
de partid primiți, 62 sînt pro- 
veniți din rîndul utemiștilor.

★
Despre ajutorul dat organiza

ției noastre de către organele și 
organizațiile de partid, despre 
succesele obținute în muncă ca 
urmare directă a conducerii 
concrete de către partid a orga
nizațiilor U.T.M., aș putea da 
încă nenumărate exemple. M-am 
oprit doar la citeva.

Fără îndoială Insă, că noi mai 
avem încă multe lucruri de fă-

să-și po
lar liber.

noastră, 
utemiști, 

de către

faptul că în conduce-
~i organiza ții-

muncesc în prezent 1.279

cut. Sîntețn încă departe de a 
putea spune că organele și or
ganizațiile U.T.M. din regiunea 
noastră au folosit și folosesc de
plin acest ajutor.

Plenara comitetului nostru re
gional în care aqi dezbătut sar
cinile ce revin utemiștilor din 
recentele hptărîri ale plenarei 
C.C. al P.M.R., a analizat lipsu
rile mari ce rqai există încă în 
munca noastră și a stabilit mă
surile concrete menite să ducă 
la creșterea continuă a nivelului 
muncii organiaațiilor U.T.M., la 
creșterea influenței lor politice 
în masa tineretului, la îmbună
tățirea substanțială a conținu-, 
tului muncii noastre politice de 
masă.

Avem încă mult de muncit 
pină vom face ca toate organi
zațiile U.T.M. din industrie să 
considere drept principala lor 
îndatorire munca neobosită de mo
bilizare a tineretului pentru ca a- 
cesta să-și dea din plin contri
buția la îndeplinirea sarcini
lor de producție. In această 
privință sînt încă organizații 
U.T.M. din sectorul miner și 
siderurgic, care muncesc în
gust, unilateral. Ele nu înțeleg 
că diversitatea formelor și me
todelor de educație a tinerilor, 
au menirea în primul rind să le 
ridice nivelul conștiinței lor 
muncitorești. Sînt unii activiști 
și cadre ale U.T.M. care nu înțe
leg încă faptul că și de felul cum 
doarme tînărul, cum mănîncă, 
cum se distrează, cum se pre
ocupă de lărgirea orizontului 
său cultural-politic, depinde în 
mare măsură și comportarea sa 
în producție. Și neînțelegind a- 
cest lucru elementar, nu se in
teresează 
tinerii în 
producție, 
și-or da 
în care-și 
tatea unii
o influență în rău asupra apor
tului lor în producție și in com
portarea de toate zilele ; aici e 
una din cauzele indisciplinei, a 
lipsei de grija față de bunurile 
poporului, a unor manifestări 
imorale, de huliganism. Aseme
nea activiști și cadre ale UJM 
n-au învățat suficient din 
periența 
de partid, a 
acordă cea 
problemelor, 
muncii.

Noi ne-am . .
nătățim în primul rind munca 
politică, educativă, cu tinerii 
mineri care, pentru a stăpîni 
tehnica înaintată, au nevoie în 
deosebi să-și lărgească orizon
tul lor cultural, să fie ajutați să 
învețe cu sîrguință. în între
prinderile noastre sînt încă 
imense resurse interne nefolo
site, aceasta și ca urmare a proastei 
gospodăriri din unele locuri Apu
carea inițiativei de la „Progre
sul"-Brăila a dat intr-un timp 
relativ scurt rezultate minunate 
la C.S.H. Dar cit de însemnate 
ar fi fost aceste rezultate dacă 
noi am fi îndrumat organizațiile 
U.T.M. să ceară și să folosească 
ajutorul concret al organizațiilor 
de partid în extinderea aplicării 
acestei inițiative, dacă nu in 
toate fabricile și uzinele, cel 
puțin în cele mai mari ! S-ar fi 
-ui;—*■ —insem-

de viata ce-o petrec 
afara celor S ore de 
Dacă s-ar interesa, 

seama că localurile 
irosesc banii și sănă- 
tineri neindrumau, au

ez- 
muncii organnatuior 

comuniștilor, care 
mai mare atenție 

nevoilor oamenilor

propus să Imbu-

obținut realizări toarte 
nate. Noi ne-am propus să ex
tindem această inițiativă incă 
în 8 uzine mari din regiunea 
noastră și aceasta în primul 
rind eu ajutorul organizațiilor 
de partid. De asemenea vom 
organiza extinderea inițiati
vei sectorului XI de la mina 
Petrila — îndrumarea tineri
lor și ajutorarea lor con
cretă pentru însușirea unei 
calificări superioare in meseria 
de miner, vom organiza consfă
tuiri și adunări cu tinerii mineri 
în care să se popularizeze con
cret metodele înaintate de mun
că și să se discute posibilitățile 
aplicării lor practice la fiecare 
loc de muncă, și vom crea noi 
cursuri de minim tehnic, în
deosebi în sectoarele miner și 
siderurgic. La Petroșani, se va 
organiza cu titlul de experiență 
luarea sub patronajul tineretului 
a transportului subteran la un 
sector de mină, pentru a studia 
și rezolva în mod practic înlă
turarea defecțiunilor existente 
in prezent în unele sectoare ds 
exploatare minieră.

Trebuie să arăt că avem lip
suri serioase în privința educa
ției tinerilor de la sate. Organi
zațiile U.T.M. din satele raioa
nelor agricole ale regiunii 
noastre (Sebeș, Alba, Ilia, Orăș- 
tie) au dat o slabă contribuție 
muncii de transformare socialis-

tă a agriculturii. Aceasta și da
torită comitetului nostru regio
nal, care s-a ocupat în mai mică 
măsură de controlul și îndru
marea activității comitetelor ra
ionale și organizațiilor U.T.M. 
din aceste raioane.

Una din cauzele principale 
ale slăbiciunilor muncii noastre, 
care se fac simțite îndeosebi în 
raioanele agricole, dar nu nu
mai acolo, o constituie faptul 
că noi n-am tras suficiente învă
țăminte din experiența organe
lor și organizațiilor de partid 
din regiunea noastră și n-am 
creat în jurul comitetului re
gional, al comitetelor raionale și 
orășenești și în jurul comitete
lor organizațiilor de bază U.T.M. 
nuclee puternice de activiști 
extrabugetari, recrutați din ria
dul celor mai buni utemiști. 
Ne-am rezumat in multe locuri 
doar la munca sectară a celor 
cițiva activiști salariați care, nu 
rare ori, se transformă in sim
pli curieri tiansmițători de sar
cini și culegători de date. 
Această practică a dus acolo că 
unii activiști s-au birocratizat, 
muncesc fără orizont, de la o 
zi la alta, nu învață și nu cer
cetează atent situația, cerințele 
muncii din fiecare organizație 
U-TJ4. și de aceea se mărginesc 
la o muncă „în general . lipsită 
de rezultate practice, concrete. 
Folosind experiența organelor si 
organizațiilor de partid, noi vom 
crea și pregăti un larg activ — 
circa 1-000 tovarăși — care să 
participe efectiv la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin organelor 
și organizațiilor U-T.M. | o bună 
parte dintre ei vor munci în 
aparatul comitetului nostru re
gional și la comitetele raionale 
U.T.M.. unde vor da un sprijin 
deosebit de însemnat in ajuto
rarea și îndrumarea concretă, cu 
competență a organizațiilor 
U-T-M- către activitatea prac
tică, concretă, spre rezolvarea 
acelor sarcini privind educația, 
munca și viata tineretului, spe
cifice fiecărui loc de muncă-

Organizațiile U-TM- din re
giunea noastră Lșî vot spori 
continuu contribuția lor la în
deplinirea marilor sarcini care 
ne stau In fată, căci ne bucurăm 
de cel mai de preț ajutor — în- 
drumarea, sprijinul concret pe 
care-1 primim zi de zL din par
tea comitetului regional de par
tid. a celorlalte organe și orga
nizații de partid, ne bucuria 
de grija părintească a comu
niștilor.

■ ZIMNICEA (de la corespon
dentul nostru).

— Ineotro, Marine ?
— Către sfatul popular.
— Cu ce treburi J
— Păi- — a ingăimat Ion 

Marin — cu... adica, mă duc 
așa, ca să văd ce mai e pe-a- 
colo. Dar tu. unde te duci ?

— La tine. Dar pentru că 
te-am intțlnit, mă inapoiez.

Și agitatorul utemist Rizea 
Tănase a pornit alături de 
consăteanul său.

— Ce zici, te-ai hotărit ?
— Nu — a răspuns Marin 

scurt, uitindu-se cu coada o- 
chiului la prietenul său, cu 
care purta de citeva zile dis
cuții aprinse.

— Ei, și eu care credeam... 
a oftat Rizea.

Scotocindu-se în buzunare, 
Marin a scos o coală de hîr- 
tie, împăturită in patru și i-a 
intins-o celuilalt

— Na, citește cererea mea. 
Dar să nu crezi cumva că mă 
înscriu in întovărășire pentru 
că m-ai lămurit tu. Nu, eu 
singur m-am frămintat, eu 
am chibzuit

— Vasăzică. exclamă Ri
ses citind repede rindurile 
șchioape, au mai rămas doar 
trei utemiști.

— Trei — răspunse

fiind vostea, Dumitru Nistea. 
secretarul comitetului U.T.M. 
din comuna Frumoasa, raio
nul Zimnieea, j-a strins pu
ternic mina lui Marin.

—. Știam eu că iu nu râ
de căruță. Vasăzică,mii „ „ _ ,__

stăm bine. Uitați-vă pe lista 
asta. Vedeți ? Din cei 31 ute- 
miști ai noștri, doar trei n-au 
adus incă cereri pentru Înto
vărășire.

— Eu cred că vin șl ei, 
Dumitre — grăi Marin punînd 
palma pe piept. Ii lămuresc eu. 
Angajamentul nostru va fi în
deplinit întocmai. Toți utemiș. 
til din Frumoasa vor fi alături 
de noi.

Și in timp ce Florea Pir- 
vulescu intra, Marin o zbughi 
pe ușă. strigind peste umăr:

— Eu mă duc cu cererea la 
sfat, Fioreo. Vine și tu după 
mine 1

Investiții pentru locuințe 
individuale

Fabrica de îngrășăminte a Combinatului chimic din orașul 
Victoria va produce în acest an pentru agricultură cu 62% 
mai multe îngrășăminte față de anul trecut.

In fotografie: Vedere a instalației de cracare a fabricii de 
amoniac. Foto : AGERPRES

11 In satele fi orașele patriei 
inoastre. In centrele muncitorești, 

pe 
eon-

—_____ _ ______ Marin''apar ah da *n noi locuințe
— dar am vorbit și cu alde 'oamenn muncii și le 
Flore» al lui Taman. Vine și Jst_r“ie.x “ ajutorul creditelor a- 
el cu cererea.

Cei doi utemiști s-au îm
brățișat ta di__  ~ ' ,
du.șe apoi către sfătui popu
lar, s-au abătut și 
diul organizației L------

i1 cordate de stat.
? Bilanțul anului trecut sra in- 
i cheiat cu ațroape 3.000 de lo- 
l'cuințe individuale intrate in fo- 

Si pe la te- i și alte peste 3 400 aflate
U T M. A- 1 *n construcție. Pentru aceste lo- 

i'cuințe au fost făcute plăți de 
^«^^«^ăcredlte ta valoare de aproape 60

Irum. Indreptin- 1 c^lil ci»
. . ■ < Ifllinta inH’l

AZI
în Țara Oașului

știu tnsă că 
tn urmă tn 
mortalitatea 

mare — din

Țara Oașului este bine cunos
cută pentru frumusețile sale na
turale. Nu mulți 
acum vreo 15 ani 
acest coiț al țării 
infantilă era foarte
100 de copii mureau 25—30. Pen
tru cei 60.000 de locuitori arau 
doar 4 medici de circumscripție.

In țara Oașului sint astăzi 9 
circumscripții sanitare. Fiecare 
din acestea are dispensar, casă 
de naștere, iar unele au stațio
nare. Unitățile sanitare asistente

«ide 23 medici 
peste 160 cadre sanitare medii.

(Agerpres)

sini deservite

milioane ieL
Din fondurile Consiliului Cen

tral al Sindicatelor au fost a- 
cordate peste 17 milioane lei cre
dite pentru a se construi in regiu. 
nile Galați, lași. Bacău și Con
stanța. aproape 1.000 de lo
cuințe individuale. Din acestea 
pini la sfirșitul anului au fost 
terminate și date I" folosință mai 
mult de 200 de locuințe, restul 
aflindu-se In diferite stadii de 
construcție.

Statul a acordat anul trecut, 
pentru prima oară credite pen
tru terminarea construcțiilor ce
lor care și le-au inceput cu bani 
proprii. Astfel pină la sfirșitul 
anului au fost acordate in acest 
scop credite in valoare de aproa
pe 30 milioane lei, cu 
fost terminate aproape 
locuințe, iar alte 2.000 
găsesc In construcție.

Anul acesta, in lumina hotărî- 
rilor plenarei C.C. al P.M.R. din 
decembrie 1956 pentru dezvolta
rea construcției de locuințe, nu
meroși a Iți oameni ai muncii de

la orașe și sate vor putea înce
pe noi construcții de locuințe pe 
baza creditelor acordate de stat, 
iar construcții incepute anul tre
cut vor fi terminate. In acest 
scop s-a prevăzut ca Banca de 
Investiții, in mediul urban și 
Banca Agricolă, in mediul rural, 
să pună la dispoziția celor ce 
muncesc 87 milioane lei. Totoda
tă pentru terminarea locuințelor 
Începute cu bani proprii statul va 
acorda credite in valoare de 40 
milioane IeL

(Agerpres)

Grija față de locuitorii Capitalei
In scopul îmbunătățirii condițiilor de locuit ale cetățenilor ora. 

șului București se fac continuu lucrări pentru extinderea rețelei 
de aprovizionare cu gaze. In anii primului cincinal s au adăugat 
la rețeaua orașului conducte în lungime de peste 87 km., iar în 
anul 1956 conducta a fost extinsă cu încă 30 km., pe mai mult de 

80 de străzi.
Anul acesta începe construcția celei de a doua conducte magis

trala de aducțiune a gazelor naturale in Capitală. După termi
narea acestei lucrări se va obține o creștere de 30 la sută a volu
mului de gaze naturale, ceea ce va atrage extinderea folosirii 
combustibilului gazos în alte instituții și întreprinderi industriale, 
locuințe, spitale.

In primele zile frumoase ale primăverii vor fi deschise tn Ca
pitală numeroase șantiere ale I.D.G.B.-ului In scopul extinderii 
pină la sfirșitul anului a conductei de gaze cu cel puțin 25 km.

Guliver în țara piticilor
(sau utilajul greu adus degeaba la o fabrică mică)

care au
900 de 
se mai

0 carie despre curaj și vigilență*’
Acțiunea ro^uLiuîsi de szeniuri 

^Pe malurile Tisei- ai scrutonlsd 
sxmieti: A. Avdeenko începe In
tr-o noapte întunecoasă de mar. 
tie, înainte de ivirea zorilor. Un 
avion necunoscut, zburlnd din di
recția sud-vest, a fost reperai de 
posturile de grăniceri în terito
riul regiunii transcarpatice 4 
Uniunii Sovietice.

Cu această introducere tn co
drul povestirii, autorul pornește 
sd ne înfățișeze întlmplări palpi
tante și pline de neprevăzut Da
torită abOitățu fi înaltei pregă
tiri mistere a ostașilor sovietici, 
cei doi spioni parașutați :și ter
mină repede cariere. Reținem cu 
ușurință, dintre personajele pozi
tive, figura maio'ului Zubavin, 
însărcinat de către comandantul 
trupelor de frontieră — generalul 
Gromada — cu lichidarea gru
pului diversionist. In figura lui, 
autorul a concentrat trăsăturile 
caracteristice omului sovietic: 
dragoste fierbinte de patrie, 
simțul datoriei, curaj, respect față 
de om, ură neîmpăcată împotriva 
dușmanilor păcii.

Interogatoriul spionului Karel 
Gronceak U convinge pe Zubavin 
ci lupta împotriva grupului di
versionist de-abia începe însă. In
tr-un viilor apropiat, șeful grupu
lui, un spion abil și bine inițiat 
înlr-o școală americană de spio
naj din 
încerca

ș> unde? întreb irite acestea frd- 
mintă pe grăniceri, de la general 
fi pină la ultimul soldat.

Spionii. la rîndul lor, iau toate 
măsurile de precauțiune. Cu ajuto
rul a doi trădători. Ștefan Dziu
ba, președintele unei cooperative 
de mobilă din orașul laoor, F • 
șoferului Skiban, este amorți plu
tonierul tn retragere Ivan Belo- 
grai, ale cărui acte și le va în
suși șeful grupului.

Mașina americanului fohn 
Paine, atașat comercial intr-o 
fără vecină, pornește către gra
nița Uniunii Sovietice. La un lac 
anumit, din ea coboară doi 
spioni: Clarck. șeful grupului, și 
însoțitorul adu Grab. Figura corn.

Germania occident aid, va 
să treacă frontiera. Cină

AVDEENKO: „Pe main-• A.
rile Tisei”. Bd. Cartea Rusă 1956.

RECENZIE
țAeză a spionului Clarck, bine 
conturată, convinge pe cititori ci 
acesta nu ca fi ușor de prins. 
Clarclt, dotat cu multă inteligen
ță și singe rece, bun psiholog, 
cunoscător perfect al obiceiurilor 
populației din regiunea orașului 
favor, localitate unde va trebui 
să acționeze, este convins că ni
mic nu-i poate sta în cale. El tre
ce frontiera, uzind de o gamă to- 
treagi da artificii, sacrificind cu 
singe rece și cu satisfacție chiar 
ciața celor trei spioni. De fapt el 
vedea tn însoțitorii săi niște Umpli 
pioni de șah, a căror menire era 
să fie împinși înainte pentru ad a- 
sigura atacul și a adormi vigilența 
grănicerilor. Lucru in parte reușit.

-Alarmă pe întreaga frontieră

-♦*♦♦•»♦»**»♦♦♦♦♦**♦**♦♦»♦»♦»»»■**♦***♦***•*-'•
♦ La Casa de culturii a (----------------- -- ------- ,... .
| se destășoară zilnic o vie activitate. In sălile spațioase și lu- 
ț minoase fac repetiție diverse cercuri artistice de amatori for- 
» mate din rîndul muncitorilor, i ............. , ~
♦ ționarilor combinatului. In munca artistică care se desfă- 
ș șoară In cadrul combinatului sint antrenate peste 600 de per- 
J soane.
T In fotografie: exteriorul Casei de cultură din Reșița.

Combinatului metalurgic din Reșița *
t— .xm. — -i 1... *

__ ____ .________________ ♦ 
inginerilor, tehnicienilor și tune- ♦ _ --A2-AÎ-X    *

♦

Grănicerit. In frunte cu generalul 
lor, lichidează grupul celor trei 
care acționau separat, dar nu re
ușesc să-i prindă pe Clarck și 
Grab. Tn această încleștare pe 
viață și moarte, tn zgomotul ra
falelor pistoalelor automate 
apar calitățile excepționale mo
rale fi de luptă ale grănicerilor 
sovietici.

Maiorul Zubavin, decepționat de 
nereușita misiunii, pornește pe 
baza puținelor elemente de care 
dispune, sd întrevadă itinerariul 
și punctul final al diversioniștilor. 
Cercul se strlnge. Grab, trădai 
de către șoferul Sklban din ordi. 
nul lui Clarclt, se otrăvește. Lu
crurile se complică. La adăpostul 
actelor plutonierului ucis, Clarck 
reușește să se angajeze la un 
depou de cale ferată, loc unde 
trebuia să-și îndeplinească mi
siunea diversionistă. Dornic să 
se știe In siguranță deplină, el 
nu se sfiește să trimită rind pe 
rind la moarte șl pe ceilalfi corn, 
plici. Pe de altă parte, se stră
duiește să-și clștige dragostea oa. 
menilor cunoscufi din orașul 
favor.

Ptni la urmă, spionul este des
coperit, Vasil Goida, mecanic la 
depoul' de locomotive din favor, 
furnizează organelor grănicerești 
elementul capital de acuzare: o 
scrisoare cifrată. Simțind primej
dia, diversionistul scapă de urmă
rirea trupelor grănicerești. Cu 
speranfa tn suflet, cu ură neîm
păcată împotriva poporului sovie
tic, In care vede pe dușmanul 
său de moarte, Clarck se îndreap
tă pe drumuri lăturalnice de mun
te spre frontieră. Hărțuit și obo- 

Isft, flămînd și încolțit de spaimă, 
• spionul devine o fiară pusă pe 

omor la fiece pas. La o sttnă din 
inima munților se dă drept vete
rinarul regiunii. Peste noapte pe 
cind Clarck doarme dus, sini 
anunțate trupele grănicerești și 
spionul este prins.

Faptul că diversionistul a fost 
prins cu sprijinul populației, 
demonstrează puternica dragoste 
a oamenilor sovietici față de țara 
lor, cit și hotărlrea de a-și apă
ra cuceririle. Figurile personaje
lor pozitive, lupta lor plină de 
curaj ciștigă dragostea cititori, 
lor. Ele sînt neîndoielnic exem
ple autentice de înalt patriotism, 
perseverență și hotărîre,

MIHAI STOLERIU

Anul trecut, colectivul fa
bricii noastre și-a depășit 
planul de producție cu 26,27 
la șută. El a pășit In noul an 
hotărit să muncească mai bine. 
Numeroase întreprinderi, cum 
sint Combinatul de cauciuc 
„Zorile" de la Jilava, Fabrica 
de faianță de la Sighișoara 
și altele, așteaptă de la noi 
utilaje și piese de schimb mai 
multe și de 
rioară.

Rezoluția plenarei C.C. al 
P.M.R. din “ " '
1956 a fost primită cu nespu
să bucurie de colectivul nos
tru. Ea trasează sarcini con
crete în vederea creșterii pro
ducției și a productivității 
muncii tn întreprinderile in
dustriale, lucru car« nu poate 
fi obținut fără asigurarea 
unor indici ridicați in ceea ce 
privește folosirea utilajelor și 
a agregatelor.

Dacă in întreprinderea noa
stră analizăm felul cum se 
prezintă această problemă Im
portantă, putem constata că am 
obținut unele rezultate îmbu
curătoare. Anul trecut, dato
rită aplicării unor măsuri teh- 
nico-organlzatorice, cum sint 
mutarea strungăriei tntr-o 
hală maj spațioasă, monoac- 
ționarea strungurilor mai 
vechi etc., indicele de utiliza
re a mașinilor principale a 
crescut pină la 0.48.

Parcurgind secțiile de la 
turnătorie și pină la montaj, 
ne vom putea convinge însă 
eă mai avem destule lipsuri 
șl greutăți. Turnătorii, de pil
dă, la un cubilou pot turna cu 
120 tone maț mult față de 
comenzile pe care le avem in 
momentul de față. Asta în
seamnă că nu se folosește in. 
tegral capacitatea de pro
ducție. Așteptăm ca Direc
ția articolelor casnice și 
piese de schimb din ca
drul Ministerului Industriei 
Ușoare să ne sprijine pentru 
ca planai și posibilitățile tur
nătoriei să fie acoperite cu 
comenzile necesare.

In secțiile prelucrătoare e- 
xistă serioase goluri de lucru, 
mașini de mare capacitate ne
utilizate pe deplin, oameni ca-> 
re uneori realizează salarii ne
corespunzătoare. La un 
strung ,,Niles" din strungăria 
nouă — de pildă — tn prime
le zile de muncă ale anului
1957 a fost realizată o pro
ducție abia cu puțin mal mare 
ca norma unui strung obiș
nuit.

Te uiți la mașina pu
ternică, de mare randament, 
la tînărul strungar care lu
crează în i 
rie de 4 
trebi: de ce . __
tete atit de mică? Mașina și 
omul pot da mai mult!

Cauza este că In secție se 
simte lipsa de comenzi pentru 
strungurile grele. De cele mal 
multe ori acestea sint folosite 
pentru strunjirea pieselor 
mici, nepotrivite pentru pute-

calitate supe.

27—2» decembrie

această me st
an i și te în- 

: o productivi-

Consfătuiri ale
In perioada 10 

februarie—16 apri. 
lie a.c. se vor des. 
fășura în întreaga 
tară adunările să
tești și generale 
ordinare ale coope
rativelor de con
sum. Cu acest pri. 
lej se vor prezenta 
dări de seamă a- 
supra muncii des
fășurate tn ulti
mul an și se vor 
dezbate pe larg 

I toate problemele

membrilor cooperației de consum
legate de activita
tea unităjilor coo
peratiste și de sar
cinile lor în noile 
condiții create prin 
desființarea siste
mului de cote obli
gatorii la majori
tatea produselor a. 
gricole.

Pentru pregăti
rea adunărilor să
tești și generale au 
loc consfătuiri cu 
membrii și lucrăto
rii cooperativelor,

în car« se discută 
pe larg activitatea 
economico-financia. 
ră și organizatori, 
că a cooperative, 
lor respective, sar
cinile ce le revin 
ca urmare a hotă- 
rtrilor plenarei C.C. 
al P.M.R. din de
cembrie 1956 și 
măsurile ce tre
buie luate pentru 
îndeplinirea ace
stor sarcini.

rea acestei mașini și se obți
ne o productivitate scăzută.

Consider că indicele de uti
lizare a strungurilor mari, cit 
și cel al altor mașini, ar pu
tea crește simțitor Această 
problemă poate și trebuie să 
fie rezolvată. In lumina rezo
luției plenarei C.C. al P.M.R. 
conducerea întreprinderii noa
stre și serviciul tehnic trebuie 
să ia contact direct cu 
prinderile beneficiare 
asigurarea comenzilor 
punzătoare pro- 
țilului fabricii, 
In felul acesta 
putem executa 
multe lucrări 
necesare econo, 
miei noastre na
ționale.

In fabrică 
mai avem și un 
alt gen de ma
șini, ca de e- 
xemplu mașina 
de debitat pro
file, o mare ma
șină de filetat, 
motoare cu ex
plozie cu 12 ci
lindri etc. Aces
te utilaje au a- 
juns la noi da
torită faptului 
că Ministerul 
Industriei Ușoa
re ni ' 
aferat 
țină 
faptul 
nu avem opera
ții la care să le putem folosi. 
De la sosirea lor și pină in pre
zent ele nu au fost de loc uti
lizate. (N.R. Dacă aceste ma
șini uriașe ar fi comparate cu 
piesele din comenzile uzinei, 
aceste utilaje s-ar simți ca 
Guliver in țara piticilor)

In schimb, motoarele puteau 
fi folosite la antrenarea gene
ratoarelor electrice de pe ma
rile șantiere, iar mașina de 
filetat, folosită la o fabrică de 
șuruburi, ar fi putut fileta cel 
puțin 30.000 șuruburi pe lună.

In scopul folosirii mai com
plecte a mașinilor-unelte pe

le-a trân
tiră să 

cont de 
că noi

tntre- 
pentru 
cores-

In

anul acesta noi am întoc
mit
suri __ ___ r
Ne-am propus, printre altele, 
să realizăm importante obiec
tive ca : modernizarea mași
nilor, creșterea cu încă 10 la 
sută a numărului de munci
tori care aplică experiența 
Înaintată in muncă, antrenarea 
in întrecerea socialistă a co
lectivului. Pe lingă aceasta 
vom da o atenție deosebită 
............................................... la

un plan de mă- 
tehnico - organizatorice

disciplinei muncii, reducind

fabricile mici

LUCRATORUL: Am scos un perete ea 
punem mașina, dar In schimb n-avem la 
s-o folosim.

putem folosi.

Sd 
ce

minimum absențele nemotiva
te și Intirzierile de la lucru.

Dacă vom rezolva aceste 
probleme importante, in anul 
acesta se poate prevedea o 
creștere a indicelui de utili
zare a mașinilor pină Ia 
0,75 asta insentnlnd mai 
multe utilaje șl piese de 
schimb și, in felul acesta, o 
contribuție importantă la cre
șterea nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Ing. RUDOLF VALENTIN 
mecanic șef la fabrica 
„Nicovala"-Sighișoara

In curind un nou produs al industriei noastre electroteh 
nice, va lua drumul minelor patriei noastre. Este vorba de 
întrerupătorul antigrizutos de 350 amperi fabricat pentru prima 
dată in R.P.R.

In fotografie: inginerul Radu Tomoloagă și tovarășul Dan 
Ancice de la întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală 
reglează dinjunetorul pentru tracțiune al noului produs.

Foto: Agerpres



Lucrările celei de a Vl-a sesiuni In legătură cu activitatea subversivă
a Sovietului Suprem al U. R. S. S. dusă de S. U. A. împotriva U.R.S.S.

La 6 februarie a sosit la

M. G» Pervuhin?
continuă a puterii

MOSCOVA 6 Corespondentul 
Agerpres transmite: La ședința 
comună din 5 februarie a Sovie
tului rti unii și Sovietului Națio
nalităților ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. deputatul M. G. PER
VUHIN, prim-vic’epreședinte al 
Consiliului de Miniștri al UJR S.S., 
președintele Comisiei economice 
de stat de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru pla
nificarea curentă a economiei 
naționale, a prezentat raportul 
cu privire la planul de stat de 
dezvoltare a economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anul 1957.

După ce s-a oprit pe scurt a- 
supra rezultatelor îndeplinirii 
planului pe 1956, raportorui a a- 
rătat că planul pe 1957 pornește 
de la sarcinile principale trasate 
de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. pentru cel de-al 6-lea 
cincinal. In conformitate cu ho. 
tărîrea plenarei din decembrie a 
C.C. al P.C.U.S. principala aten
ție este îndreptată spre asigura
rea nevoilor economiei najionale 
în ce privește combustibilul, me
talul, cimentul și a’.te materiale 
și materii prime necesare pentru 
îndeplinirea planurilor de pro
ducție și construcții, dezvoltării 
continue a agriculturii, lărgirii 
producției mărfurilor de consum 
popular, îmbunătățirii considera
bile a construcției de locuințe și 
ridicării continue a nivelului ma
terial și cultural al poporului so
vietic.

In comparație cu 1956, crește
rea volumului global al produc
ției industriale a fost stabilită la 
7,1 la sută, dintre care producția 
mijloacelor de producție (grupa 
,,A“) — la 7,8 la sută, producția

j Planul de stat pe 1957 
♦ dovedește creșterea 

economice a statului sovietic
obiectelor de consum (grupa 
»,B“) — la 5,9 la sută.

In 1957 se prevede extragerea 
a 446,2 milioane tone cărbune. 
Extracția de petrol trebuie să 
jungă la 97 milioane tone — 
16 la sută mai mult decît 
1956, producția de fontă — 
38,1 milioane tone, de oțel —

a-
CU 
în 
la 

-----  ----- ---------la 
51,5 milioane tone și de laminate 
—- la 39,5 milioane tone.

In 1957 se va întări conside
rabil baza energetică a țării. 
Producția de energie electrică va 
fi de 211,2 miliarde de kWh. Se 
desfășoară lucrările de proiecta
re și de construcție a unor cen
trale atomo-electrice.

Producția industriei construc
toare de mașini și prelucrare a 
metalelor va crește cu 10,2 la 
sută.

In 1957 se va acorda o deose
bită atenție dezvoltării industriei 
materialelor de construcție și. în 
primul rînd, industriei cimentu
lui Se prevede dezvoltarea con.i- 
nuă a industriei ușoare și texti
le, sporirea continuă a producției 
de mărfuri alimentare.

M. G. Pervuhin a vorbit apoi 
despre problemele dezvoltării 
transporturilor feroviare, mariti
me fiuviale și auto și a teleco
municațiilor. Referindu-se la pro
blemele construcțiilor capitale, 
el a subliniat că în acest dome
niu există' lipsuri serioase arăta
te la plenara din decembrie a 
C.C. al P.C.U.S. Raportorul a a- 
rătat că planul pe anul 1957 sta
bilește volumul investițiilor de 
stat la 175 miliarde de ruble. Ca 
și pînă acum, la repartizarea in
vestițiilor capitale pe ramurile e- 
conomiei naționale, guvernul a

pornit de la necesitatea de a se 
asigura dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele și în primul 
rînd a industriei de materii pri
me.

Se prevede creșterea conside
rabilă a construcțiilor de locuin
țe. In 1957 urmează să se con
struiască și să se dea în exploa
tare case de locuit cu o supra
față totală de 46 milioane m p. 
sau cu 28 la sută mai mare decit 
in 1956.

In urma creșterii veniturilor 
bănești ale populației, circulația 
mărfurilor cu amănuntul în co
merțul de sitat și cooperatist va 
spori cu 57 mi.iarde ruble față 
de anul trecut.

Referindu-se la problemele co
merțului exterior, M. G. Pervuhin 
a relevat lărgirea relațiilor eco
nomiei naționale a U.R.S.S. cu 
economia țărilor străine și în 
primul rînd cu țările de democra
ție populară. Schimbul de mărfuri 
în domeniul comerțului exterior 
al U.R.S.S. cu statele socialiste 
va crește în 1957 cu 13 la sută 
față de 1956.

Planul de stat pe anul 1957, 
prezentat spre examinare sesiunii 
— a spus în încheiere M. G. 
Pervuhin — dovedește creșterea 
continuă a puterii’ economice a 
statului sovietic, avîntul multi
lateral al tuturor ramurilor eco
nomiei naționale a U.R.S.S.

Apoi, ministrul Finanțelor al 
U.R.S.S. A. G. Zverev, a prezen
tat raportul cu privire la bugetul 
de stat al U.R.S.S. pe anul 1957 
și cu privire la executarea bu
getului de stat al U R.SS. 
anul 1955.

o declara- 
serviciu’.ui 
Afacerilor

a declarat

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La 6 februarie la Casa centrală 
a ziariștilor a‘avut loc o confe
rință de presă în legătură cu 
activitatea subversivă dusă de 
S.U.A. împotriva U.R.S.S.

La conferința de presă au 
asistat numeroși ziariști sovie
tici și străini.

La început a făcut 
tie L. F. Ilicev, șeful 
presei din ministerul 
Externe al U.R.S.S.

„După cum se știe,
L. F. Ilicev. trimiterea de spioni 
și diversioniști este una din fer
mele de luptă fo'.osită de forțele 
ostile Uniunii Sovietice pentru 
atingerea scopurilor lor. De cînd 
există statul sovietic, cercurile 
imperialiste agresive din țările 
occidentale s au străduit și se 
străduiesc in fel și chip să slă
bească Uniunea Sovietică și s-o 
submineze în interior.

In vremurile noastre, rolul de 
inspirator și organizator price- 
pal al așa-numitului „război se
cret” împotriva Uniunii Sovietice 
și a celoilalte țări socialiste. îm
potriva tuturor statelor suverane 
și independente, îl au cercurfe 
agresive din Statele Unite a e 
Ameri cii.

Pentru prima oară ta istorie 
ele au ridicat Ia rangul de politi
că de stat activitatea de submi
nare împotriva țărilor „care nu i» 
sînt pe p'.ac”, amestecul grosolan 
tn treburile interne ale statelor 
mari și mici. Vă amintesc asa 
numita ,.politică de eliberare” 
formulată de oamenii de stat ai 
S.U.A. Intr-o declarație făcută de 
Casa Albă Ia începutul anului 
1956 se arată pe față că „elibera
rea” țărilor de democrație popu
lară ..a fost, este și va fi — ptaă

se va reuși — țelul principal al 
politicii externe a S.U.A.".

Și intr-adevăr, doctrina ..elibe
rării”, adică a activității de sub
minare a S.U.A împotriva țări
lor socialiste, determină de mulți 
ani politica S.U.A față de aceste 
țâri și face o parte integrantă din 
politica externă a S.U.A Pentru 
cercurile guvernante americane 
această dpctrhjă este un fel de 
„fundamentare juridică” a acțiu
nilor ostile Împotriva Uniunii 
Sovietice și a statelor de demo
crație populară.

Se știe prea bine că congresul 
S.UA. alocă pentru activitatea 
de subminare sute de milioane 
de dolari. In 1951. congresul 
S.UA. a adoptat eșa-nrnnttul a- 
treud’ient al tai Kersten Ia 
..legea” -securități nrataale*. 
Însuși autorul amendamentului 
a declarat urmăroare'.e: _Amen
damentul meu ia legea securității 
nrntaate care prevede folosirea 
sumei de 100 milioane dolari pen
tru persoanei .care trăiesc ta 
Uniunea Scviet.că sau ca-e au 
fugit din Uaiunea Soviefleă* și 
din celelalte țâri care se află sub 
dominație ccrr.mistâ. urmărește 
dună scopuri: In primul rind de 
a ajuta oameni; fugiți din țârLe 
remuniste prin organizarea are- 
iera cintre ei care doresc acest 
Iccru ia «mtăț ale armatei na- 
țienaje. care să poată lupta Îm
preună cu torțele armate a’e U- 
stann tsPrd-attanrfce: ta al doilea 
rind, de a acorda stator practic 

or de d-nmo de certftia 
car- acțîeseeză pentru a 

a ce> din ansă -âstuma- 
br mrrun*-te’ 
ată o declarație cu 

S rimei ’Ia mtx -
aersosa
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V’O'VZ ♦ Bugetul pe 1957 al U.R.S.S.
VJ* ^YvlvV« va contribui la obținerea

de noi succese
A. G. Zverev a arătat că Ia în

tocmirea bugetului pe anul 1957 
s-a pornit de la sarcinile trasate 
de congresul al XX-lea al Par
tidului Comunist, de la hotăriri- 
le Plenarei din decembrie a C.C. 
al P.C.U.S. și de la faptul ca 
bugetul asigură mij oacele bă
nești necesaie avîntuiui continuu 
al economiei socialiste și ridi
cării nivelului ce trai al poporu
lui sovietic.

Potrivit datelor preliminare 
Bugetul de stat al U.R.S.S. pe 
anul 1956 a fost îndeplinit la ca
pitolul venituri în sumă de 585 
miliarde rublq iar la capitolul 
cheltuieli în Sumă de 561 miliarde 
ruble.

A G. Zverev a comunicat că 
venitul național al U.R.S.S. va 
crește in anul 1957 cu 8 la sută 

! pe baza lărgirii producției și a 
ridicării productivității muncih 

;T j x --------------
anul I
venituri suma de 614,8 miliarde

1 de ruble, iar la capitolul chel
tuieli 603,8 miliarde de ruble1.- 
In comparaț.e cu anul 1956 ve
niturile bugetului cresc aproape 
cu 32 miliarde de ruble iar chel
tuielile — cu 43 miliarde de ru
ble. 'In veniturile bugetului roiul 
hotărîtor 
emomiei 
zintă 85 
sumă a 
Greutatea 
perceput___ r_r_. _____
crește în buget de la 8,7 la suta 
în 1956 la 8,4 la sută. Partea 
principală a mijloacelor bugetare 
este îndrumată spre dezvoltarea 
forțe’or de producție ale țării și 
satisfacerea nevoilor materiale 
și culturale ale populației.

Suma globală a cheltuielilor 
pentru dezvoltarea tuturor ramu
rilor industriei va fi de 201,4 
miliarde de ruble, dintre care 
118 4 miliarde ruble vor fi văr
sate din buget. Indrumînd spre 
industrie mijloace uriașe, statul 

. socialist cere folosirea lor mai 
productivă și mai economicoasă.

A. G. Zverev a arătat că în an.i 
1954—1956 s-a repartizat din 
buget agriculturii aproximativ 
150 miliarde de ruble sau cu 41 
miliarde de ruble mai mult decit 
în cai trei ani precedenți. In a- 
nul 1957 agriculturii i se alocă 
61,6 miliarde de rub’.e dintre 
care 52,9 miliarde de ruble din 
buget. Volumul investițiilor pen
tru anul în curs este prevăzut la 
175 miliarde de ruble. Pentru 
asigurarea acestui volum, precum 

. și pentru creșterea fondurilor 
de rulment în construcții se alo
ci 178.6 miliarde de ruble. In 
bugetul pe anul 1957 sînt alocate 
mijloace importante pentru ridi
carea nivelului de trai al oame-

in construirea societății comuniste
nilor muncii. în comparație cu 
anul 1956 cheltuielile pentru mâ. 
suri’e soci al-culturale vor crește 
cu 24.5 miliarde de rub’e și vor 
însuma 188,2 miliarde de ruble.

în bugetul pe 1957 alocările 
pentru apărarea tării prevăd su
ma de 96.7 miliarde de ruble 
fața de 102,5 miliarde ruble a- 
probate în 1956. In legătură c*j 
măsurile guvernului în domeniul

Ședința din
MOSCOVA 6 / Agerpres). TASS 

transmite : La 6 februarie, fn ca
drul ședințelor separate ale Ca
merelor Sovietului Suprem a în
ceput discutarea rapoartelor cu 
privire la planul economiei națio
nale, și la bugetul de stat pe anul 
în curs.

nrerr.f,.! iTocc La ora 10 dimineața, ora Mos-
' 1 4 y-R-S-S;„,PT .«ovei, .in Palatul Mare al Krem- 

anul 1957 prevede la capitolul -jtaumi'S-a deschis ședința Sovie- 
tukii Uniunii. Potrivit regulamen
tului, Senin, președintele comisiei 
bugetare și prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene a prezentat co- 
raportul. EI a declarat că comi
sia bugetară, care a studiat în a- 
mănunțime proiectul planului eco
nomic și proiectul de buget pre
zentate de guvern, le sprijină în- 
trutotul. Președintele comisiei bu
getare a adus apoi o serie de a- 
mendamente acestor proiecte. 
Printre altele, în proiectul de bu
get a fost introdus amendamen
tul ca printr-o mai bună folosire 
a rezervelor economiei socialiste 
să se sporească cu 2.300.000.000 
ruble capitolul venituri și cu 
500.000.000 ruble — capitolul chel
tuieli.

Atît deputatul Senin, cît și cei
lalți care au luat cuvîntul 
după el, au relevat cu satisfacție 
că proiectele prevăd dezvoltarea 
continuă a tuturor ramurilor eco
nomiei și, în primul rînd, a in
dustriei grele; că au fost reduse 
din nou cheltuielile pentru apă
rarea țării și pentru administra
ția publică și că în schimb vor 
crește considerabil alocațiile pen
tru acțiunile social-culturale: 
construcția de locuințe, învăță- 
mînt, ocrotirea sănătății, asigu
rările sociale.

In cadrul ședinței au mai luat 
cuvîntul 8 deputați. După ce au 
aprobat proiectele prezentate de 
guvern, ei au adus mai multe 
complectări, propuneri, au criticat 
aspru o serie de ministere și de
partamente economice pentru că 
nu au condus în mod suficient de 
calificat întreprinderile, pentru 
greșeli în planificare. Deputatul 
Kitaev, (președintele unui mare 
colhoz’ din regiunea Saratov), a

revine acumulărilor e- 
■socialiste: ele repre- 
la sută din întreaga 
veniturilor bugetului, 
specifică a impozitelor 

de la populație va des-

Proiectul de rezoluție în problema 
algeriană al unor țări afro-asiatice
HEW YORK 6 (Agerpres). —

La 5 februarie secretariatul 
ON.U. a difuzat un proiect de 
rezoluție tn problema algeriană, 
ci cărui auto/i sînt delegațiile 
Afganistanului, Birmaniei, Cey
lonului, Egiptului, Indoneziei,

„Adunarea generală,
> finind seama de situația neliniștită și de lupta

Iranului. Irakului, Tunisiei, 
banului. Libiei, Marocului, 
palului, 
Saudite,
Siriei, Yemenului.

Textul proiectului 
este următorul:

Pakistanului, 
Iordaniei,

Li- 
Ne- 

Arabiei 
Sudanului,

de rezoluție

din Algeria, 
care cauzează mari suferințe oamenilor șt tulbura relațiile ar
monioase dintre țări; .... ,,

Recunosclnd dreptul Ia autodeterminare a poporului d;n Al
geria in conformitate cu principiile Cartei O.N.U.,

1—cheamă Franța să răspundă dorinței poporului din Al
geria de a-și exercita dreptul inalienabil la autodeterminare;

2. — propune Franței și poporului din Algeria să înceapă ime
diat tratative in vederea încetării operațiunilor militare și a 
reglementării pașnice a divergențelor dintre ele în conformi
tate cu Carta O.N.U.;

3. — cheamă pe secretarul general să ajute părțile pentru 
organizarea unor asemenea tratative și să raporteze celei de-a 
12-a sesiuni a Adunării Generale”.

•L . c -
Praga, cunoscutul actor și cin. 
tăreț francez, Yves Montând, care 
a întreprins un turneu in Uniu. 
nea Sqvietică, Varșovia și Berlin, 
La PrUga va da cinci concerte 
intre 7 și 10 februarie.
• După cum a anunțat postul 

de radio Delhi, la 6 februarie 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze, fi persoanele care tl 
însoțesc au părăsit Calcutta pie
rind la Pekin.

» La Berlin a sosit o de’e- 
gație de specialiști agricoli din 
R. P. Romină. condusă de Stoian 
Petrescu, locțiitor al ministrului 
Gospodăriilor Agricole de Stat 
Delegația romină va studia or
ganizarea muncii In fermele de 
stat din R. D. Ge'rmană.

• La 5 februarie a sosit la 
Varșovia Ernest Burnelle, secre
tarul Partidului Comunist din 
Belgia.
• Ziarul „Land og Folk' a-

nunță că la plenara Cotaitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Danemarca, care a avut loc 
tn zilele de 2 șl 3 februarie. 
Axel Larsen, a fost ales preșe. 
dinte al Partidului, Alfred Ensen 
vicepreședinte și Paul Tomsen, 
secretar al partidului. 1

a SUA. Trebuie să spunem des
chis că atît legea, cit și amen
damentul la această lege consti
tuie cea mai grosolană încălcare 
de către S.U.A. a normelor ele
mentare ale dreptului internațio
nal și reprezintă de fapt un act 
de agresiune.

Activitatea de subminare și 
9picnai împotriva țărilor iubi
toare de pace este dusă de or
ganele guvernamentale oficiale 
ale S.UA. Sub sieagul a tot so
iul de comitete, fonduri și uni
uni .parr.cir. are”, acționează de 
fapt aceleași forțe. Este căzu! să 
cităm: „fondul Ford”, ..fondul 
Rockfel'er”. „fondul pentru Eu
ropa răsăriteană”, „fondul Car
negie” etc Organizația cea mai 
cunoscută, creată pentru finanța, 
rea și conducerea acrivității sub
versive. este așa-mimita „Crucia
dă a libertății”.

Trebuie adăugat că cercurile 
guvernante reacționare din 
S.UA. au In Europa filiale ale 
centrelor lor da propagandă și 
sp.onaj de tipul „Europa liberă* 
și „Eliberarea*.

Așa dar, activitatea de spio
naj și diversiune, Împotriva țâ
rilor socialiste, fără precedent in 
t.mp de pace, amestecul groso
lan în treburile interne ale unor 
state suverane® — au devenit 
piatra unghiulară a politicii ex
terne oficiale americane.
Vorbind despre amestecul cercu

rilor războinice din S.UA. in 
treburile interne ale U.R.S.S. și 
ale celorlalte țări socialiste, nu 
se poate să nu se amintească ca
zurile de violare a spațiului ae
rian ai Uniunii Sovietice care 
se repetă in med periodic

In perioada aprilie 1950—de
cembrie 1956 au avut Ioc nu mai 
puțin de 12 provocări aeriene, 
așa de pildă, la 8 aprilie 1950 
un avion american de tip ..B.29* 
a violat frontiera de stat a 
Unimrii Sovietice la sud de Li
ban. la 6 noiembrie 1951 un a- 

oa amer.ean a trecut fron- 
era noastră ta regiunea capului 
laromoi. Vidări smiilare au 

avnt ioc în perioada martie—iu- 
be 1953. ta aaesibrie 1964, In 
inie 1565. în iaise și decembrie

Ia Bad Wissee (Germania occi. 
den talk).

După cum au arătat Lahno. 
Makov, Gorbunov și Rem.ga. 
șeca’.a americană de spionaj ți 
diversiune de la Bad Wissee nu 
este unica „instituție de învăță. 
mta;“ de acest gen din Germania 
occidentala. As.tel de „școli” 
există de asemenea la Munchen, 
Frankfurt pe Main, Kafbeurenși 
Bad Werishofien.

Conducătorul uneia din aceste 
„șccli” de la Kaufbeuren (Bava
ria) a fost spionul american ma
iorul Bollenbach Ronald Otto 
cunoscut sub pseudonimul de 
„Pepper Jim”, care in anii 1946. 
1947 a fost adjunct al atașatului 
naval și al aerului S.UA. la 
Moscova.

In iunie 1954, organele secu
rității au arestat pe spionii-di- 
versioniști Galai și Hramțov, tri. 
miși de spionajul american pe 
teritoriul U.R S.S. Ei au avut 
misiunea ae a culege imormații 
despre obiective industriale și 
militare importarite, despre aero
dromuri. să fotografieze aceste 
obiective și să determine coor
donatele lor exacte. In ianuarie 
1955, presa sovietică a anun
țat prinderea spionilor ameri. 
câni Coock și Toomla.

In decembrie 1956, într-un sec. 
tor al frontierei sovieto-turcești, 
a fost trimis pe teritoriul 
U.R.S.S. Mcroz. care s-a prezen
tat organelor sovietice și le-a 
anunțat că a trecut frontiera din 
Însărcinarea spionajului ameri
can. S-a constatat că fn 1954. 
Moroz a fost recrutat de spio
najul american și a fost folosit 
de acesta pentru urmărirea așa- 
numitelor persoane strămutate 
care trăiesc in Germanii occi
dentală.

Și unii reprezentanți diploma- 
tici oficiali ai S.U.A. se ocupă 
cu activitatea de spionai.

Presa sovietică a anunțat la 
timpul său că Robert Drayer, 
atașat militar al S U.A. a fost 
prins asupra faptului ca spion 
și expulzat din U.R.S.S. In 
1954 s-a anunțat că diplomatul 
american maiorul Martin Man. 
hof și adjunctii săi făceau 
naj pe linia de cale ferată 
cova. Vladivostok.

In sfirțit, iată faptele 
,-au petrecut tn ultimul __ ..
La 31 ianuarie 1957 a lost dat 
publicității comunicatul cu pri
vire la expulzarea din U.R S.S 
a doi adiuncti ai atașatului mi
litar al S U.Ă., care desfășurau 
o activitate incompatibili cu sta
tutul lor de funcționari diploma
tici militari

Faptele pe care le-am enume
rat aici nu reprezintă decit o 
parte din materialele date publi
cității în diferite perioade în 
presa sovietică. Toate acestea 
dovedesc amestecul grosolan al 
S.UA . in treburile interne ale 
Uniunii Sovietice, activitate care 
este ta contradicție cu principiile 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite și nu-și are precedent în 
relațiile dintre țări care întrețin 
relații diplomatice normale.

L. F. Ilicev, a prezentat apoi 
pe lakuta, Kudriavțev. Novikov 
și Hmelnițki care au fost tri
miși de spionajul american pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. Foștii 
spioni americani au vorbit zia
riștilor despre legăturile lor cu 
serviciul de spionaj amerfean.

Informații
Delegația Sovietului orașului 

Ufa, capitala R.A.S.S. Bașkiie, 
condusă de P. E. Popkov, membru 
in Sovietul Suprem al R.A.S.S. 
Bașkire, președintele comitetului 
executiv al Sovietului orașului 
Ufa. a continuat în cursul zilei 
de miercuri vizitele în Capitală.

Oaspeții sovietici au vizitat in 
cursul dimineții Palatul Marii 
Adunări Naționale, Complexul 
sportiv „23 August”, piața și 
frigoriferele Halelor Obor.

Delegația Sovietului orașului 
Ufa a făcut de asemenea o vizită 
la Consiliul General A.R.L.U.S.

La ora prînzului membrii de
legației sovietice au fost oaspeții 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei.

A participat I. S. Ilin, secretar 
al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești. (

Oaspeții s-au interesat de u- 
nele aspecte ale muncii desfășu
rată de Sfatul Popular al Capi
talei pentru gospodărirea orașu
lui București și au împărtășit din 
experiența lor.

★
Printr-un decret al prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, tov. 
Gheorghe Cioară a fost eliberat 
din funcția de ministru al ener
giei electrice și industriei elec
trotehnice, primind alte însărci
nări.

Pe baza aceluiași decret tpv. 
Nicolae Gheorghiu a fost numit 
în funcția de ministru al ener
giei electrice 
trotehnice.

6 februarie

Grxta se xbabe.

reducerii forțelor araate chel, 
tuie’île pentru apărare se redac 
și vor reprezecra 16 Ia sută din 
totalul cheltuie'Eor bugetare fată 
de 18 la sută în 1956. îndeplini
rea a soeces a bugetshri, a sp 
în încheiere A. G Zverev, 
contribui Ia propășirea patr 
soviet ce. la obținerea de noi suc
cese in construirea scc:etâtn cn-

produs

șrni agr 
mod nn!
de vedere tehnic problemele apro
vizionării colhozurilor, S-MT-ari- 
lor și sovhozurilor cu noi mașini. 
Deputatul Iakovlev (Kazahstan) 
a ridicat o serie de probleme im
portanțe în legătură cu noile lu
crări de construcție pe pânzetu
rile desțelenite.

In cuvîntările lor unii deputați 
au arătat cum se realizează cei 
de-al șaselea plan cincinal.

Ședința Sovietului Uniunii s-a 
încheiat la ora 14. Lucrările șe
dinței vor fi reluate în dimineața, 
zilei de 7 februarie. ce V. FOWICEV

februarie 1956 am organi- 
o conferință de presă spe- 

c.aă ta lagătură eu ciclarea 
grosolană a suveranității de stat 
a tării noastre de către organele 
americane. Mă refer Ia corrie, 
riata de presă ta cadrul căreia 
au fost prezentate documente și 
dovezi materiale in legătură cu 
lansarea ceasupra teritoriului 
sovietic. în scopuri de spionaj, a 
unor baloane de fabricație ame
ricană.

Aș vrea printre altele să vă 
am ntase die. a cazuri de fota.

anriooBe militare a. 
carașutarea de 
oiști pe ierito-

«_re 2

n decembr e 195! co
tar al TYibumfutui su

prem al U.R.S.S. a judecat pro
cesul sptani.or Osmanov și Sa- 
raulev. trim și de serviciul de 
s- ooaj american pentru a de<- 
fășura o activitate subversivă in 
țara noastră

Iu aprilie 1953 au fost făcuti 
rieasiri divereioeiștii ameri- 

iEveterați — Latino. Makov. 
gj Sjcroonov. care au fost 

Ia LESS cb an avion 
americaa ca Mira motoare. Toți 
aceșria za armat un instructaj 
spec al Ia șroala americană de 

verstaatsta șl teroriste de
i

are

tI

L

Niamey. Prima escală pe dru
mul de întoarcere. Capitala Ni
geriei se întinde pe malul sting 
al marelui fluviu Niger care dă 
orașului șt întregului ținut o a- 
tracție deosebită. Să mergi la 
Niamey fără să faci cunoștință 
cu acest fluviu majestuos, ar fi 
ca și cum ai vizita Parisul fără 
să te duci să vezi Tumul Eiffel. 
M-am dus deci cu cîțiva prie
teni să mă plimb de-a lungul 
malurilor legendarului Niger cu 
apele lui învolburate.

Pe fluviu se zăresc șlepuri greu 
încărcate cu lemne sau cu saci, 
un mic vaporaș cu roata nemiș
cată, bacul care traversează cu 
un zgomot asurzitor vehicule, 
turme, locuitori. Și apoi o mul
țime de pirogi mari și mici, 
trase la mal sau plutind în voia 
valurilor, conduse de echipaje 
compuse în cca mai mare parte 
din femei.

Cum de este posibil ca aceste 
pirogi cu un aspect atît de șu
bred să poată înfrunta Nigerul ? 
Un hătrîn care supraveghea des
cărcarea uneia dintre ele, con
simți să-și scoată pipa și să-mi 
dea o lecție de... construcție na
vală.

— Acest arbore numit bornbax 
sau alături de el acest palmier, 
îmi zise el arătînd cu degetul, 
acești arbori enormi sînt dobo- 
rîți. Din trunchiul scobit, apoi 
dilatat la foc se durează sub 
toporul iscusiților și vînjoșilor 
noștri dulgheri o pirogă care 
poate brăzda Nigerul în toate 
direcțiile timp de multi ani.

— Să ne urcăm în barcă pen
tru a ne da mai bine seama. 
Trăim și lucrăm cite cinci în a- 
ceasta, urmă interlocutorul meu. 
In față sînt aproximativ patru 
metri rezervați barcagiilor care 
vîslesc pînă cînd vînturile în- 
găduie ridicarea pînzelor. Apoi 
urmează trei metri de „punte" și 
de „cabină" acoperite cu rogo
jini. Alți trei metri de bucătărie 
și de cămară, doi metri rezervați 
conducătorului echipajului și 
iată o pirogă de 12 metri care,

spio-
Mop.

care 
timp.

și industriei elec-
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pentru răspîndireaSocietatea

științei și culturii anunță că as
tăzi 7 februarie ora 18 va avea 
loc in sala Bibliotecii centrale 
universitare din Calea Victoriei 
88 — conferința „Un clasic al 
literaturii iugoslave — Brani
slav Nușici” pe care o va ține 
lector univ. V. Vescu. Conferința 
va fi urmată de film.

găsesc ruinele vechii capitale 
a regatului Bambara. Acolo, în 
1990, prințul Ahmadu, pe atunci 
domnitor, a stăvilit în fruntea 
armatelor sale un atac puternic 
al coloanei cuceritorului fran
cez Archimard.

Am poposit apoi la Djeune, 
vechi oraș întemeiat în anul 765, 
cu stilul său arhitectonic evocînd 
în bună parte tradiția musul
mană. Moscheea din Djeune este 
cunoscută în lumea întreagă. 
Acest edificiu de mari proporții 
a fost clădit intr-o piață imen
să. In interior, corpul clădirii se 
reazimă pe 100 stil pi, acoperiți 
cu turnuri crenelate. Și iată-ne 
însfirșit la Tombuctu. Tombuc
tu poartă nimbul unui trecut 
glorios. Peste tot regăsim urmele

Q&MDtDKrn. DE-A- CUR ME X/ȘUL
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(IV) Pe meleagurile Nigeriei și Sudanului*)

multiplei» „binefaceri" ale colo
nialismului. Pe această întindere 
de un milion km. pătrați, nu exis
tă (da necrezut dar adevărat) 
nici o linie de cale ferată. La o 
populație de peste două milioa
ne de locuitori, numărul elevi
lor din incățămintul elementar 
este de aproximație 8DOO. Un 
singur spital și cîtero zeci de 
infirmerii, iată „realizările" din 
sectorul sănătății publice.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale populației autorită
țile nu se preocupă de loc. Ele 
manifestă interes doar atunci cină 
este vorba de a se acorda înles
niri marilor societăți monopolis
te, pentru a exploata In propriul 
lor folos bogățiile minere fi agri
cole ale țării. Și pe măsură ce 
bogățiile țării se îngrămădesc in 
casele de bani ale monopolifti- 
lor străini, lipsa de fcoli. de spi
tale, de echipamente tehnice se 
face simțită din ce in ce mai 
mult, fapt ce are consecințe din 
re in ce mai dramatice pentru 
populație.

Mișcarea anticolonialistă sa 
dezvoltă puternic în Nigeria. 
Masele populare se organizează

de Lo Cheile Barra
neri n tmere m adună p cântă 
In jurul tzm-tam-ului. Ei evocă 
frumusețile țării lor, trecutul ei, 
dar ci cintă mai ales meritele 
acelora care, in partid, in sin
dicat sau in Uniunea Tineretului 
luptă pentru un ctitor mai bun.

Mă aflam intr-o seară la una 
dintre aceste adunări unde un 
cintec evoca ^afacerea Gottey". 
Gottey este un sat la 60 de km. 
de Niamep. Tineretul incitase pe 
conducătorii Vnauiui Tineretului 
din Nigeria ai ia parte la un 
miting. Dar colomoliștii, sub pre
textul că adunarea nu ara auto
rizată, trimiseseră din Niamey 
șapte camioane pline cu soldați 
din garda locală ezeortați de jan
darmi înarmați pînă în dinți. 
Locotenentul care comanda forțe
le de represiune dădu ordin să 
fie „curățată" piața. Polițiștii se 
năpustiră asupra tinerilor și lo
viră cu sălbăticie. Răspunsul ur
mă repede, tinerii opunîndu-se 
dirz. Mai mulți tineri eu fost ră
niți, alții arestați și judecați pen-

ste fi murdare. Mai departe, la 
nord, pe deal, te înalță impună
tor cartierul administrație Kuluba 
dominat de palatul somptuos al 
guvernatorului.

Bamako este capitala unei țări 
cu o istorie bogată. încă din 
evul mediu, în Sudan luaseră fi
ință state mari. Aceste state a- 
veau o organizare dcsăoîrșită atît 
civilă dt și militară și locuitorii 
lor ajunseseră destul de departe 
în dezvoltarea civilizației, a eco
nomiei.

întreaga istorie veche a civili
zației sudaneze desmmte în mod 
hotărî tor vorbăria rasiștilor asu
pra incapacității popoarelor afri
cane de a se dezvolta singure.

In timpul șederii mele, am 
vrut să vizitez locurile faimoase 
din trecutul istoric al țării. Pri
ma oprire am făcut-o la Legu, 
oraș foarte frumos și foarte 
vechi, așezat pe malul drept al 
Nigerului. In apropiere de Le- 
gu, lîngă Naugo și Paloda, se

moschei mari 
mai celebră a

acestui trecut: 
dintre care cea _____  _
fost și rimîne cea de la Sam- 
koe, clădiri vechi cu porți din 
lemn sculptat fi in sfirfit acea 
faimoasă universitate care, în 
secolul XII, a fost împreună cu 
cea de la El Ezhac din Egipt, 
unul dintre cele mai mari cen
tre de cultură musulmană.

Azi, colonizarea a trecut pe 
aci și Tombuctu nu mai trăiește 
decit din amintirile lui. Dar din 
amintiri nu se poate trăi. Ple
tele sînt pustii și negustorii au 
dispărut. Tombuctu nu prinde 
viață decit la plecarea și sosi
rea caravanelor de cămile care 
transportă sarea de-a curmezișul 
Saharei. Urrnafii întemeietorilor 
acestei cetăti nu mai sînt decit 
umili meseriași care-șl 
din greu o existentă 
Sudanul este o fără 
minunată și turistul 
amator de meleaguri 
noi va fi copleșit.

Colonialiștii care au 
stăptntt aci vreme în
delungată au ținut 
poporul în mizerie,

origina tuturor bolilor și a mul
tor alte rele. Astfel se explică 
faptul că la o populație de 
3.500.000 locuitori s-au depistat 
între 1946—1952, 121.600 leproși.

Astfel se explică faptul că o 
țară care produce anual 650.000 
tone mei, 150.000 tone orez, 
70.000 tone porumb, mii de tone 
de manioc, fasole, cartofi, o ța
ră cu un șeptel de mai multe 
milioane de bovine, ovine și 
capre, o țară cu variate produse 
de pescărie, are locuitori care 
mor de foame. Dacă bunurile, 
fie agricole, fie miniere vor fi 
puse nu la cheremul cîtorva 
colonialiști, ci la dispoziția po
porului, s-ar putea deschide 
largi posibilități pentru înlătura
rea tuturor flagelelor, pentru 
înlăturarea foametei și mizeriei 
maselor.

Această convingere adîncă am 
regăsit-o la Bamako, oraș al uni
tății și speranței. In adevăr la 
Bamako în 1946 a luat naștere 
în urma unui congres, Asociația 
Democratică Africană care în

truchipează năzuințele anticoloni
aliste ale maselor africane.

Și tot la Bamako s-a realizat 
unitatea consiliilor naționale ale 
Tineretului Africii occidentale cu 
prilejul unei intîlniri desfășurate 
în iulie 1955. Patruzeci de dele
gați reprezentând organizații po
litice, sportive, culturale, sindica
le și religioase ale tineretului, 
patruzeci de delegați veniți din 
Senegal, Sudan, Nigeria, Coasta 
de Fildeș și Guineea pecetluiau 
înțelegerea lor prin înființarea 
unui organ permanent, Consiliul 
Federal al Tineretului Africii oc
cidentale. De atunci, acest consi
liu coordonează activitățile dife
rite ale tineretului pentru reali
zarea năzuințelor sale legitime, 
pentru cucerirea unui viitor mai 
bun.

•) Continuare. Partea l-a, 
1I-a și a lll-a au fost publicate 
in „Scîntela tineretu'ui" 
19 și 21 decembrie I95S 
februarie 1957.
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câștigă 
mizeră.
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