
MANUALUL 
tînărului 
inginer"

»te știut că în unele împre- 
ri, un singur fapt poate 
i dezvăluie o parte sau în- 
ul caracter al unui om. 
moștința unui astfel de fapt 
icator am făcut-o zilele tre

ia fabrica de ciment „Uie 
ilie" Fieni. Colectivul teh- 
dezbătînd problemele pr’o- 

iei și securității muncii, a 
edințat sarcina verificării 
ror instalațiilor de protecție 
i mai tînăr în ale ingineriei, 
aistului Ion Duță.
otați deci, sarcina de mare 
undere și cinste, de indepli- 
a căreia depinde mersul 
nai al activității umane, a 
încredințată celui mai tînăr 

re ingineri.
tă ce fel de om e Duță ; me- 
o încredere deosebită, iar cei 
a fabrică i-au acordat-o, căci 
unosc.
14 cunoașteți și voi, dragi 
ori. Nu-i înalt, dar spătos, 
re privirea „cenușie" cu scli- 
ciudate, de inventator. La 

1 vezi niște ochi blajini, 
iritați din pricina prafului 

riment, o față cu multe cute 
ru vîrsta posesorului. E îm-
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Iși întăresc votul dat
LA 3 FEBRUARIE

Colectiviștii sprijină contractările și achizițiile
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru). — Victoria în ale
geri a F.D.P. constituie un nou 
imbold în muncă pentru colec
tiviștii din comuna Săveni, raio
nul Fetești. In primăvară ei vor 
avea de arat și însămînțat aproa
pe 400 hectare. Lucrările impor
tante le vor executa cu tractoa
rele S.M.T.-Hagieni, iar pe cele 
mărunte cu atelajele proprii.

Pentru muncile din apropiata 
primăvară, toate uneltele agricole 
au fost reparate, iar la ctmp au fost
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merciale ale statului pentru valo
rificarea a 15 vagoane de grîu, po
rumb, orz și floarea-soarelui, din 
recolta anului acesta, 1.400 kg. li
nă și 5.000 litri lapte. Vor mai va
lorifica prin sistemul de achiziții 
8 boi, 12 porci, 500 miei și 150

[ La baza de achiziții și con- j 
f tractări din comuna Fierbinți, J 
j raionul Snagov, sosesc zilnic ] 
} tot mai mulți țărani munci- { 
( tori caro predau animalele J 
j contractate.
f Țăranul muncitor Ion I. j 
( Ion din comuna Rădulești, j 
I regiunea București, care a j 
! adus zilele acestea doi boi { 
[ contractați de 1.350 kg. a pri- j 
( mit pentru ei 104*25 lei, 4 kg. ) 
J talpă, 7 fuse de piele, cota de j 
( came redusă cu 108 kg. și j 
( 10 la sută bon de întâmpinare, j 
j In foto: țăranul întovără- j 
} șit Nicolae Drăgoi din co- j 
( muna Grădiștea, regiunea
l București, care a predat un ! 
( porc de 161 kg., pentru care j 
I a primit 1.690 lei.

Ce va înfăptui tineretul satelor 
din regiunea Ploești 
in viitorul apropiat

Florea Ristache
prim secretar al Comitetului 

regional U.T.M. Ploești j

plenară lărgită 
tineretului din

jcOMENTWb
Farfuridi americanuli

at cu pufoaică și pantaloni 
i și se leagănă pe picioare 
mul care încarcă la rampă.

acum, 
:Că de : 
st cea 
iară.
4u mă 
nu puteam să-i împac, eram 
în fabrică" — își amintește 

î.
ima grijă a lui a fost să le 
e că e venit din rîndurile 
rîndurile celor mulți...... De

ci am luat obiceiul să ascult 
ce mi se spune și să chib- 
sc de cinci ori cînd iau o 
Are'. Ca inginer mecanic — 
ași făcuse mecanica — și-a 
seama că partea mecanică a 
iei „scirțiie". (Mai tîrziu, 
ind prin mai multe secții, 
întărit convingerea că par- 
mecanică a unei fabrici de 
int are un rol prim). Insta- 

de concasoare scîrțîia și la 
iriu și la figurat. Era nevoie 
reparații, de întreținere per- 
î a instalației, da oameni 

să răspundă de anumite o- 
.ții. A convins oamenii că 
.ru un cîștig mai bun nu-i 
sie să supraîncarci banda 
rasorului. „Ai să ciștigi o 

bani multi, dar in a doua 
ia o să se defecteze, iar in 
de a treia se va opri com- 

t — se adresa el cite unui’ 
citor. Dacă dozezi încărca- 
unifornt și te îngrijești de j 
’ținerea utilajului, ciștigul 
m fi, ce-i drept, ceva mai 

decît în luna de asalt, 
îl vei avea în fiecare lună", 
î la secția concasoare Duță 
st mutat la o nouă secție — 
ia mori pastă și ciment 
li — socotită în fabrică pia- 

de încercare a inginerilor

faptele lui. Prima 
răspundere în fabrică 
de șef al secției con-

înțelegeam cu oame-

cărate peste 60 de vagoane gunoi 
de grajd.

Colectiviștii s-au angajat să de
pună toate eforturile pentru ca In 
vară să stringă recolte mari. To
tul, mașini și oameni sint gata 
pentru „asaltul * primei campanii 
agricole a anului.

In același timp, sărbătoarea 
alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și recentele 
hotariri ale plenarei partidului au 
mobilizat pe colectiviști să în
cheie contracte cu unitățile co-

Pentru sănătatea oamenilor muncii
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
După ce presa și radioul au a- 

nuntat vestea victoriei în alegeri 
a Frontului Democrației Popu
lare muncitorii, tehnicienii și in
ginerii fabricii de antibiotice din 
lași au continuat cu și mai mul
tă însuflețire activitatea lor. Cu 
noile succese in producție ei in 
tăresc votul dat candidatilor 
F.D.P. In ziua de 6 februarie co
lectivul fabricii de antibiotice a 
elaborat cea de-a 32-a șarjă de 
penicilină din acest an. Tot în 
această zi secția de fermentație 
a trecut să lucreze în contul zi
lei de 21 februarie a.c. In ziua 
de 6 februarie colectivul secției a 
III-a a depășit planul de produc
ție cu 66 la sută. Numai in!r-o 
singură zi au fost realizate pes
te plan 8,9 miliarde unități de 
penicilină.

Cherestea
(de la coresponden-SUCEAVA 

tul no;tru).
L» fabrica __ ___

Frasin raionul Gura Humorului, 
victoria in alegeri a F.D.P. a 
fost primită cu multă bucurie. 
Pentru a-Și întări votul dat la 3 
februarie muncitorii acestei fabrici 
au sporit întrecerea in îndepli
nirea și depășirea planului de pro
ducție. Aceasta a făcut ca in fie
care zi planul de producție să fie 
îndeplinit în proporție de 108 la 
sută. Pentru obținerea celor mai 
bune rezultate, brigăzile de tine
ret și-au organizat minuțios 
munca. Astfel brigada descărcă- 
torilor de vagoane C.F.F., con
dusă. de Macovei Toader, în fie-

de cherestea nr. 1

La obținerea acestui rezultat 
un aport deosebit l-au dat tinerii 
Partenie Lozneanu. Gheorghe 
Doroș, FI. Dandu de la secția 
fermentații; Niculai Velea, Con
stantin Cioancă și Gheorghe A- 
gati de la secția a Il a și alții. 
In ziua de 7 februarie a avut loc 
o ședință de analiză a îndeplinirii 
planului pe anul trecut Cu a 
cest prilej au fost discutate sar
cinile de plan pe anul 1957. Nu
meroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri au propus o serie de 
măsuri legate de hotâririle plena
rei C.C. al P.M.R. din 27.29 de
cembrie 1956. Măsurile propuse 
prevăd buna organizare a locu
lui de muncă, mecanizarea pro
cesului de producție In unele 
secții auxiliare, folosirea raționa
lă a materiei prime, precum și 
intensificarea activității tehnico, 
științifice.

peste plan
care zi și-a depășit planul cu 43 
la-sută, dind In același timp po
sibilitate brigăzii de rechizitori 
condusă de Lupașcu Ion să-și de
pășească planul cu 32 la sută.

Munca bine organizată In hala 
de gatere, asigurarea cu materii 
prime necesare au făcut ca și 
brigăzile de gateriști conduse de 
Popa V'asile, On ut Ion și alții 
să-și depășească planul zilei cu 
29—32 la sută. In fiecară zi bri
gada de încărcători de vagoane 
condusă de Nlchita Va sile și-a 
depășit planul cu 43 la sută. Toa 
te acestea Înseamnă sute de me
tri de cherestea peste plan 
tru șantierele patriei. '

pen-

V. CONSTANTINESCU

'Continuare in pag. 2-c)

„Decada 
cărții sîrbe"

j prilejul împlinirii a 8 ani 
a deschiderea librăriei „Nașa 
ja“ din Timișoara, între 7 și 
februarie, în regiunea Timi- 
■a are loc decada cârtii sirbe. 
i ultimii ani, pentru oamenii 
leii de naționalitate sîrbă din 
une s-au tipărit peste 63.000 
volume cuprinzînd prirtire a- 
ea operele alese ale unor 
tori clasici ca : Branislav Nu- 

Ianco Veselinovici, igniato- 
și. alții, traduceri ale unor 

lori clasici romini, ruși, fran- 
elf. In anul trecut a apărut 

gerea de povestiri a scriito-
i timișorean S. Raicov inti- 
tă „La răscrucea vieții" și 
imul de poezii de Vladimir 
:ov.
eschiderea festivă a decadei
ii sirbe a avut loc joi după- 
ază in localul librăriei „Nașa 
ga" unde, în fata unui nume- 
public, scriitorul de limbă sîr- 
Laza Ilici a vorbit despre dez- 
area literaturii și „Cartea 
ă în R.P.R.",

Solemnitatea unor decorări
Joi la amiază la Prezidiul 

Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înminării unor 
decorații.

Pentru îndelungată și valo
roasă activitate științifică cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani de 
la naștere s-a conferit Ordinul 
Muncii clasa l-a, academicianu
lui Horia Hulubei.

Pentru îndelungată și valo
roasă activitate științifică, cu 
prilejul împlinirii a 75 de ani 
de la naștere, s-a conferit Ordi
nul Munc;i clasa I-a academi
cianului Gheorghe Oprescu.

Cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la înființarea Societății 
Academice Romîne, pentru me
rite deosebite s-a conferit Ordi
nul „Steaua Republicii Populare 
Romîne“ clasa II-a academicie
nilor Nicoale Hortolomei, Iuliu 
Hațieganu, Gh. Ionescu-Sisești, 
Alexandru Myller, Ștefan Gh. 
Nico’au, Ștefan S. Nicolau ; Or
dinul Muncii clasa I-a acade
micienilor Eugen Bădărău, Con
stantin Daicoviciu, Iorgu Ior
dan, Wilhel Knechtel, Corneliu 
Mikloși, Miskolczy Dezideriu, 
Constantin Moisil, Miron Nico- 
lescu, Erasmus Nyarady, Iuliu

Prodan, Nicolae Gh. Lupu, Ste
fan Milcu, Istvan Nagy, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P’.R.; Ordinul Muncii clasa a 
II-a academicienilor Emil Con- 
durache, Andrei Oțetea. Dumitru 
Panaitescu Perpess.dus. David 
Prodan, precum și membrilor co
respondenți ai Academiei R.P.R. 
Constantin C. Georgescu, Si nu on 
Iagnov, prof. Eugen Pora, prof 
Vasile Radu, Sandu Constantin 
Vile, Alexandru Sanielevici; 
Ordinul Muncii clasa HI-a tova
rășilor : Gheorghe Baiculescu, 
Barbu Cîmpina, Nicolae Botna- 
riuc, Nicolae Cajal, Eugen Ger- 
gely. Ion Lupu, Constantin S. 
Neguîescu, Constantin Nițulescu, 
Dumitru Petre, prof. Dionisie 
Pippide, Ioan Pîrvu, prof. Tra
ian Popovici, prof. Ioan Stro- 
escu, Nicolae Tipei, prof. Sergiu 
Vasilache, Radu Vulpe.

La solemnitate au participat 
tovarășii: dr. Petru Groza, a. 
cad. prof. dr. C. I. Parhon, a- 
cad. Traian Săvulescu, M. Mu
jic, vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, A. Bu- 
naciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

, - 1907tntoersarea răscoalei am
’regătiri pentru

ie curind profesorul de filologie tliuț Emanoil 
retlnd arhivele fostei primării din Suceava a 
coperi! documente inedite privind răsc ala 

1907.
rintre aceste documente, scrise In limba ger- 
ni. se află o dare de seamă ținută de Des 
fes, consilierul imperiului austro-ungar și ori
cui orașului Suceava. In ședința de consiliu din 
martie 1907 In expunerea lui. Des Loges 
înța pe consilierii primăriei că pină in zua de 
martie 1907 circa 2.000 de bogătași din Mol
ia s-au refugiat in imperiul austro-ungar. t-e- 
i granița prin punctul de frontieră Burduteni- 
ini. țn .continuare Des Loges relatează aspe.te 
răscoalei constatate cu ocazia deplasării sale 
orașul Burdujeni. Printre altele, semnala 

radierea conacelor boierești și atitudinea unită- 
•r armate romlnești cantonate in Burdu/eni 

solidarizindu-se cu răsculații, au incetat să 
cute ordinele superiorilor.
lestul de documente însumează corespondența 
tre primăria orașului Suceava, prefectura Su
va. ambasada uustro-ungară din București și 
iernul romln privind repartizarea fondurilor 
esare întreținerii refugiaților.
n scopul descoperirii și altor documente pri- 
d răscoala din 1907 profesorul lliuț Emanoil 
itlnuă cercetarea arhivelor vechi de la Suceava.

in Burdujeni

In regiunea Suceava s-au luat o serie de mă
suri pentru aniversarea a 50 de ani de la răs
coala țărănească <lin 1907.

Un grup de conferențiari bine pregătiți va ela
bora un ciclu de conferințe cu tema : „1907 oglindit 
în arta plastică-, „1907 oglindit în _ literatură-. 
„Răscoala din 1907 In regiunea Suceava-. Astfel de 
conferințe se vor ține mai ales pentru tineretul din 
satele regiunii. Cu elevii din școli, pionierii și tine
rii de la sate se vor organiza întâlniri cu țărani par
ti cipan ți la răscoala din 1907 care vor povesti din 
amintirile lor.

Muzeele din Suceava și Botoșani au luat mă
suri pentru amenajarea unor secții destinate răs
coalei din 1907. Se va organiza vizitarea acestor 
muzee de către tinerii de la sate. De asemenea se 
vor organtea expoziții volante în satele regiunii.

Casa de creație regională a ținut o consfătuire cu 
tinerii scriitori, compozitori, pictori, sculptori din re
giune la care s-au discutat temele pentru creațiile 
destinate aniversării răscoalei din 1907. S-a hotărît 
ca din lucrările cele mai bune să se editeze un vo
lum. Echipele artistice din satele regiunii au în
ceput îmbogățirea repertoriilor care vor oglindi lupta 
țărănimii pentru pămînt și libertate, precum și viața 
nouă pe care o trăiesc acum țăranii muncitori.

In America a foaî desco-J 
perii un urmaș In Unic I 
dreaptă ai Iul Fazlurldi. A- j 
cum poartâ numele de Hum. 
phrey șl e minletru de lințm- 
țe al S.U.A. DTuedzl Hum- 
phrey-Farfurldi a declarai 
comisloi economice mixte a ( 
Congresului american că' j 
„cea mai importantă schlm- ■ 
bare core s-ar putea tace 
psn'.ru a promova dezvolta-} 
rea economică In Statele V-, i 
ni'e oste reducerea lmpozi- j 
te'or pentru tați contzibuc- 
bi’lt". !

Cum aceste vorbe nu pros ( 
sfat pe placul acelora care 
inițiază spolierea contribua
bililor în vederea goanei 
înarmâri'or, mie'or Humphrey ' 
's-a grăbit să adauge : „Pea-jji 

i tru moment nu am de lăcut'.i 
iniei o recomandare pontru ;( 
[(revizuirea qsmeraTă a poll- j 
ijticil Impozitelor*. > »
7 Vorba strămoșului său: j

să se revizuiască, pri- jj 
meed dar să nu se schimbe j 

(nimica...”

Scutul generalului 
Norstad i

Cu cîtva timp 
în urmă, Comi
tetul regional 
U. T. M.-Plc«ști, 
a dezbătut într-o 
sarcinile ce revin 
regiune în lumina . documentelor 
plenarei C.C.' al P.M.R. din 27 
— 29 decembrie 1956. După cum 
se știe, această - plenară- â. fixat 
sarcini importante , în ^vederea 
dezvoltării agriculturii, făctor im
portant pentru realizarea unui 
nivel de viață din ce in ce mai 
ridicat. înlocuirea cotelor obliga, 
toi ii- la majoritatea produselor _
agricole prin sistemul de contrac. inaugura unitățile socialiste răs. I 
țări și achiziții a bucurat mult pechve în timp cit mai scurt,
pe tinerii țărani muncitori. Ca Pînă in luna martie a.c. s-au
răspuns, ei au hotărît să lupte planificat numeroase consfătuiri 
cu mai multă energie pentru cu tinerii fruntași ai recoltelor
sporirea recoltelor. bogate. Ei vor expune pe larg

Pe baza propunerilor făcute deț metodele lor de muncă, în f'a’ta 
tuturor tinerilor din sectorul in
dividual. Se vor organiza excurs- 
sii la cele mai bogate gospodării j 
agricole colective, ca Baba Ana, j 
Ziduri, Gherăseni, Ciorani și al. j 
tele.Aici vor vorbi nu numai pre. I 
ședinții gospodăriilor colective ci j 
și tinerii fruntași, cu multe zile 
muncă, și care au înregistrat o î 
seamă de succese pi in munca lor. j 

In acest domeniu avem multe ( 
exemple. Va vorbi de pildă tină- ( 
rul Ion C. Ion din gospodăria 
agricolă , colectivă „Gheorghe j 
Doja" din comuna Boldești, raio- j 
nul Mizil, care pentru cele 727 j 
zile-muncă a primit 6690 kilogră- j 
me.porumb boabe, 1163 kgr. grîu ( 
și multe altele. Va vorbi de ase- I 
menea ți tînărul colectivist ion 
Spînu de la gospodăria agricolă j 
colectivă Gherăseni, care împreu- j 
nă cu soția sa a realizat 588 zile-J I 
muncă primind în schimb, pe lin- j 
gă alte produse, 6108 kilograme 
porumb și grîu. )'

Mulți vor fi mecanizatorii j] 
cărora li se vor da în primire i 
suprafețe de teren cuprinse între j1 
40—100 hectare pentru a le lucra I 
singuri, de la semănat pînă la re- r 
coltat. Acest lucru va face să j 
crească răspunderea mecanizato- I 
rilor față de munca lor și va j 
avea drept rezultat creșterea pro- 1 
duetivitjții muncii mecanizate, I 
obținerea unor producții mari la . 
hectar, >la un preț de cost redus. V 

Membrii biroului regional | 
U.T.M și ai celor raionale, vor li 
răspunde personal de munca tine- jj 
rilor din S.M.T. și G.A.S. Ei vor I 
ajuta pe aceștia să muncească i 
exemplar in producție. ]

Chemarea tinerilor de la Boldu, i 
raionul Rimnicu- Sărat, de a re- 
para toate mașinile și uneltele j 
mici pină > la 3 februarie a dat I 
roade. 70 la sută din organiza- v 
țiile U.T.M. de la sate au reali. ! 
zat acest lucru. Dar tinerii de ( 
la Boldu mai au și alt merit. Ei j 
au chemat la întrecere pe ceilalți j 
tineri din raionul Rimnicu Să- j 
rat, încă de astă toamnă, pen- I 
tru a lua sub patronajul lor cen- I! 
trele de tratat și curățat semin: |i 
țe.’ Datorită muncii utemiștilor, >! 
astă toamnă în comuna Boldu nu I] 
s-a însămințat nici un singur bob ( 
necurățat. și. netratat. Pentru | 
primăvară aceasta, inițiativa a | 
fost extinsă în 200 organizații de ț 
bază U.T.M. de la sate. . j

Pentru o recoltă sporită de j 
porumb la hectar e necesar să se i 
folosească într-o măsură cit mai ! 
largă sămînța hibridă. In reglu- | 
nea Ploești. suprafețele de porumb j 

(Continuare in pag. 2-a) !•

participanții la plenara lărgităi 
a comitetului regional U.T.M. 
a fost elaborat un plan de măsuri 
in cara de altfel isint cuprinse 
ioate angajamentele noastre. , 

Odată cu sosirea zilelor calde 
de primăvară, activiștii comitetu-1 
lui regional U.T.M. vor sprijini 
organizareaLunor șantiere,în ra
ioanele Buzău, Rimnicu Sărat, 
Teleajen, Ploești, Beceni, Cimpi- 
na și Tirgoviște. Aici tinerii vor 
lucra in mod voluntar la secarea 
mlaștinilor, stăyilirea eroziunilor, 
desțelenirea terenurilor nefolosite, 
dind agriculturii 1000 hectare te
ren arabil care va fi cultivat de 
către tineret. în primul rînd cu 
porumb.

Creșterea producției de cereale 
nu se poate obține insă numai pe 
această cale. Plenara lărgită a 
comitetului regional U.T.M. a ho- 
tărît ca munca tineretului în spri
jinul transformării socialiste a 
agriculturii să fie intensificată. 
Pentru realizarea acestui lucru 
s-au organizat seminarii în sco
pul însușirii documentelor recen
tei plenare a C.C. al P.M.R., re
zoluției plenarei C.C. al P.M.R. 
din 16—17 iulie 1956 cit și pen. 
tru prelucrarea statutului model 
al gospodăriei agricole colective 
și al întovărășirii agricole. 500 
secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. de la sate au luat 
parte la aceste seminarii.

In urma seminariilor a crescut 
calitatea muncii desfășurată de 
tineri în sprijinul cooperativizării

CU PASIUNE ȘI TALENT...
în Capitală, pe calea Plevnei, la 

Casa de Cultură a studenților, prin
tre celelalte activități, cercurile ar
tistice ocupă un loc de frunte în 
ceea ce privește afluența studen
ților care vor să activeze în cadru! 
lor. La Ansamblul de teatru, în
drumat cu competență și deose
bită grijă de către direcția artis
tică a Casei de Cultură lucrează 

r,eg^>'l~,St-Udentmai I^TC- p™-
U- L.. caragtaie tenesc și încurajator se iui pe fața
drescu șt Cornel Todea. în colec- .țnaegtTulni cind cînd ; o leg^- 
ticiil pus sub conducerea pnmului t ? j.
dintre aceștia se duce o muncă 
susținută de zi cu zi pentru pre
gătirea spectacolului de premieră 
cu care-și va deschide oficial ac
tivitatea Ansamblul artistic al 
studenților. Premiera fiind fixată 
pentru o dată destul de apropiată 
— 15 martie— studenții actori pot 
fi întîlniți in fiecare seară, «trinji 
în jurul mesei ți repetînd în sala 
de la etașul l.

Toate le-am spus, numai lucrul 
cel mai important, poate, l-am o- 
mis. La ce - piesă lucrează stu
denții ? La insistențele Consiliului 
artistic al ansamblului t s-a hotărit 
reluarea poemului dramatic al cu
noscutului nostru dramaturg Mir
cea Ștefănescu — ,^Acolo, ^depar
te", piesă ce pune în discuție pro
bleme vitale ale tinerilor intelec
tuali dintre cele două râzboai: 
mondiale.

lntr-una din friguroasele seri de 
iarnă ale acestui început de an, 
m sala de la etajul I se intimpla 
ceva cu totul deosebit. Băieții i-yi 
mai potriveau încă nodul de la . 
cravată, iar fetele abia găsiseră fe
ricita soluție de a ascunde un bu- i 
chețel de flori în cutia de cioară 
a simpaticului Avram Shon cind 
iată că ușa se deschise și in 
cameră inaintă cu pași cumpăniți 
un bărbat, potrivit ca statură, cu 
părul nins de ani, cu sprincene 
groase și stufoase de sub care U 
iscodeau doi ochi senini și pătrun- 

bunăta- 
călduri 

maestrul

— Un ansamblu artistic 
studenjesc pregătește 
premiera primului său 

spectacol —
Mircea Ștefănescu fu invitat fiă 
asiste la lectură masă a 'prime
lor trei tablouri. După schimbul 
primelor replicii un vzînîbdi prie-

tură tacită il uni demdată de tați 
acești tineri, animați de r dorința 
tot mai puternică de a șe dărui cu 
totul personajelor pe care le in
terpretează. Și îtitr-adecăr fusese 
o repetiție reușită.' Scurtele im
presii și păreri exprimate de autor, 
după lectură, au subliniat plăcu
ta surpriză pe care i-a oferii-o *■ 
ce« mănunchi de tineri entuziaști 
ți cu dragoste pentru teatru. După 
ce a arătat ci -rolurile sint bine 
văzute, ari, de regizor cit și dc 
interpreți, ci atrnbehera ’tabloului 11 
— de o mare importanți în' eco- 

- noma piesei — este ’bine creați, 
• trecut la frecare personaj în 
parte: lui Adrian Grigoriu, de 
ptdi, Fi sugerat mai multi dez- 
i-.rdturi fi chiar o ușoară nuanță 
comei, sau Alin Albei, student la 
r . uitata, de drept, ci aduce o 
notă de maturitate blaza'ă in rolul 
tinirubâ mult prea ginditor. Pom 
pei trebuind însă să se ferească 
de o. asemenea manieri da. inter
pretare. Observații folositoare face 
maestrul Ștefinescu fi asupra ce
lor două roluri feminine ale piesei.

încredințate fiecare la cite două 
interprete. Discuția devine din ce 
in ce mai Intimă și mai intere
santă. Studenții nu sint nici de 
cum timizi. Ei ii solicită maestru
lui împărtășirea unor amintiri des
pre vechiul spectacol al Teatrului 
Național cu aceeași piesă. Nici nu 
mai sezisai trecerea timpului. în
trebări, răspunsuri, amintiri, amin
tiri...

La un moment dat, cind întilni- 
rca se apropia de sfirșit, fata aceea 
micuță, blondă, cu ochi mari și 
sclipitori, pe nume Marcela, sări 
sprintenă de la locul ei și cu emo
ția tăindu-i respirația oferi buche
țelul de flori oaspetelui. ,Jn nume
le colectivului nostru...", un ropot 
entuziast de aplauze acoperi insă 
ultimele cuvinte ale fetei.

Cursurile facultăților s-au în- 
cheiat, examenele s-au sfirșit și 
studenții au plecat într-o bine me
ritată vacanță: unii petrec în 
mijlocul familiei, alții la cabanele 
turistice din munți sau casele de 
odihnă din diferite localități. Pe 
membrii Ansamblului de Teatru 
ai studenților ti așteaptă la întoar
cerea din vacanță, un efort in plus, 
intr-o muncă asiduă pentru pre
gătirea apropiatei premiere a 
spectacolului ..Acolo, departe" de 
Mircea Ștefănescu.

în seara premierei, modestul 
condei care astăzi însăilează aceste 
ginduri, ca transmite pana croni
carului dramatic.

CORNEL CRISTIAN

r

agriculturii. Da. 
torită . acestei 
munci) dusă sub 
conducerea - or- 

ganelor și organizațiilor de par
t'd, In râionul Clslău se între
vede posibilitatea creării unui 
număr de încă șase întovărășiri 
agrozootehnice, în raionul Plcești 
a încă șase întovărășiri agricole, 
iar in raionul Rimnicu Sărat a 
cooperativizării in întregime a 
unui număr de șase comune. Pri
mele cereri au și fost depuse. 
Utemiștii și tinerii luptă pentru 
a spori numărul cererilor și a

m viv jvui t,
Pînă in luna martie a.c. s-au

bogate. Ei vor expune pe larg

j Comandantul suprem aii 
j trupelor H M.T.O. tn Europe, j 
generalul Norstad, a deda- ( 
rat zilele trecute că pentru 
conducătorii militari occi
dentali are o „tmnortanță < 
(capitală" punerea la punct < 
a unui așa-zît .scut”, adică j 
a unui corp de armată caroț 
să cuprindă 50 do divid’.' 
Norstad constdorâ aceasia [ 
drept „minimul necesar*.

j Bineînțeles câ o bună par- ’ 
jle din ,scut" va ii compusă [ 
din divizii ale noului Wohr- ( 

jmacht, care a crescut și a ! 
ileșit deța din scutece.

N-ar fi rău Insă ca Norntad ; 
șl cel ce-ș! ascut, săbiile j 
pentru un nou răsbol, »ă-l, 
roago pe camaradul lor, gc-t* 
neralul hltlerist Speldel, sâ j 
povestească cum au fost o»j 
scuturat! acum 1S-14 ani șl ( 
cum s-au Întors acasă no i 
acut. Nu de alta, dar celor j 
din noul Wehrmacbt acasl: 
lucru le • foarte bine cuno
scut.

Cine plătește? <
De cind cu „doctrina El-1 

senhower”, in Turcia a in-! 
cepul să plouă cu misiuni a- j 
mericane de iot lelul. Mal ! 
multe misiuni americane de > 
leit boabe de orez intr-o > 
[strachina cu pllal. Misiunile ; 
[— după cum s-a anunța! c-; 
llelal — „studiază nevoile • 
[militare șl economica de i 
[Turdei in lumina principiilor ; 
'„doctrinei Elsenhower". i 
[ Dacă e vorba do novolle j 
Turdei, atunci nu • novate 1 
de studii speciale. E nevoie i 
(de... mai puțin .ajutor" ame-1 
[rlcan. Căci e știut, acolo 1 
'unde-și bagă americanul na- j 
[sul, turcu... plătește.

POLEMICI
D. L.

Plecarea delegației
Sovietului orașului Ufa

Joi la prtaz a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre patrie, dele
gația Sovietului orașului Ufa, 
capitala R AS S Bașkire, care la 
invitația Sfatului popular al ora. 
șului Bacău a vizLat timp de 10 
zile țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții sovietici au fost 
salutați de ing. Anton Vlădoiu,

președintele Sfatului Popular al 
Capitalei, V. Acatrinei, președin. 
tele Sfatului popular al orașului 
Bacău, de membri ai Comitetului 
executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei și activiști ai Consiliu, 
lui General A.R.L.U.S.

Au fost de fată V. F. Nicolaev, 
consilier al ambasadei U.R ȘlS' la 
București și I. S. llin, secretar.

Un nou punct pe harta electrificării patriei

zători, de o nespusă 
te. După ce strînse cu 
mina fiecărui interpret,

—O—

Concursul tinerilor 
soliști organizat 

in cinstea Festivalului
Peste 500 de tineri artiști vo

cali și instrumentiști, dansatori, 
din întreaga țară, s-au înscris 4a 
cel de al Hl-lea Concurs al tine- 
rilor soliști organizat în cinstea 
cehii de-al 6-iea Festival al Ti
neretului' ^și Studenților ■ de la 
Moscova. • / “

Concursul se va desfășura țn 
întreaga țară între 1 și 26 martie. 
El va cuprinde două etape: pri
ma etapă, eliminatorie, va avea 
loc între 1-5 martie în orașele 
București, Iași, Timișoara și Cluj, 
iar etapa a doua se va desfășura 
între 15-26 martie la București.

Interpreții clasați pe primele 
trei locuri, la fiecare disciplină 
în parte, vor primi premii în bani 
și titlul de „Laureat al celui de 
al III-lea Concurs al tinerilor so
liști-, iar cei clasați pe locuri e 
patru, cinci și șase vor primi di
plome și mențiuni. Se vor acorda 
diplome de onoare celor mai buni 
acompaniatori.

IIIIH

noastră^Termocentrala de la Combinatul chimic nr. 1 din regiunea Stalin, este prima centrală electrică proiectată în întregime in fara 
In fotografie : termocentrala de la Combinatul chimic care a intrat de curind în funcțiune.



DIN „MANUALUL
tinărului inginer"

(Urmare din pag, l-a) 

noi. In vara lui 1956 este dis
pecer, înlocuind pe rînd șefii de 
secție Care plecau în concediu. 
In septembrie al aceluiași an, 
Dută primește conducerea sec
ției mori ciment. Era o secție 
principală într-o stare nu prea 
bună. Elevatoarele „cădeau" 
zilnic, pompele de ciment aveau 
conducte sparte, transportul eli- 
codal nu funcționa bine.

Cu priceperea lui, cu ajutorul 
conducerii tehnice, s-au efectuat 
reparații, s-au înlocuit utilaje. 
Totuși...

In facultate nu i se predase 
la nici o materie cum să se poar
te cu oamenii, iar la el în sec
ție muncitorii formau mici gru
pulețe. „Noi din Cucuteni..." sau 
„Noi din Pucioasa..."

A discutat cu fiecare în par
te, arătîndu-le ca astfel grupați 
ei își împiedică unii altora în
dreptarea eventualelor greșeli. 
A venit cu exemple concrete, și 
astfel măsura luată apoi — noua 
organizare a secției prin despăr
țirea grupulețelor — n-a fost 
de loc socotită de către munci
tori arbitrară.

In seCție era mult praf. Șuru
burile tamburilor morilor mă
turau cimentul. „Aici sînt două 
chestiuni: tina de sănătate și 
alta de moral* — și-a zis Duță. 
Și îli întreaga secție s-a pornit 
o adevărată campanie. In pri
mul rînd revizuirea tamburilor, 
iar apoi curățenie și iar curățe
nie*.

Azi morile secției sînt bine 
închise, iar pe jos măturat, 
f’oate se vor găsi unii care să 
spună : bine, dar e o utopie să 
m&hvri într-o secție de moți. Și 
totuși nu-i utopie cînd morile 
sînt perfect întreținute. Iar aco
lo unde-i curat» oamenii mun
cesc cu mai multă plăcere, cu 
randament mai mare. Voiam să 
vă spun la sfîrșit că secția lui

Duță e fruntașă dar nu-i nimic 
dacă aflați asta mai devreme. 
Asigurarea ordinei și a curățe
niei a continuat. S-au astupat 
găurile din planșbu, s-au făcut 
apărători și balustrade. Și cînd 
inginerul era în fruntea acțiunii, 
nu l-a răbdat inima nici pe me
canicul de compresoare Oaceșu 
Vasile să nu aducă și el un 
ferestrău de acasă și să facă 
pe dulgherul.

In organizarea muncii în sec
ție, tînărul nostru inginer a ți
nut seama și de necesitatea sti
mulării oamenilor. A văzut că 
Stelian Băcioiu, lăcătuș și șef de 
schimb, cam lasă în seama al
tora îndeplinirea atribuțiilor 
proprii. A dispus să nu mai 
primească prima lunară. Băcioiu 
s-a „dat pe brazdă" — cum zice 
inginerul — și va primi din nou 
prima. Și să nu credeți că-i vor
ba numai și numai de bani. Ii 
este rușine lui Băcioiu să nu fie 
citat în analiza lunară, ca exemplu 
pozitiv alături de Constantin Pas
cale și Constantin Budescu — cei
lalți șefi de schimb la întreținere.

Grație unei asemenea organi
zări a muncii, producția a de
venit ritmică, iar secția mori ci
ment — fruntașă. Problemele 
privind sectorul materialelor de 
construcții, puse de plenara 
C.C. al P.M.R. din decembrie 
1956, sînt și pentru inginerul 
Duță prilejul unor noi frămîn- 
tări creatoare. Secția sa va tre
bui să-și sporească productivi
tatea muncii, pentru ca întreaga 
fabrică să poată da mai mult 
ciment, atît de necesar construc
țiilor despre care vorbesc docu
mentele plenarei.

Acum, dragi cititori, cred că 
îndreptățiți hotărfrea celor care 
i-au încredințat lui Ion Duță 
sarcina verificării instalațiilor de 
securitate și protecție a mun
cii. Urați-i și voi tinărului ingi
ner cît mai multe succese!

> f temiștii întreprinderii ,,Vlcto- 
U ria socialists' din Capitală 

au avut in după amiaza zi
lei de ieri oaspeți puțin obișnuiți: 
un grup de comsomoliști invitați 
cu prilejul inaugurării colțului 
Festivalului.

„Bine ați venit, dragi com
somoliști" — au fost cuvintele cu 
care tinerii, fete fi băieți, au în- 
tîmpinat pe oaspeți la intrarea In 
întreprindere.

Prieteniile 8-au legat imediat în 
ciuda faptului că se vorbeau limbi 
diferite. Există UU limbaj aomun 
al tinereții, ce are la bază prie
tenia și care poate, de multe ori, 
înlocui cu succes cunoașterea reci
procă a limbilor respective.

In sala de festivități a fabricii, 
după un scurt cuvîfit introductiv 
al secretarului organizației de 
bază U.T.M., Ion Mușat, tn acor
durile melodioase ale unui vals, 
tinerele gazde — muncitoare din 
întreprindere — și-au invitat oas
peții la dans. Și aceștia au răs
puns invitației...

Piotr Famovici, comsomolistul 
din Kiev, s^h, dovedit a fi un re
marcabil dansator, iar partenera 
sa, tînăra Victoria Dinu, de ase
menea. în scurt timp, scaunele din 
jurul ringului de dans erau goale. 
Chiar și Vladimir Hurnara, comso
molistul din îndepărtatele mdea- 
guri ale Crivoirogului, la început 
mai timid, s-a avintat cu o însu
flețire care i-a surprins și pe to
varășii săi (ce-l știau mai retras) 
în viitoarea dansului.

Și fiindcă s-a vorbit despre Fes
tivalul ce va avea loc în vara a- 
cestui an la Moscova, nu a lipsii 
nici cunoscutul dans specific ro- 
mînesc „Perinița“, care cu ocazia 
Festivalului de la București a de
venit cunoscut în toate colțurile 
lumii.

sun, secretarul 
bază V.T.M. a 
comsomoliști la « 
treprindere. Apoi'de 
nuat. "’•J*”'

Întîlnirea dintre
comsomăliști a vădit îi 
calda prietenie ci^xisi_ _
nerii romînl și sovietici. Ea a mar- 
cdt totdflâtâ Și începutul uhdY ini
țiative ale tinerilor de la întreprin
derea „Victoria bociâUsti“ în Cin
stea Festivalului de la Moscova.

In fața colțului Festivalului fru
mos amenajat, cuptiniînd aspecte 
din pregătirile tinerilor din lumea 
întreagă în îritîmpinarea marii săr
bători a tinereții s-au purtat dis
cuții însuflețite; comBomoliștii au 
vorbit despre viitoarea a
tineretului fam» — MnscMw.

— Ne străduim — a spus Ivan 
Koval din Kiev — să primim elf 
mai bine pe participanții la Fefl 
ticalul de la Moscova. Credem <!t 
Festivalul va constitui un nou pri
lej de întărire a relațiilor priete
nești între tineretul lumii.

In încheierea reușitei înttlniri 
prietenești, conducătorul delegației 
de comsomolișU a mulțumit pen
tru calda primire făcută de gazde.

Calea minimei rezistente
Printre clădirile fabricii „E. 

ecttoaparâtaj" din București se 
află ți o hală ce poartă pece
tea multor decenii. Planul de 
Hrspectivă al fabricii li dă a- 
cestei hale o destinație nouă: 
magazie de materiale. Pină a- 
turtci Insă hala adăpostește 
„provizoriu" citeva secții.

. „Provizoratul", chiar 
a dacă necesită în mod 
i firesc o stagnare a 
a cheltuielilor, de inves» 
i tiție și întreținere a 
J 'clădirii, nu justifică 

pasivitatea direcției 
fabricii față de condi
țiile de muncă pe timp 
de iarnă ale muncito
rilor care lucrează 
aci. Direcția fabricii 
scuiă atitudinea sa 
afirmînd că „din mo
ment ce hala va fi 
transformată în ma
gazie n-are rost să fa. 
cern amenajări". Just, 
am fi dispuși să afir-

f

E. PITULESCU

CĂRȚI NOI

In sprijinul orientării 
spre munci productive

La începutul acestui an școlar, 
vestea organizării atelierelor de 
lăcătușerie și tîmplărie a fost 
primită cu nerăbdare de elevii 
Școlii medii nr. 7 „I. L. Cara. 
giale" din Capitală. La școală 
au fost aduse menghine, tejghele, 
truse individuale și alte utilaje și 
unelte trimise de Ministerul Tn- 
vățămîntului. Apoi în clasele 
V—VlII-a au început să se des
fășoare cele două ore săptămt- 
nale prevăzute de programa șco. 
Iară pentru a forma la elevi de. 
prinderi și activități care să-i 
ajute ca, la absolvirea școlii, să 
se orienteze spre munci produc
tive

Primele roade ale acestei noi 
forme de politehnizare a școlii 
n-au întîrziat să se arate. Fizica, 
matematica, desenul și alte obiec
te și-au găsit aplicații practice 
în atelier, iar rezumatele la În
vățătură la aeeste obiecte deve
neau din ce kt ce mai bune Tn 
scurt timp interesul elevilor pen
tru orele de atelier devenise ne
așteptat de mare.

Pentru rțalitarea pregătiri! țB- 
litehnice a elevilor din școlile de 
7 ani și medii, în anul 1955 au 
fost dotate eu ateliere 60 de 
scoli de ea'tjră generali Tn emil 
!n ears pe tfngă școtDe de 7 an: 
și medii vor fi organizate taci 
200 de ateliere.

Tn afara atelierelor organizate 
de Ministerul fovătămlntutaL *- 
proape 60 de școli de 7 ani și me
dii și.au toființat ateliere cu aju. 
torul întreprinderilor care ie pa
tronează.

Ce va înfăptui tineretul satelor 
din regiunea Ploești 
în viitorul apropiat

(Urmare din Pag, t-a) 

pentru hibridare vor «pori ia 9) 
— 30 hectare tn fiecare gospodă
rie agricolă colectivă și de stat 
Aceste loturi vor fi patronate și. 
bineînțeles, îngrijite de tineret 
în care scop se organizează eefii 
pe și brigăzi de tineret

Pe alocuri, tn regiunea noastră 
pămîntul este sărac tn afară ie 
gunoiul de grajd și de Ingrăși- 
mintele chimice, cenușa obiș»B;tă 
1 ar putea ajuta mult. Tn această 
privință este demnă de lawdă cu- 
ț ativa unităților de pionieri dta 
atonii! Rimmcu Sărat, care

I la primăvară vor string* s vwr 
preda gospodăriilor agrtoefe de 
stat 8 vagoane de cenușă Arena 
tă inițiativă va fi extinsă ta ta 
treaga regiune

Ce urmărim noi prin -cate *. 
obștea* Rfepur.sul e«te sfcșint 
angajpoentoi t nerior ta a te li
me pe suprafețele racrbte ta Ese- 
ret o producție medie la hectar ce 

l 3000 kgr ponuab aoata p 500 
ț kgr gria trebuie rea Szat cx «ri-

vară se va deschide un șantier 
a tineretului. 25 hectare teren 

- s va fi transformat în vii 
vor crește stru-

inițiativă să fie 
extinsă tn toate școlile de 7 ani. 
în trei ani, aceste peotoiert 
lărești vor dinii patrir 
tata de miiwo de pomi 

Toate aceste» aînt, 
plaMrile, gîndurile și a 
menteie tinerilor din satele 
«ăi Ploești tn ceea ce 
manca pentru 
fa *>ee*»r șf 
rea socialistă a agriculturii.

Desigur poate multe lucruri 
■a-a» scăpat. Detpit Me vom 
verbi fcisâ intr-ufc viitor destui 
de apmpiat

măm, dacă transformarea s« 
i. va efectua înft.un viitor a- 

propiat. După părerea una
nim împărtășită de tovarășii 
din conducerea întreprinderii 
„provizoratul" va dura... 4—6 
ani, dacă nu șl mai mult. E 
admisibil să nu se asigure iar
na încălzirea secțiilor din hală 
veche *

Conducere* întreprinderii știe

— Nu,
— încotro? Spre Polul 

spre fabrica ,,Electroaparataj“.
■ *ea

Stau ghemuit pe o lădiță, în
jghebată ad-hoc lingă urcarea 
în mașină. Cu toate că e des
tul de incomod, sînt mulțumit 
că voi ajunge la vreme la Cio
rogîrla După ce mașina por
nește, se instalează în dreapta 
ntea și taxatordl.

Ii întind taxatorului o banc
notă de 10 lei. El o ia și o bagă 
tacticos în geantă.

— Ați vorbit Cu șeful sta
ției, nu ?

— Da, îmi dați un bilet ptnă 
la Bolintin Mi-a spus că se gă
sește un loc în mașină, dacă 
scot bilet întreg. Am acceptat 
cu toate ca eu ttlerg doar pînă 
la Ciorogîrla.

. Tînărul taxator tace. Mă Uit 
la el. Face discret cu ochiul șo
ferului. Curînd se înfiripă între 

o discuție.
— Sst. Vasilică, nu H prost,

— El, nu se poate nene 
Gheorghe. Dacă se urcă 
Ionii ?!

— Nu se urcă. mă. 
știu eu..

Ei discută, eu Aștept biletul. 
* celașt lucru tl fac și călătorii

contro-

Las-că

1 Același lucru fi fac și călătorii 
i' care s-au suit odată cu mine, 
d Ctțiva insă se cunosc cu Vasi- 
i1 lică — duaă cit* obtorv, pentru 
P că-și fac semne. Vasilică ddee 
1

la noi H

arătătorul la gură.
ar vrea să spună :

Dupâ o vreme însă, 
— îmi dați biletul? 
Vasilică

Ies:

ca și cînd 
„secret" I

. zic:

răspunde cu subtnte-

dar., adică... dacă 
vreți... eu credeam....

— Trebuie să-l decontez.
Șofetul Se uită acum ia mi

ne, în timp ce Vasilică taie hi- 
letul. Iau biletul, tl privesc. 
„Cursa 5098 — Ciorbgîrla — 
3,50 lei. Taxatorul îmi dă apoi 
3 lei restul de la 10 lei.

— Știți, pină la Bolintin • 
7 lei. Dumneavoastră mergeți 
la Ciorogîrla. nu ?

— Da. dar dâti-mi bilet oen. 
tru toată suma reținută

— Știti. la noi așa e. Dar... 
și duce iar Arătătorul la gură.

th timp ce taxatorul își corn- 
plectează foaia de parcurs. Îmi 
arunc privirile și citesc:

„Șofet, schimbul I, Ionescu 
Gheorghe. Taxator : Mincă Va
sile.

Dacă voițl să călătoriți 
susnumlțll și tn condițiile tn 
care eu âm călătorit, mergeți 
la autogara I.R.T.A. din Cotro- 
ceni și luați cursa către Bolin
tin. Șsst. dar să nu le spuneți 
că eu v-am recomandat.

N. BARBU

Da.

cu

:v :
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HOMER — Odiseea — în ro- 
fninește de G. Murnu. Colecția 
„Clasicii literaturii universale". 
488 pag - 16.70 lei. E.S.P.L.A

FRANCOIS VILLON. — Bala, 
de șl poettie. 296 pag. — 9,10 lei. 
E.S.P.L.A.

ALFRED DE MUSSET — Cu 
dragostea nu-i de glumit —- come
die în 3 acte. Colecfia „Bibliote- 
ca Detlfru toti".— 120 pag. 2 lei. 
E.S.P.L.A. •
'............................— ■ '

ADALBERT VON CHAMISSO 
— Extraordinara poveste a Iul 
Peter Schlernihl. Colecția „Meri
diane", 112 pag. — 1,60 lei. 
E.S P L A

ALECU RUSSO Cîntarea 
Romîniei, Colecția „Biblioteca 
școlarului", 192 pag. — 2,60 lei. 
Ed. tineretului.

DEMOSTENE BOTEZ — Oa
meni în lumină — versuri, 88 
pag. — 3,75 lei. Ed. tineretului.

Conferința
La Casa Prieteniei Romîno-So- 

vietice A.R.L.U.S. va avea loc vi
neri 8 februarie, la ora 18, confe
rința „Rezultatele îndeplinirii 
planului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U R.S.S. pe 
anul 1956". Va conferenția Zânei 
Florea, ziarist.

Macheta reactorul* expe
rimental de 2006 kw. care se 
instalează la Institutul de 
fizică nucleară al Academiei 
R.P.R.

A. — Reactorul ca barele 
de uraniu.

B — Tabkml de co
mandă.

C — Ud protector de 
beton.

JSSkMMm

că sobele de fier 
titatea mică de combustibil re-| 
partizată zilnic nu pot în-l 
calzi secțiile, dar sub prețex-l 
tul: „ministerul nu aprobă]
construirea unei instalații cen-| 
trale de încălzit*', socotește că] 
situația este iremediabilă și în] 
consecință nu ia nici 0 măsură | 
de îndfeptăfe.

Din păcate, s-a ales calea] 
minimei rezistențe. E normal 
să nu se aprobe construirea] 
unei instalații de încălzit, in
stalație costisitoare, care peste 
4—5 ani va deveni inutilă. Dar 
prin aceasta tiu se epuizează 
multiplele posibilități de a se 
asigura încălzirea halei. O re
zolvare, de pildă, ar constltui-o 
propunerea făcută de muhcito-J 
rii secției cazangerie: reducerea 
spațiului excesiv de mare prin- 
tr-un tavan (necesar de altfel 
și magaziei de materiale) și mă
rirea rației de combustibil.

Direcția fabricii „Electroapa 
rataj" București trebuie să stu
dieze cu mai mult simț de răs

pundere propunerile muncitori
lor și să rezolve neîntîrziat în
călzirea halei vechi, problemă 
de care depinde sănătatea mun-j 
citorilor și nivelul producției.

MARIN ROBAN q 
strungar |

OtCE
...la cantina uzinelor „Gh. I 

Gheorghiu Dej" din Tirgouiște.l 
In mod frecvent, cantitatea del 
mincare gătită pentru regim I 
este insuficientă fată de numă 
rltl muncitorilor înscriși.

GHEORGHE COMAN 
sudor

..Statul popular al Capitalei! 
tn loc să repartizeze muncito-l 
rilor de la l.O.R. terenuri pen
tru locuințe individuale cit mai 
apropiate de fabrică, le-a atri- 
Ewit parcele de pămtnt tn aî/d 
extremitate a Bucureștlului, um 
corn. Militari ? M

E. ȘTEFANESCU ] 
funcționară

...tn magazinele cu articole! 
de menaj din Galați nu se gă
sesc vase emailate ca: găleți 
‘1 apă, ligheane, ibrice și oase 

1 bucătărie ?
MARIA DUMITRESCU 

casnică 
..autobusele care leagă ora. 

șui Suceava de gările Ițcani si 
Buădujeni circulă la intervale 
de ore și nu există nici o coor
donare Intre orariul autobuselor! 
și orele de plecare sau sosire a 
trenurilor ?

I. MARTINIUC 
activist

..organizațiile de bază U.T.M 
de la Combinatul „Octombrie 
Roșu" din Tlrgoviște nu cola
borează cu cabinetul tehnic al 
întreprinderii? (Urmările: tn 
întreprindere nu există nici ud 
tinăr inovator). ®

AVRAM GRIGORIU 
vopsitor 

...magazinele de confecții și 
textile din raionul Dorohoi, reg. 
Suceava, nu stnt aprovizionate 
cu mănuși de piele, căciuli de 
piele și pistă?

MIHAI MUNTEAINU 
învățător

de 
de

firfa intcrnalionaiismniDi
Creșterea forțelor socialismului 

în întreaga lume este un proces 
continuu. Aceasta corespunde în
săși legilor obiective de dezvol
tare a societății. Istoria confir
mă, cu trecerea ..fiecărui au, că 
sin gură clasă capabilă că con
ducă omenirea spre limanul bu
nei stări este numai clasa munci
toare. Rolul istoric deosebit al 
proletariatului, misiunea sa esen
țială de a lichida orice exploa
tare dă și luptei sale pentru a- 
tingerea acestui scop anumite 
particularități Una din acestea o 
constituie crescfnda solidaritate a 
proletariatului international. Is
toria mai cunoaște momente de 
unitate a unor clase sociale pe 
plan international. Așa a fost de 
pildă in 1792. cînd Europa re
acționară, feudală s-a coalizat 
împotriva tinerii burghezii fran
ceze pentru a distruge cuceririle 
sale revoluționare. Dar coaliția 
s-a sfărlmai repede, așa cum s-a 
prăbușit acțiunea celor 14 state 
imperialiste în 1918—1920 imno- 
triva Uniunii Sovietice Ceea ce 
constituie esența relațiilor dintre 
diferite detașamente ale burghe
ziei din diverse (ări. este nu uni
tatea momentană ci ascuțirea tot 
mai puternică a contradicțiilor 
dintre diferitele grupări ale aces. 
tei clase, chiar dacă sînt unite 
în ura împotriva clasei munci
toare Tocmai în existenta și a. 
dincirea acestor contradicții in
terne este izvorul slăbiciunii a- 
cestei clase condamnată de isto
rie

Tn opoziție cu burghezia clasa 
muncitoare este caracterizată prin 
solidaritatea, prin unitatea de 
acțiune. Se știe că primul pro
gram al mișcării muncitorești 
internaționale, formulat acum 
110 ani de Marx și Engels se în.
cheia cu tnflăcăratul apel „Pro
letari din toate țările, uniți văl" 
De fapt era astfel formulată con
diția esențială a îndepliniri!

proletar
telurilor mărețe «le proletaria
tului. Istoria a verificat deplin 
marea însemnătate a solidarității 
proletare. Se poate afirma cu cea 
mai mare certitudine că toate 
victoriile epocale ale clasei mun
citoare se datoresc luptei duse 
sub steagul internaționalismului 
proletar.

I
Ideea internaționalismului pro

letar a apărut în rîndurile miș
cării muncitorești, fiind funda
mentată din punct de vedere 
științific de teoria marxist-leni- 
nistă. Internaționalismul socia
list reflectă unitatea telurilor re
voluționare ale muncitorilor din 
toate țările, solidaritatea lor de 
clasă. Condițiile de viață și de 
luptă ale muncitorilor diferă de 
la țară la țară, dar toate deta. 
șamentele clasei muncitoare tn 
orice loc s-ar afla, au un 6Cop 
comun: eliberarea de sub ex. 
ploatarea clasei capitaliștilor, 
construirea unei societăți în care 
omul muncii să fie stăptnul soar- 
tei sale, să 6e bucure de frumu
sețea vieții socialiste. Aceste in
terese fundamentale ale clase! 
muncitoare constituie baza obiec
tivă a luptei comune a tuturor 
muncitorilor. „Capitalul — spu
nea V. 1. Lenin — este o forță 
internațională, și pentru a-1 tn- 
vinge oină la capăt stnt necesare 
acțiuni comune ale muncitorilor
tot pe scară internațională".

Baza economică a internațio
nalismului o constituie situația 
clasei muncitoare tn capitalism, 
cînd ea face frotit comun împo

triva exploatării singers»» a e*. 
pitaliștilor. Unitate* interna
țională de luptă a clasei munci
toare este extrem de necesară tn 
epoca imperialismului, cînd con
tradicțiile de clasă s-au ascuțit 
la extrem, cînd pe ordinea de zi 
s-a pus în mod practic problema 
înfăptuirii revoluției socialiste. 
Unirea oamenilor muncii este o 
condiție absolut necesară pentru 
victoria socialismului pe plan 
internațional. ■

Expunindu-și deschis atitudi
nea lor internationalistă comu
niștii au fost și mai sint.tncă și 
astăzi ținta atacurilor reacțiunii, 
care susțin că partidele marxist, 
leniniste nu ar apăra și promo
va interesele naționale ale pro
priului popor. Aceasta e6te una 
din numeroasele calomnii ale 
burgheziei reacționare Împotriva 
celor mai înflăcărați patrioți: 
comuniștii. Nu există nici un fel 
de contradicție între patriotism 
și internationalism. Dimpotrivă I 
Experiența istoriei a demonstrat 
că îmbinarea internaționalismu
lui proletar cu patriotismul salv
gardează interesele naționale 
fundamentale ale fiecărui popor. 
Să ne referim la unele fapte 
din istoria partidului clasei mun
citoare din Romînia. Comuniștii, 
militînd cu abnegație pentru in
teresele naționale fundamentale 
ale maselor muncitoare din Ro
mînia, au luptat din primele clipe 
ale activității lor pe arena politică 
a tării noastre pentru apărarea 
revoluționară a Uniunii Sovie
tice, împotriva războiului anti- 
sovletlc pregătit de cercurile a- 
gresive internaționale, sprijinite 
de reacțiunea romtnă Din nume
roasele documente de partid, 

care s* refereau i* această pro
blemă ,*m vrea să reamintim ho- 
tărîrile Congresului al V.lea al 
P.G.R. care arată că apărarea 
U.R.S.S. Înseamnă apărarea in
tereselor vital» fie maselor mun. 
cltoar», ci orice război knpbtriva 
statului socialist v» duce la ca
tastrofă națională. Desfășurarea 
evenimentelor a confirmat jus
tețea poziției comuniștilor. An
trenarea in criminala aventură 
antisovietică a dus tara noastră 
la un pas de catastrofa națio
nală ; prietenia sinceră cu 
U.R.S.S promovată de comuniști, 
și după ce dasa muncitoarea pre 
luat conducerea puterii de stat, 
a fost una din condițiile de sea. 
mă ale înfloririi economiei și cul
turii naționale ale tării noastre. 
In prezent îmbinarea patriotis
mului socialist cu mternationa. 
lismul proletar constituie o ca
racteristică a politicii Partidului 
Muncitoresc Romin in opera de 
construire a socialismului și de 
consolidare Și dezvoltare a le. 
gâturilor frățești tn cadrul pu
ternicului lagăr al socialismului 
și păcii.

II
Internaționalismul proletar a 

acționat de-a lungul întregii is
torii a mișcării muncitorești, în- 
registrfnd momente de puternică 
afirmare a solidarității clasei 
muncitoare cum au fost Comuna 
din Paris, revoluția rusă din 
1905. victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie etc. In 
timpul Comunei, pe baricadele 
Parisului revoluționar s-au în- 
tîlnit alături de muncitorii fran
cezi, revoluționari ruși, polonezi, 
maghiari, romîni și de alte na
ționalități. Revoluționara rusă 
Elisabeta Dmitrieva era in frun
tea batalionului de femei care 
lupta tn rtndurile comunarzilor, 
polonezul Iaro61av Dombrovski 

era eoenandiata! trupelor Coasu- 
nei.

In perioada taterventief mili
tare rmperiabste împotriva «ta. 
tuiul sovietic, Îs începutul exis
tențe sale, in întreaga Europă 
s-a desfășurat o uriașă tmșcara 
d« solidaritate » rfasei munci
toare. care a slăbit capacitatea ta 
atac a forțelor imperialiamntai 
și a contribuit '* toiriegarea 
primei încercări de restaurare a 
capitalisma’ui ta’ Rusia Socie. 
tic»;

Exemple de manifestare a ia- 
ternattooalismului proletar, a 
eficacității sale se pot încă da 
Ceea ce trebuie sublinia; este fap
tul Că, pe măsura dezrvoitării for
țelor sodaiistnutai in întreaga 
lume, conținutul ideii ioteraațto- 
nalismu'ui se îmbogățește, se 
dezvăluie noi laturi ale solidari
tății proletare. Tn prezent, cînd 
există sistemul socialist mondial, 
principala manifestare a interna, 
ționaliomului proletar o consti
tuie solidaritatea țărilor lagăru
lui socialist, frăția partidelor tt>. 
muniste și muncitorești din a. 
ceste țări.

Apariția comunității statelor 
socialiste constitute cea mai mă- 
reală realizare a epocii cpntem. 
porâfte Există tn preiănt 6 uria
șă forță maketială, morală, poli
tică și militară care este capa, 
bilă să înfrîneze orice încercare 
a imperialismului de a întoarce 
roata istoriei. Unitatea interfla- 
tionalistă a statelor socialiste, 
dezvoltarea impetuoasă a forțe
lor de producție din aceste tari, 
dîrzenia cu care aceste (ări a- 
pără cauza păcii și resping orice 
atac imperialist njicțorează în 
măsură considerabilă eficient» 
planurilor agresive ale imperia- 
lismului mondial.

Țările socialismului sînt unite 
prin ideea și cauza comunismu. 
lui; de aceea relațiile dintre ele 
se întemeiază pe învățătura mar. 
xism-leninismului, pe principiile 
internaționalismului proletar. In 
același timp statele socialiste se 
bucură de deplină independență 
și suveranitate națională, reia, 
tiile dintre ele se întemeiază pe 
principiile leniniste ale egali
tății în drepturi și ale respectu- 
lui reciproc Relațiile multilate
rale dintre țările socialiste, re. 

Latri oi total ani pe arena ixcr- 
oatMXiaiâ. «rsâresc Isfăptuirea 
caizei comune ta lapta împotri
va >a:p»rjăiMaiui. victoria con- 
strwni soctalamiai ta aceste 
țări. Clasei mtmcMoare. ca 
forță cooiucătsye ta natale so- 
cai»:e. ti re.Jhe • mar» răs- 
pandere ne saaxa: pentni desti
ne e gatnai sale ci și pentru a- 
ceie ale intrării omeniri.

ia^ertaliștii încearcă să specu
leze orice situație care li se pare 
lor frvorafilă pentru a sparge u- 
nitate* țăriior socialiste, unitate 
care-i sperie cel mal mult, forța 
ei manifestindu-se cu vigoare ca 
o pavăză de netrecut tn calea 
planurilor lor războinice. Deși au 
existat unele fenomene negative 
in rrialiile dintre anele state so
cialise ca urmare a manifestării 
cultului personalității, intre sta 
tele socialiste nu există, nu pot 
exista contradicții fundamentale 
și ciocniri de interese, iar acele 
fenomene negative care s au ma
nifestat nu pot întuneca aspectul

’ guve. -jlu: .ov^tlc din 
30 octombrie 1956, relațiile dintre 
țările -sodallste constituie cheză
șia continuei Înaintări pe drumul 
făuririi orinduirii socialiste. Toc
mai acesta este factorul care per
mite unor (ări mici, slab dezvol
tate să facă pași uriași tn crește, 
rea potențialului lor economic, în 
apărarea independentei lor națio
nale împotriva tendințelor agre
sive ale imperialismului. Să luăm 
exemplul tării noastre. Ajutorul 
economic, politic, cultural al Uni 
unii Sovietice și colaborarea cu 
celelalte țări socialiste a fost u- 
nul din factorii principali care au 
dat pocibiiitatea progresului rapid 
al industriei aocialiste, care este o 
mindrie a poporului nostru, creș
terii bunei stări a poporului. Co. 
laborarea economică a țărilor 
socialiste permite să dezvoltam 
acele ramuri ale industriei grele 
care au condiții economice și teh
nice avantajoase tn tara noastră. 
Aceasta ne dă posibilitatea să a- 
locăm mai multe fonduri pentru 
industria alimentară și ușoara, 
precum și agriculturii, după cdrti 
a hotărît plenara din decembrie 
1956 a C.C. al P.M.R.

In scopul întăririi unității sta
telor socialiste și a colaborării 
prietenești dintre partidele comu
niste ți muncitorești din aceste 
țări, au avut loc in ufiimul timp 
evenimente remarcabile, printre 
care convorbirile dintre delega
țiile guvernamentale ale U.R.S.S. 
și R. P. Chineze țări cate con
stituie o uriașă chezășie a păcii; 
convorbirile dintre delegațiile gu
vernamentale și de partid ale 
U.R.S.S. și R. P. Polone

In ultima vreme, sint folosite 
noi forme de legătură intre par. 
tidele marxist-ieniniste. Astfel au 
avut loc discuții intre reprezen
tanții partidelor comuniste și 
muncitorești din U.R S.S.. R.P.R., 
R. Cehoslovacă. R. P. Bulgaria 
și R. P. Ungară. între reprezen 
tanții Partidului Muncitoresc Ro
min și P. C. Cehoslovac, intre 
delegații paftide'or marxist-ieni- 
niște din U.R.S.S.. China și R.P 
Ungară. O mare Importantă pen
tru creșterea unității mișcării 
muncitorești o are Îmbunătățirea 
relațiilor cu R.PF. iugoslavia și 
Uniunea Comuniști or

Așa cum arata faptele, urii, 
tatea, solidaritatea internațională. 
itUeriuțtonalismuj p/oletar nu 
exc ude c-it:ca reciorocă între 
partidele comuniste Această cri
tică trebuie să aibă la bază în
crederea reciprocă și să por
nească și pe fundamentul ideolo. 
gic comun : marxism-leninismul. 
care este folosit creator în fie
care tară.

Internaționalismul proletar pre 
supune o critică frățească cons
tructivă, care contribuie la o mai 
bană înțelegere recipocă, la un 
rodnic schimb de experiență, la 
însușirea conștientă a experien
ței care are valoare internaționa
lă.

Un aspect important al interna
ționalismului proletar îl consti
tuie relațiile dintre partidele co 
muniste din tări'.e capitaliste cu 
cele din țările unde aceste partide 
conduc statul. Oamenii muncii 
care se mai găsesc sub jugul ca
pitalului văd în triumful ideilor so 
cia'ismului materializarea speran. 
țelor lor cele mai nobile. Ei sorb 
forte noi din victoriile obținute 
de toate statele socialiste și prie

tenia cu aceste țări ti mobllizeaz] 
la noi bătălii de clasă. Marxisrri 
leninismului ti este străină teri 
dința de a face din revoluție I 
marfă de export, dar ar fi nail 
să se creadă că triumful clasd 
muncitoare pe o treime a globul 
lui rămtne fără ecou în conștiira 
(a, in sufletul proletariatului dl 
pe restul globului. Existența sisl 
ternului socialist mondial, victa 
riile sale stnt un sprijin al mă| 
carii muncitorești revolution® 
din toate țările. De aceea întări 
rea legăturilor internationalist] 
dintre toate partidele marxist-ld 
nlniste este o mare forță a zile] 
lor noastre. încercările de 
scinda unitatea tnișcării comuni» 
te Internaționale pe care le fa 
continuu imperialiștii au primit J 
primesc o replică zdrobitoare 
Rezoluția Congresului ai VHI-le] 
al Partidului Comunist . Italia! 
subliniază: „Mișcarea munt'to] 
rească are o datorie fundamentă 
lă, aceea a internaiionalismulii 
care , trebuie să se exprime prin] 
tr-o solidaritate politică efectiv 
atît între partidele care- condu 
deja statul și intre acelea car 
luptă pentru a-si asuma conducă 
rea Jar‘i.

Internaționalismul socialist. îl 
condițiile actuale, cînd pe areal 
internațională există două lag„r| 
mondiale, cînd se dezvoltă pu 
ternic mișcarea de eliberare na 
{ională din țările coloniale și de 
pendente nu 6e manifestă numa 
in cadrul sistemului socialist ș 
în retatiiie d nire Partidele clasa 
muncitoare din diferite țări. A 
cest principiu fundamental e tJ 
aplicat și in relațiile statelor so 
cialiste cu țări nesocialiste da 
care stau pe platforma respecL.ri 
independentei naționale, a egali 
tații în drepturi, a relațiilor sta 
tc-lor reciproc avantajoase. Ideo. 
logia internationalists călăuzește 
Uniunea Sovietică, China .și alte 
state socialiste în politica de aju- 
torare a statelor slab dezvoltate 
cum sînt India, Birmania, In. 
donezia, Egipt. Datorită poziție; 
ferme a U.R.S.S. in fata agresiu
nii anglo-franco-lsraeliene, s-a 
pus capăt grabnic acestei aven, 
turi care tindea să lovească în ina 
teresele naționale ale Egiptului.



Lucrările celei de a Vl-a sesiuni 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Nota ambasadei U.R»S»S«
în Israel ?

M6SC6VA' ’ f (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
anunțat, la 6 februarie, la Casa 
Centrală a Ziariștilor din Mos
cova a avut loc o conferință de 
presă în legătură cu acți’ ‘ 
Subversivă dusă de S.U.A. 
potriva U.R.S.S.

l_ : __
Ilicev, șeful serviciului presei din lor cu serviciul de spio: 
Ministerul Afacerilor Externe al rican. (text prescurtat)

Declarația lui N. I. lakuta

U.R.S.S. a fâcuf o declarație în eu locuiesc în orașul Klin și lu- căsătorit și am o fată — Na- 
legătură cu aceasta. L. F. Ilicev crez într-o uzină. In 1955 m-am tașa, care are de acum 9 luni, 
a prezentat apoi pe lakuta, 
Kudreavțev, Novikov și Hmelniț-

JtL, care au . fost trimiși de 
livitate», spionajul american pe terito- 

im- ritil .Uniunii Sovietice. Publicăm 
>uiva u.k.o-o. nrai jos cțeclarațiile foștilor spi-
La începutul conferinței L. F.' ohi americani despre legăturile 

iresei din lor cu serviciul de spionâj ame-

au fost trimiși de 
american pe terito-

în 1941, aflîndu-mă pe front, 
am fost rănit și luat prizonier 
de germani. Am fost dus în la
gărul de prizonieri de război din 
orașul Krcsnoe, regiunea Smo
lensk. Acolo, dind. dovadă de 
lașitatfe, am acCeptâf să fdc ăfr 
viciu în armata germană.

La sfirșitul anului 1945 am fost 
mobilizat pentru a lucra la refa 
cerea unui aerodrom german 
pentru americani în regiunea 
Miinchen-Reim. Tot acolo lingă 
Miinchen l-ani cunoscut in 1946 
pe emigrantul alb Boldlrev, care 
în acea vreme era reprezentări 
tul unui mare acționar, fostul 
prinț fus Beloselski. Din Insăr 
cinarea lui Beloselski, numitul 
Boldlrev recruta oameni pentru 
a lucra în America de sud și îh 
Africa, promițîtidu-le să le asi
gure acolo o viață înstărită.

In 1951 a apărut in Maroc e- 
migrantul alb Băidalakov, care 
profitînd de dorința mea de a 
învăța și de situația mea mate
rială grea, mi-a propus să plec 
tn Germania occidentală, promi- 
țîndu-mi sprijin material și aju
tor pentru a-mi face studiile.

La începutul anului 1952 am 
sosit in orașul Frankfurt pe Main 
și m-am prezentat lui Baidalakov 
care m-a trimis la emigrantul 
alb Okolovici.

Okolovici m.a recrutat și m a 
trimis în localitatea Bad-Hom. 
burg, în apropiere de Frankfurt 
pe Main, ca să fiu instruit in 
așa-numiiul ,,Institut de studie
re a U.R.S.S." situat în strada 
Kaiser Friedrich Promenade nr. 
57-59. In realitate, aceasta era 
o școală de spionaj camuflată in 
care oameni ca mine erau veri
ficați >n prealabil și îndoctrinați 
cu propaganda anti-sovietică.

Serviciul de spionaj american 
ne-a Încredințat misiunea să fa
cem spionaj tn U.R.S.S.. să cu
legem date amănunțite despre 
aerodroamele militare, despră ti-

purile și numărul avioanelor care 
aterizează pe aceste aerodroame, 
să detectăm instalațiile de radar 
și obiectivele industriale impor
tante.

La 21 aprilie 1953 eu și Ku- 
dreavțev am fost aduși în Grecia 
cu un avieji american cvadrimo- 
tor, iar de aci, în noaptea spre 
24 aprilie am plecat cu un alt 
avion amerieah, de data aceasta 
fără semne de recunoaștere și 
am fost parașutați pe teritoriul 
ținutului Krasnodar.

După amerizarea pe pămint so
vietic noi am călătorit un timp 
oarecare prin diferite orașe și am 
cutreierat prin tată de teama de 
a nu fi prinși

Ideea de a rie preda și de a qe 
recunoaște Vină nu ne-a venit 
dintr-odată.

Americanii căutau să ne con
vingă că după război Uniunea 
Sovietică nu se va redresa, nu-și 
va putea reface economia dis
trusă de război, că poporul nu 
muncește, că nu are ce îmbrăca 
și suferă de foame.

Ajunglnd din nou pe 
sovietic, în fața noastră 
rut un tablou cu totul 
Noi am fost uimiți că
timp atît de scurt de la termi
narea războiului oamenii sovie
tici au fost în Stare să refacă în 
întregime tot ceea ce a fost dis
trus în tiriipul războiului.

Stînd de vorbă în repetate rîn
duri, eu și Kudreavțev ne-am 
convins că trebuie să punem ca
păt trecutului murdar. Ne-am 
prezentat deci organelor de 
securitate unde ne-am recunoscut 
vina.

Incheindu-și declarația, N. I. 
lakuta a anunțat că în prezent 
locuiește la Moscova și lucrează 
într-un inătițjrt de cercetări știin
țifice. In același timp el se pre
gătite să Urmeze cursurile undi 
institui de tnvSțamtnt

pămînt 
a apă 
diferit 
într-un

superldr.

Declarația lui M. P. Kudreavțev

a-

La vîrsta de 18 ani am fost 
dus cu forța de hitleriști în Ger
mania. Acoio am fost mobilizat 
într-o unitate de apărare antiae
riană. La sfirșitul războiului am 
căzut prizonier la americani, și 
am stat în lagărul din orașul 
Landau pe Schar, iar după
ceea am fost trimis la construc
ția unui aerodrom american dih 
Miinchen-Riem.

După ce am fost recrutați, eu 
și lakuta. Okolovici ne-a trimis 

' la așa-zisul „Institut de studiere 
a U.R.S.S.".

Eu — a spus Kudreavțev — 
trebuia să mă ocup de cunoaște
rea cetățenilor sovietici spre a-i 
recruta să activeze pentru servi
ciul de spionaj american.

Prin intermediul acelorași per
soane urmau să fie difuzate nur 
nifeste anti9ovietice îndemnînd 
la organizarea de acțiuni arma
te în scopul răsturnării orîndu- 
irii politiee existente în U.R.S.S

Eu și lakuta, trebuia de a6e-

Toate acestea dovedesc că ideo
logia internaționalismului prole- 
tar este o mare torță a zilelor 
noastre care chezășuiește Înainta
rea continuă a socialismului 
întreaga lume.

III

în

a 
o 

de

acte so- 
inclusiv

menea să ne procurăm 
vietice prin orice căi, 
prin asasinarea unor cetățeni so
vietici.

Căpitanul Holliday, ne-a spus 
că se acordă o mare importanță 
procurării de acte sovietice. In- 
struindu-ne, Hotliday a spus; 
„Folosiți orice mijloc — mituire, 
corupere, și altele Nu vă opriți 
în fața vreunui obstacol, dar fiți 
prudenți. Dacă trebuie să ucideți 
pentru a pune mîna pe acte, uci
deți și luațl-le".

După ce am fost parașutați pe 
teritoriul sovietic, așa cum a spus 
aci lakuta, am călătorit mult și 
am urmărit viața oamenilor so
vietici. Ne-am înțilriit cu o reali
tate cu totul diferită — propa
ganda americană despre Situația 
proastă din 
s.a dovedit a 
solatia-

In prezent, 
țev în Încheierea declarației «ale,

Uniunea Sovietică 
fi o calomnie gro-

a spus Kudreav-

Declarația lui A. M. Novikov
Americanii mi-au dat rnisiu- tate subversivă împotriva statului 

nea să mă stabilesc li Minsk, isovietic. 
să culeg și să transmit prin ra
dio informații cu pfivire ia a- 
vioanele militare, la aerodromuri 
și la obiectivele militaro-strate- 
gice, și eă recrutez oamehi șovă
ielnici din rândul cetățenilor so- 
Viâfitl și să cofistitui din aceștia 
grupuri secrete pentru o activi

st
După ce lakuta, Kudreavțev și 

Novikov și.au

* Kazahstanul s-a transformat 
într-un grînar de importanță 
mondială

* Poporul tadjik a obținut cele mai 
bogate reeelte de bumbac din lume

MOSCOVA (Agerpres). — TASS lorificate peste 20 milioane de hec- 
transmite : La 6 februarie ora 16 tare 
(ora Moscovei) s-a deschis la I——

Ședința
Sovietului

Uniunii

Novikov și»au terminat’declara* 
pile, L. F. Ilkev a splis că îrt 
urma publicării în presa sovie
tică a știrilor în care se anunță 
că lakuta, Kudreavțev și Novikov 
s-au prezentai de burtă voie, zia- 
fUl imigranților — „Posev*4, e- 
dltat în Germania occidentală cti 
fondurile spionajului american, a 

' au fost 
scoptifi

afirmat 
aU fost

recunoscut faptul că 
Stredurați fn UR.S.S. 
subversive.

Dar totodată ziarul 
:n repetate rânduri că 
lmpușcați de organele sovietice 
si că știrea privitoare ia grațierea 
lor fn Uniunea Sovietică nu ar 
corespunde realității.

După cum reiese, a declarat 
L. F. Ilicev, patronii acestei fi
țuici — organele spionajului a- 
merican — au interesul să inti
mideze pe agenții recrutați de ei 
pentru activitate subversivă in 
U.R.S.S. pentru ca aceștia «ă nu 
urmeze exemplul lui lakuta, Ku- 
dreavțev și Novikov, și să nu 
se prezinte tn fața organelor so
vietice pentru a-și recunoaște 
vina.

Apoi corespondenții au pus o 
serie de întrebări.

I. Hmelnițki a tost întrebat 
cum poate dovedi că a fost stre. 
curat ilegal de spionajul ameri. 
can în Uniunea Sovietică pentru 
desfășurarea activității subver
sive ?

Consider, a spus el, că cele 
relatate de mine, declarațiile lui 
lakuta, Kudreavțev șj Novikov, 
precum și echipamentul de spio
naj aflat aci eîfit o dovadă Con
vingătoare că ei au fost trimiți 
ilegal de spionajul ameridan în 
11R.S.S. pentru desfășurarea ac- 
-tfvdății subversive.

După ce am fost parașutați pe 
teritoriul U.R S.S., eu și Novi- 
kdv am îngropat echipamentul, 
am luat eu noi lucrurile cele mai 
necesafe și, conform instrucțiu
nilor primite, ne-am despărțit. 
Eu am plecat la stația Smorgon, 
unde am fost arestat curînd de 
către organele sovietice.

La cercetări ațn arătat sincer 
caracterul misiunii pe care am 
pcimlt.o de la americani și am 
rugat să mi se dea posibilitatea 
să-mi răscumpăr vina, propunind 
organelor securității de stat să 
inșele spionajul american.

Din însărcinarea organelor 
securității de stat am intrat în 
legătură prin radio cu centrul 
de spionaj american.

Hmelnițki a fost întrebat 
ctrtd a stabilit cti el spionajul 
merican pentru ultima oară 
gătura pritl radio ?

Hmelnițki a răspuns : Ultima 
oară centru! de spionaj american 
a stabilit legătura cu mine la 30 
decembrie 1956. Atunci am pri
mit o radiogramă pe care o țin 
bine minte și pot s-o reproduc.

Centrul de spionaj american a 
stabilit ca următoarea legătură 
prin radio să aibă loc la 14 fe-

ei 
tn

a 
ei

â-
le-

Ajungind pe pămttitul natal și 
înțelegind întreaga falsitate a 
propagandei antisovietice, care 
am ascultat-o vreme îndelungată 
in Germania occidentală, mi-am 
biruit teama pentru soarta mea 
și fti-am prezentat organelor se
curității de stat.

*
bruarie a.c. Dar eu cred că după 
aceasta conferință de presă spio
najului american ii va pieri pofta 
să comunice cu mine și, mai 
mult, el va încerca cu siguranță 
să-și ascundă eșecul declarând că 
nu mă cunoașie.

Unul din corespondenți l-a în
trebat pe lakuta : Ați declarat că 
serviciul de spionaj american v-a 
însărcinat să desfășilrați în 
U.R.S.S. o activitate specială de 
compromitere a oamenilor sovie
tici. In ce trebuia să constea în 
mod concret această activitate?

Din însărcinarea agenților a. 
mericani, a declarat lakuta, noi 
trebuia 6ă culegem date despre 
modul de viață, activitatea, le
gaturile, comportarea în viața 
de toate zilele a unor activiști de 
partid și sovietici de seamă, ofi
țeri și generali ai armatei sovie
tice și să comunicăm aceste date 
centrului de spionaj american.

In afară de aceasta noi trebuia 
să răspîndim în țară, în special 
în rîndul tineretului și intelectua
lității, zvonuri provocatoare care 
să defăimeze modul de viață so
vietic, orînduirea socială, să ca- 
lomniem pe conducătorii sovie
tici, pe oamenii de știință, scrii
tori, militari, fruntași în produc
ție și pe aiți oameni sovietici.

Kudreavțev a fost întrebat:
— In ce constă pregătirea dv. 

de către spionajul american în 
vederea activității subversive in 
UR.S.S. ?

La aceasta Kudreavțev a răs
puns :

Eram instruiți Cum să mtnuim 
aparatele de radioemiaiune, cum 
să folosim substanțele explozive, 
armele și în special revolverul.

In caz de război, noi trebuia 
să ucidem activiști sovietici de 
seamă, ofițeri și generali, să a- 
runcăm în aer poduri, căi. ferate, 
obiective militare și industriale 
importante.

La întrebarea dacă âutoritătile 
vest-getmane aveau cunoștință de 
activitatea școlii de spionaj 
Hmelnițki a răspuns:

In Germania occidentală se 
știa prea bine că sîntem colabo
ratori ai spionajului american și 
nu eram reținuți nicăieri.

★
După aceasta ziariștii au exa

minat numeroasele obiecte confis
cate de la diveralortiști. Aceste 
dovezi materiale ocupă o masă 
uriașă. Ele au arătat tn mod gră
itor cit de minuțios erau echipați 
agenții americani pentru activi
tate, subversivă în Uniunea So
vietică. Printre obiectele expuse 
se pot vedea cele mai noi modele 
de arme, hărți, geografice ale 
U.R.S.S., aparate fotografice, apa
rate de radioemisiune portative, 
busole, pumnale, lopeți pentru ge- 
niști.

Reprezentanții presei au putut 
vedea formulare necdmplectataale 
instituțiilor sovietice, acte de 
naștere, buletine de Identitate, li
vrete militare.

tare pămînt înțelenit. Anul trecut 
_ ___ _ __ _____— Kazahstanul a dat numai statului 

Kremlin, ședința Sovietului Națio- 1 miliard puduri de grâu pentru 
nalităților în cadrul căreia ca și care a primit Ordinul Lenin. De- 
în ședința Sovietului Uniunii, oare putatul Tașenev a vorbit apoi 
a avut loc în dimineața aceleiași despre perspectivele dezvoltării 
zile s-au discutat proiectul planu- acestui ținut.
lui economiei naționale și proțec- Asistența a ascultat cu multă 
tul bugetului de stat pe artul atenție cuvîntările deputaților lgs7 , ., n-l.—

La tribună a urcat deputatul 
TașeneV —• reprezentantul KaZah- 
stanului. Teritoriul republicii sale 
ocupă aproape 3 lă sută dm în
treaga suprafață Uscată a pămîn- 
tului. Pînă la revoluție aici locuiau 
kazahii nomazi, iar acum aci s-au 
inălțat cele mai mari centre ale 
metalurgiei neferoase, ale indus
triei cărbunelui și petrolifere, ale 
industriei constructoare de ma
șini, se construiește o puternică 
bază siderurgică. Cu ajutorul tu
turor popoarelor țării, în ultimii 
trei ani această republică a foști
lor nomazi s-a transformat într-un 
grînar de importanță mondiala. 
In ultimii trei arii aici ău fost va-

!. ___ ,'.j cuvîntările deputaților
Kamalov (Uzbekistan) și Rahma- 

I tov (Tadjikistan).
Intr-un an poporul Uzbek a spo- 

! rit producția de bumbac cu fibra
■ lungă cu aproximativ 400.000 de
■ tone. Numai această creștere este 
i considerabil mai mare deeît recolta 
i anuală de bumbac a Turciei. Cele 
! mai bogate recolte din lume de 
. această cultură valoroasă au fost 
> obținut* de poporul tadjik. Aflu) 
. trecut S-a recoltat de pe fiecare 
i hectar însămînțat cu bumbac cite 
. 28 de chintale de bumbac cu fi- 
i bra lungă.

In cuvîntările lor deputății au 
i arătat greșelile care există în 
, munca de planificare a organelor 

și ministerelor.

TEL AVIV (Agerpres).—TASS 
transmite : După cum s-a mai a- 
nunțat, ia începutul lunii ianua
rie, Ministerul Afacerilor Externe 
al Israelului a adresat o notă 
ambasadei U.R.S.S. la Tel Aviv 
în care, referin.du-se la anularea 
de către organizațiile sovietici 
de comerț exterior a livrărilor de 
fietrol și țevi către firmele israe 
iene a declarat că „guvernul Is 

raelului a fost nevoit, să facă 
răspunzător guvernul Uniunii 
Sovietice de anularea contracte 
lor sus-menționate".

In legătură cu aceasta, la 6 fe
bruarie ambasada U.R.S.S. în 
Israel a adresat Ministerului A 
facerilor Externe al Israelului ur 
mătoarea notă :

„Tn legătură cu nota Ministeru. 
tui Afacerilor Externe al Israe
lului din 28 decembrie 1956 am
basada Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, are onoarea să 
vă comuniqe următoarele:

Anularea contractelor încheiate 
de organizațiile sovietice de co
merț exterior cu firmele israeltene 
pentru livrarea de țiței, păcură 
și țevi către Israel a fost o ur
mare a faptului că prin acțiunile 
sale agresive împotriva 
lui guvernul Israelului, 
mposibilă îndeplinirea 
•ontracte

Trebuie amintit că în
,ia sa din 31 octombrie 1956 gu. 
vemul U.R.S.S. a avertizat că 
întreaga răspundere pentru urmă
rile legate de acțiunile agresive 
împotriva Egiptului revin în în
tregime guvernelor care au pășit 
pe calea violării păcii și securită
ții, pe calea agresiunii.

Așa dar, intenția guvernului 
Israelului de a face răspunzător 
guvernul U.R.S.S. pentru anula
re» contractelor menționate este 
lipsită de orice temei".

Egiptu- 
a făcut 
acestor

declara-

O declarație a secției de presă 
a ambasadei U.R.S.S. în Grecia

O manevră propagandistică a cercurilor 
guvernamentale ale R.F.G.

BONN 7 (Agerpres). — La 6 
februarie, Bundestagul vest-ger- 
man a adoptat propunerea parti 
delof social-democrat, liber-demo
crat și a „blocului german" cu 
privire la mutarea capitalei R. F. 
Germane de la Bonn în Berlinul 
occidental.

Atît dezbaterile care au prece
dat această hofărîre, cft și însuși 
cuprinsul hotărârii dovedesc că 
problema mutării capitalei R. F. 
Germane tn Berlinul occidental a 
avut chiar de la bun început un 
catactet pur propagandistic și 
din punct de vede practic chesti
unea a rămas nesoluționată.

Luind cuvsntul în Bundestag în 
numele guvernului R. F. Germa
ne, ministrul Afacerilor Interne, 
Schroder, a declarat că în pre
zent nu poate fi vorba de muta
rea tuturor ministerelor federale 
la Berlin.

Faptul că în ciuda acestei de
clarații a unui reprezentant al 
guvernului deputății .partidelor 

------o-----

Știri din Ungaria
BUDAPESTA 7 (Agerpres). - 

Agenția telegrafică ungară a- 
nunță că în cadrul conferinței 
pe întreagă Ungarie a procurori
lor care a avut loc la 4 februarie, 
procurorul general Szenăszi Geza 
a declarat: „Presa și posturile 
de radio reacționare din occident 
susțin că tn Ungaria ar avea loc 
torturări în masă. Unele ziare 
vieneze scriu că numărul celor a- 
restați este de 17.000. 1n Ungaria 
se știe că aceasta este o minciună 
sfruntată. Adevărul este că pină 
la 28 ianuarie. Tribunalele mili
tare au judecat 148 de procese în 
care figurau 193 de acuzați, din 
care 29 au fost condamnați la 
moarte. Dintre aceștia 14 au fost 
executați. Un număr de 128 acu
zați au fost condamnați )a închi
soare*.

> guvernamentale au votat pentru 
. propunerea celor trei partide de 

opoziție, se explică prin aceea că 
- hotărirea adaptată proclamă doar 
i formal Berlinul capitala R. F.

Germane și se limitează la „o 
recomandare" făcută guvernului, 
„de a crea pramizele organizate- 

. rice" în vederea mutării. în Ber- 
i linul occidental a instituțiilor gu- 
i vernamentale ale R. F. Germane.

Se vede că atît guvernul cît si 
i opoziția ținînd seamă de alegeri- 
i le- pentru Bundestag care vor a- 
i vea Ioc în toamna acestui an, se 
. străduiesc să se erijeze în fața 

populației vest-germane drept 
i campionii unei Germanii unite și 
. recurg în acest scop la aseme- 
, nea acțiuni pur propagandistice.

ATENA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ziarele din Atena au 
publicat la 6 februarie următoa
rea declarafie a secției de presă 
a ambasadei U.R.S.S. tn Grecia: 
„Deoarece tn ultimul timp unele 
ziare din Grecia au publicat ști
rea că Uniunea Sovietică și-ar fi 
modificat pozifia In problema Ci
prului, secția de presă a amba
sadei U.R.S.S. din Grecia este 
împuternicită să declare urmă
toarele :

Uniunea Sovietică s-a menți
nut și se menține pe poziția că 
este necesar să se acorde po
porului din Cipru dreptul la au
todeterminare.

Campania pornită de unele 
ziare din Grecia împotriva Uniu
nii Sovietice tn legătură cu a- 
propiata discutare a problemei 
cipriote la O N U. se bazează pe 
informații tendențioase și nu 
poate avea alt scop dectt tnrău-

tățirea relațiilor sovieio.gre- 
cești".

Ziarul „Eleftheria", referindu- 
se la această declarație, subli
niază că „Uniunea Sovietică a 
sprijinit totdeauna dreptul la au
todeterminare al poporului ci
priot".

Ziarul „Vima" scrie.: „De la 
bun tnceput noi nu am dat creza
re știrilor transmise din ■ New 
York. Politica sovietică este fer
mă și consecventă. Uniunea. So
vietică nu renunță la principiile 
sale anticolonialiste".

Ziarul .JEethnikos Kirix" sub
liniază că ..opinia publică din 
Grecia a constatat cu satisfacție 
că poziția sovietică tn problema 
autodeterminării poporului ci
priot rămtne fermă și neschim
bată".

O

Conferința de presă a lui Eisenhower
WASHINGTON 7 (Agerpres)
Lufnd cuvîntul în cadrul unei 

conferințe de presă care a avut 
loc la 6 februarie, președintele 
Eisenhower a afirmat că Statele 
Unite caută să obțină succes in 
încercările lor de a demonstra 
utilitatea așa-numitei „doctrine" 
Eisenhower conducătorilor din 
Orientul Mijlociu care se află în 
prezent în S.U.A.

Comenttnd tratativele pe care 
le-a dus cu regele Saud, Eisen-

Congresul Partidului 
socialist italian

hower a declarat cd îi» cursul 
tratalivelor s-a ajuns la o mai 
bună înțelegere reciprocă.

Elsenhower a fost solicitat să-și 
spună părerea în legătură cu 
perspectivele îndeplinirii de către 
Israel a ultimei rezoluții a Or
ganizației Națiunilor Unite care 
cere retragerea trupelor israelie- 
ne de pe teritoriul Egiptului. 
Eisenhower s-a pronunțat în a- 
celași spirit tn care s-a pronun
țat Dulles la 5 februarie. EI a 
refuzat însă să spună dacă Sta 
tele Unite vor aplica sancțiuni 
economice sau alte sancțiuni îm
potriva Israelului dacă acesta 
din urmă va refuza să îndepli
nească rezoluția O.N.U.

Pakistanul încearcă 
presiuni asupra Indiei

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cercurile 
apropiate de delegațiile țărilor 
Asiei se afirmă că Intr-un viitor 
apropiat în Consiliul de Securita
te nu va fi supusă la vot nici 
o -nouă rezoluție în problema 
Kașmirului, tntrucît delegația 
pakistaneză nu crede că, va pu
tea obține unanimitate In ce pri
vește trimiterea tn Kașmir a 
„trupelor O.N.U.". în legătură 
cu aceasta Pakistanul încearcă să 
obțină ajutorul S.U.A. pentru a 
exercita presiuni asupra Indiei și 
asupra Iui Nehrtt, personal.

După cum se afirmă. Intre Pa
kistan și S.U.A. au loc consul
tări tn această problemă.

O caracteristică principală 
internaționalismului proletar 
constituie atitudinea față 
Uniunea Sovietică și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
față de experiența sovietică. 
Cercurile agresive internaționale, 
folosind lupta Împotriva cultului 
personalității, au căutat să reac
tiveze unele elemente naționa
liste tn țările de democrație popu
lară și tn partidele comuniste din 
țările capitaliste pentru a Încerca 
să nege rolul de frunte al U.R.S.S. 
In cadrul lagărului socialist, și al 
P.C.U.S. în cadrul mișcării comu
niste internaționale.

Poziția Partidului bolșevic și a 
Uniunii Sovietice pe arena miș
cării muncitorești internaționale 
și in cadrul lagărului socialist 
este rezultatul dezVoltărif obiecti
ve a societății umane, este rodul 
acțiunilor legilor istorice. Dacă 
nu vrem să cădem în subiectivism 
și deci să părăsim terenul științei 
marxist-leniniste trebuie să cer. 
cetăm realitatea. Faptele ne arata 
clar că P.C.U.S. a fost primul 
partid care a condus masele mun
citoare la victoria împotriva orân
duirii bbrghezo-moșietești. Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, condus de marele Lenin, 
a instaurat pentru prima dată In 
omenire puterea muncitorilor și 
țăranilor, dictatura proletariatu
lui. Timp de 27 de ani, statul so
vietic a fost singura putere so
cialistă, a construit o nouă orân
duire socială, cum n-a mai existat 
în istorie, a lichidat complect ex
ploatarea omului de către om 
Gigantica putere economică, po
litică, militară și morală care o 
constituie statul socialist a fost 
coloana vertebrală, în jurul căreia 
S-au unit toate forțele democra
tice pentru a zdrobi fascismul hit- 
lerist, cel mai înverșunat dușman 
al popoarelor. Luptei Uniunii So
vietice i se datorește în principal 
schimbarea raportului de forte 
pe scară internațională în favoa-

democrație populară demonstrea-națtonartltate. Se dezvoltă continuu 
zi marea forță moMlizatoa- cultura socialistă tn fond, națio- 
fe și imensa valoare prac
tică a experienței de partid ți în 
construcția socialistă acumulată 
de P.CXLS.

încă acum 37 de ani Lenin a- 
rată că „unele trăsături funda
mentale ale revoluției noastre au 
o însemnătate nu locală, nu spe. 
cific națională, nu numai rusă, 
ci una internațională". Deose
bit de pregnant Sînt aceste 
ttisăturt tundefflenfale în arti
colul „Din noo despre experiența 
istorică a dictaturii proletariatu
lui" publicat tn ziarul „Jenmin- 
jibao". Aceste trăsături se reieră 
la roiul de conducător al dasei

rea socialismului, ceea ce a înles
nit desfășurarea luptei pentru 
socialism în țările de democrație 
populată. Uriașul prestigiu de 
care se bucură Uniunea Sovietică 
in întreaga lume este un factor 
care contribuie la zădărnicirea 
planurilor recente de război ale 
cercurilor agresive. Este greu să 
se uite acest lucru și cine ar în
cerca să o facă se lasă asurzit de 
propaganda reacționară, ce nu-și 
precupețește forțele și mijloacele 
pentru a denigra realizările 
U.R.S.S. și rolul ei pe arena in
ternațională. Pe bună dreptate 
scria recent „Jenminjibao" : „E- 
xistență Uniunii Sovietice â 
zdruncinat radical dominația im
perialismului, a dat speranțe ne- ------ -,T------,
mărginite, încredere și curaj miș- muncitoare tn frunte cu parudul 
carii muncitorești revoluționase "" ‘ " "" *
și mișcării de eliberare a popoa
relor asuprite".

Recent, cu ptUeiul dureroaselor 
evenimente din Ungaria, statul 
sovietic, armatele saie și-au de
monstrat din nou fidelitatea față 
de cauza socialismului venind în 
ajutorul poporului maghiar și al 
forțelor democratice din întreaga 
lume, împiedicînd renașterea undi 
focar fascist în inima Europei.

Ajutorul internaționalist dat de 
Uniunea Sovietică poporului ma
ghiar a fost aprobat de mișcarea 
muncitoreasca internațională.

De aceea solidaritatea cu 
U.R.S.S., atașamentul față de 
P.C.U.S. este o latură importantă 
a internaționalismului proletar.

Internaționalismul proletar im
pune o abordare creatoare a pro
blemei însușirii experienței is
torice de multe decenii a P.C.U.S, 
Se știe că, datorită dogmatismu
lui care a avut o largă răsptadire 
în trecut, aplicarea experienței pivu . 
sovietice s-a făcut de multe ori de ideologia solidarității tuturor 
mecanic, fără a lua în considerare ■ 
totdeauna particularitățile națio
nale, istorice, politice ale fiecărei 
țări. Aceste greșeli s-au manifes
tat deosebit de flagrant în Un
garia, dar de ele n-au fost ferite 
și alte state socialiste, Elemente 
naționaliste, șovine, alimentate de 
propaganda ideologiei reacționare 
din afara lagărului socialist caută 
să folosească lupta împotriva a- 
cestor greșeli pentru a nega ne
cesitatea folosirii creatoare a ex
perienței Sovietice.
Dar experiența fiecărei țări de

comunist Jn lupta pentru cuceririle 
puterii și în sistemul dictaturii 
proletariatului, la necesitatea^ â- 
lianței cu țărănimea și alte pături
proletare, la rolul statului în dez
voltarea planificată a economiei 
naționale, a culturii socialiste 
și creșterea bunei stări a poporu
lui, în înfrângerea împotrivirii ex
ploatatorilor.

Neîndoielnic că aceste legi ge
nerale ale trecerii de la capi
talism la socialism acționează in 
condiții deosebite tn fiecare țară, 
în raport cu particularitățile aces
tora și poate da naștere la forme 
șl metode diverse în cucerirea pu- 
terii și în oonstruirea socialis
mului.

Discutarea problemei Interna
ționalismului proletar ar mai im
plica încă multe aspecte, printre 
care de mare însemnătate este 
faptul că politica marxist-leninistă 
a Partidului Muncitoresc Romin 
și a statului democrat popular în 
problema națională este călăuzită

celor ce muncesc fără deosebire 
de naționalitate. Marile înfăp
tuiri tn acest domeniu, cu care 
se mîndrește puterea populară, au 
dus la întărirea prieteniei dintre 
poporul romîn și toate naționali
tățile conlocuitoare, prietenie ce 
constituie un izvor al succeselor 
pe calea socialismului. Partidul 
Muncitoresc Romîn dă o mare a- 
tenție consolidării rezultatelor 
obținute în asigurarea deplinei 
egalități în drepturi a tuturor ce
lor ce muncesc fără deosebire de

nală tn formă a minorităților, 
crește participarea acestora la 
viața politică a țării, în cadrul 
Marii Adunări Naționale, a sfa
turilor populare, a aparatului de 
stat.

In legătură cu aceasta est« ne
cesară educarea continuă a mase
lor populare și tn mod deosebit a 
tineretului în spiritul nobilei ideo
logii a internaționalismului prole
tar, combăttndu-se cu vigoare 
orice formă de manifestare a na
ționalismului. „Naționalismul bur
ghez și internaționalismul prole
tar — lată două Lozinci vrăjmașe, 
de neîmpăcat, care corespund ce
lor două mari tabere de clasă ale 
întregii lumi capitaliste și care 
exprimă două politici (mai mult: 
două concepții asupra lumii) In 

- ................. Le-

*
BUDAPESTA 7 (Agtrprea). — 

In Ungaria a fost complect nor
malizată activitatea transportului 
feroviar întreruptă datorită rebe
liunii contrarevoluționare. In pre
zent circulă 2.136 trenuri de că
lători. S-a restabilit circulația 
trenurilor pe liniile de cale fera
tă internaționale.

VBMT1A 7 (Agerpres). — TASS 
transmite : In ședința din seara zilei 
de 6 februarie a Congresului Partidu- 
hii socialist italian, Pietro Nenni, se
cretar al partidului, a prezentat ra
porta! politic. Referindu-se la situația 
interni din Italia, el a citat date cu 
privire la înapoierea economică și so- 
daU a țării și nivelul de trai scă
zut al populației, subliniind creșterea 
nemulțumirii in rindurile «oamenilor 
muncii.

O mare parte din raportul k|i Nenni 
• fost consacrat relâțiiior dintre par
tidele socialist și sOcial-demOcrat.

Nenni s-a referit apoi la problema 
unității de acțiune a socialiștilor și 
comuniștilor.

El a vorbit de asemenea despre ho- 
tărlrile Congreaulni al XX-laa al 
P.C.U.S. și Îndeosebi despre lichidarea 
urmărilor cultului personalității- pre
cum și despre evenimentele din Po
lonia și Ungari^

După raportul prezentat de Nenni, 
s-a dat citire unei telegrame de selut 
adresată Congresului de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietica.

Vulcanul Etna a început să erupă
ROMA 7 (Agerpres). — In 

noaptea de marți spre miercuri 
a început să erupă vulcanul Etna. 
In momentul de față erupția nu 
prezintă un pericol imediat pen
tru satele și orașele din apropiere.

în cursul zilei de miercuri au 
fost auzite din interiorul vulcanu- 
lui explozii puternice în timp ce 
coloane înalte de fum și vapori de 
âpă s-au ridicat deasupra crate
rului central.

Mindszenty uneltește
BUDAPESTA 7 (Agerpres).— 

Ziarul ..Nepszabadsag", organul 
Partidului Socialist Muncitoresc 
Ungar, publică sub titlul „Un 
oaspete bizar la legația ameri
cană" un articol tn care sînt dez
văluite unele aspecte ale recen-

Răspunsurile lui Ciu En-lai 
la întrebările unor ziariști

REKIN 7 (Agerpres) - Dug Popoarele, a zpu ei, au vor cuawțte zece, o sută și chiar
« lu mie de ani, China nu va putea

Colombo B1 agendei China Nouă, scopul de a creea privilegii, baze fi niciodată clătinată ci, dtatpo-
la 5 .februanl Cta En-lai pre- militare și de » »t»ge țările care trivă, ea va sta și mai solid pe pi-

i Consiliuhu de Stat al R.B. J-au pnmrt in btocun aulitaae. cioarde ei“ v

___ r o
mie de ani, China nu va putea

telor acțiuni ale cardinalului 
Mindszenty.

Articolul subliniază că faitmo-» 
sul discurs rostit la radio de car. 
dinal la 3 noiembrie 1956 fusese 
în prealabil aprobat de unul din 
ambasadorii străini la Buda- 

. pesta. Ziarul amintește de ase
menea că mai tîrziu, cardinalul 
S-a refugiat în clădirea legației 
Statelor Unite In perioada din
tre 5 noiembrie și mijlocul lunii 
decembrie, Mindszenty, a însăr
cinat numeroși trimiși de ai săi 
să meargă în diferite parohii cp 
misiunea de a suspenda din func
țiile lor pe preoții catolici demo- 

' erați care s-au alăturat luptei 
că 
?ă
cu

pentru pace. Ziarul arată 
Mindszenty încearcă și astăzi 
intimideze pe preoții catolici 
vederi democrate.mitrui Consiliului de Stat al R.B. 1- au primit in biocun milita». 

Chineie, a Orgmizat la Colombo Uh corașpondwt l-a întrebat pe , 
o conferință de presă și a tăspuns Ciu En-lâi ce crede despre 
la o serie de întrebări.

Vorbind despre probîeffia Kaș- 
mirului, Ciu En-lai a spus că pu
terile occidentale folosesc această 
problemă pentru a crea disensiuni 
între India și Pakistan. „Scopul 
lor, a spus el, este de a semăna 
discordia între țările Asiei, de a 
abate atenția de la Orientul Mij
lociu și Apropiat"»

Ciu En-lai a subliniat că țările 
Asiei trebuie să fie strîns unite. 

; „Numai dacă țările Asiei vor fi 
unite pe baza spiritului Bandun- 
gului, ele vor putea să-și con
struiască statele și vor putea li
chida înapoierea moștenită de la 
colonialism".

Un corespondent l-a rugat pe 
Ciu En-lai să-și spună părerea des
pre „doctrina Eisenhower". Ciu 
En-lai a spus: „Intr-un cuvînt 
politica lui Eisenhower față de 
Orientul Apropiat și Mijlociu nu 
va duce la nimic bun". încă îna
inte de proclamarea „doctrinei 
Eisenhower" a spus Ciu En-lai, 
am declarat la o conferință de 
presă în India că scopul Statelor 
Unite este de a lua locul Angliei 
și Franței în Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Aceasta rezultă din me
sajul special al lui Elsenhower și 
din relatările ziarelor indiene.

Ciu En-lai a subliniat că aju
torul străin, de care au nevoie ță
rile ocupate cu construcția, va fi

cioarde ei“.
La întrebarea dacă vizitele lui 

într-o serie de țări din Asia, și 
mai ales în India, constituie o mi
siune de bunăvoință sau au avut 
un scop special, Ciu En-lai a răs
puns că după cum a declarat deja 
în repetate rînduri, vizitele lui au 
urmărit trei scopuri și anume: a 
căuta cunoștințe, a căuta pacea 
și a căuta prietenia.

Premierul Ciu En-lai a decla
rat că este foarte mulțumit de vi
zita sa în Ceylon. „Admir politica 
voastră independentă de pace și 
sînt convins că Ceylonul are un 
viitor strălucit".

Ciu En-lai a declarat că pro
blemele concrete de colaborare 
economică între China și Ceylon 
vor fi examinate după ce va avea 
loc schimbul de ambasadori. Pro
punerea făcută recent de premie
rul Bandaranaike cu privire la 
crearea unui organ de colaborare 
economică între țările Asiei este 
o propunere bună, deoarece co
respunde hotărîrilor adoptate la 
conferința de la Bandung.

Premierul Ciu En-lai a spus că 
ideea pactului păcii colective, 
propusă inițial de Nehru, se află 
în prezent în stadiul de extin
dere, deoarece „dacă acest pact 
trebuie să cuprindă Asia, nici o 
țară din Asia nu trebuie să fie 
exclusă". „Dacă acest pact trebuie 
să se extindă asupra Oceanului 
Pacific, nici o țară din zona Ocea-

MOSCOVA. — 
Miniștri al U.R.S.

Consiliul 
>.S. finind

___ —---------—re
fuzul Israelului de a-și retrage 
thipele din Egîpt. Ciu En-lâf a 
spus că n-a studiat încă știrile re
feritoare la aceasta, dar că s-a 
așteptat la o asemenea întorsătură 
a evenimentelor. .Aceasta este 
încă o manevră a puterilor occi
dentale tn scopul de a menține 
încordarea în Orientul Apropiat 
și Mijlociu, pentru a le ușura 
amestecul în această regiune sub 
o altă formă".

Premierul Ciu En-lai a fost în
trebat dacă guvernul chinez este 
dispus să pună în libertate pe 
americanii reținuți în China, de
oarece Eisenhower a spus că dacă 
ei nu vor fi puși în libertate, Sta
tele Unite nu-și vor îmbunătăți 
relațiile cu China. Ciu En-lai a 
răspuns : „In loc de a asculta nu
mai spusele guvernului Statelor 
Unite, prietenii din Asia, care au 
avut de suferit de pe urma colo
nialismului, trebuie să ceară în 
numele Chinei, Statelor Unite 
să-și modifice atitudinea față de 
China". El a arătat oă Statele 
Unite au adoptat o poziție duș
mănoasă față de China. Ele nu re
cunosc China, împiedică China 
să-și reia locul legitim în Organi
zația Națiunilor Unite și conti
nuă embargo-ul față de China. 
Dar, a spus Ciu En-lai, „China 
continuă să existe și să se dezvol
te cu succes și fără recunoașterea

problema națională" (V, I. 
nin).

Propagarea Meilor nobile__
intemaționaiismului proletar în 
îmbinarea cu patriotismul socia
list, dezrădăcinarea influențelor 
naționalismului burghez de orice 
fel, are o mare însemnătate in 
rindurile tineretului, care-și iu
bește cu înflăcărare patria și care, 
lipsit de experiență, se lasă une
ori atras în mreaja unor lozinci l 
demagogice. Ar fi necesar să se 
acorde mai multă atenție com
baterii naționalismului de orice 
fel care se mai manifestă în rân
durile tineretului., Evenimentele 
din Ungaria au demonstrat, dacă 
mai era necesar, că cercurile a- 
gresive internaționale mizează 
tocmai pe aceste rămășițe națio
naliste. pe recrudescența unor 
manifestări antisovietice pentru a 
slăbi unitatea lagărului socialist 
și pentru a putea să pornească a- 
tacul împotriva fiecărei țări so
cialiste tn parte.

Explicarea temeinică, funda
mentată din punct de vedere 
științific, a marei însemnătăți a 
unității statelor socialiste, în 
frunte cu U.R.S.S., a legăturilor 
frățești dintre toate partidele 
marxist-leniniste, va face din fie
care om al muncii un luptător 
pentru cauza solidarității prole-1 salutat de țările Asiei și Africii, din partea Statelor Unite. Fără a
tafe internaționale. printre care și China, dacă acest fi reeunoscuți de- Statele Unite,

> ajutor va fi sincer și nu va fi le- noi lucrăm și mai energic. Chiar nului Pacific nu trebuie să fie ex-
IOSIF BERCU gat de nici un fel de condiții. dacă Statele Unite nu ne vor re- clusă".

ale

miniștri al U.R.S.S. ținînd sea, 
ma de dorințele oamenilor mun
cii, în ceea ce privește mo
dificarea parțială a hotărîrii 
adoptate anterior, la 13 august 
1956, a hotărît să prevadă con- 
s-truirea Palatului Sovietelor și a 
monumentului lui V. I. Lenin în 
raionul de sud-vest al orașului 
Moscova.

ROMA.— în ziua de 6 februa. 
rie a.c. Ștefan Cleja,. ministru 
plenipotențiar și trimis extraor
dinar al R.P.R. în Italia și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
președintelui republicii Italiene, 
Giovanni Gronchi.

MADRID. — Agenția France 
Presse anunță că la Madrid au 
fost răspîndite manifeste chetnînd 
populația orașului să se solidari
zeze cu populația Barcelonei și 
să organizeze boicotarea trans
portului în comun și în capitala 
Spaniei.

OSLO. — La Oslo a fost sem
nat între U.R.S.S. și Norvegia 
protocolul pe anul 1957 cu pri
vire la livrările suplimentare de 
mărfuri peste contingentele stabi
lite pentru anul curent prin scor, 
dul pe trei ani din 15 noiembrie 
1955.
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In ultimii ani din rindul elevilor școlilor me

dii au crescut sportivi de frunte ai țării. In
lands Balaș, Olga O'rban, Tlberiu Harasztosi, ca 
și multi alți maeștri al sportului au făcut primii 
lor pași în activitatea sportivă în cadrul colec
tivelor sportive școlare. Aici, tn cadrul aces
tor colective, pe lingă faptul că se continuă 
pregătirea și dezvoltarea fizică a 
formarea deprinderilor de mișcare șl a 
tehnice sportive, se dezvoltă la elevi 
tiva, simțul răspunderii, voința, curajul, 
plina și spiritul de colectiv.

Sint multe exemple de școli medii tn 
activitatea colectivelor sportive se destășoară 
organizat șl In care sprijinul directorului școlii 
și al organiza
ției U.T.M. con
tribuie tn mare 
măsură la rea
lizarea sarcini
lor care stau în 
fața acestor co
lective. la Șco
lile medii 
20 $1 22 
București, 
Școala 1 
nr. 1 din

Vikea, Ia Școala medie „Iosif Rangheț" din . 
Tg. Mureș sau la Școala medie cu limba de pre
dare maghiară din Arad, colectivele sportive 
constituie adevărate organizații de masă, iar ac
tivitatea acestora se bazează pe munca șl pe 
inițiativa personală a elevilor.

Sint totuși Încă multe școli medii unde munca 
sportivă printre elevi continuă să rămtnă ne- 
Batlsfăcătoare, tntructt colectivele sportive sînt 
slab organizate, iar sfaturile colectivelor nu-și 
duc activitatea.

E3te suficient să trecem prin unele școli, ca 
de exemplu Școala medie nr. 1 din Tîrgoviște, 
școlile medii din Buzău șl Pitești etc., ca să ne 
putem da seama că regulamentul de funcționale 
a colectivului sportiv școlar nu se respectă și 
că Întreaga muncă se desfășoară formal, tn 
aceste școli, organizațiile U.T.M. ajută slab 
conducerea școlilor și pe profesorii de educație 
fizică tn organizarea muncii sportive printre 
elevi. Munca de instruire sportivă se desfășoară 
aici la un nivel scăzut. Chiar și în rindurlle 
profesorilor de educație fizică se manifestă un 
total dezinteres pentru problemele colectivului 
sportiv școlar. Profesorul de educație fizică 
Mircea Dorobanțu de la Școala medie nr. 1 din 
Buzău, deși este și secretarul organizației

elevilor, 
celor 

inlția- 
discl-

care

I nr. 
din 

In 
medie 

R.

c°icc^vuiud
11U|U sportiv școlar

O condifie a succesului!

U.T.M. din școală, nu-1 cunoaște nici măcar pe 
președintele colectivului sportiv.

Mulți directori ai școlilor medii nu pri
vesc problema colectivului sportiv școlar ca 
pe un mijloc de educare a tineretului. Rolul 
educativ al colectivului este neglijat șl de 
către profesorii de educație fizică. Majoritatea 
acestora nu se sprijină pe activitatea elevilor 
tn organizarea și desfășurarea muncii. Pină 
acum, problema activității colectivelor sportive 
școlare nu Intra in atenția secțiunilor de tnvă- 
țămint ale staturilor populare și a comitetelor 
C.F.S.

Acum, tn urma recentelor hotăriri ale Consi
liului de Miniștri și ale Ministerului învăță- 

mlntulul se im
pune din partea 
directorilor de 
școli medii a 
verifica activi
tatea colective
lor sportive șco
lare, a lua mă
suri concrete 
pentru întări
rea organizato
rică a acesto
ra. Reactiviza-

rea sfaturilor colectivelor sportive, Îmbunătă
țirea muncii de instruire sportivă pe secții, pe 
ramuri de sport, pregătirea temeinică a echipe
lor pentru campionatele republicane școlare șl 
intensificarea muncii de atragere a noi membri 
in colectiv sint probleme de bază in școală de 
care' trebuie să se ocupe Îndeaproape atit di
rectorii cit șl organizațiile U.T.M. șl profesorii 
de educație fizică. Profesorii de cultură gene
rală și dirigințli trebuie atrași tn munca colec
tivului sportiv.

Organizarea concursurilor interne ale colec
tivului și cele Intre școlile din aceeași locali
tate trebuie să preocupe Îndeaproape secțiunile 
de invățămtnt ale sfaturilor populare și direc
torii de școli tn vederea ridicării continuie a 
nivelului performanțelor sportive ale elevilor și 
pentru a crea o tradiție sportivă școlară locală.

Perioada de Iarnă constituie un bun prilej 
de a se trece la Întărirea organizatorică a co
lectivelor sportive din școlile medii. De aceasta 
trebuie să se ocupe atit - secțiunile de tnvăță- 
mtnt ale sfaturilor populare, comitetele C.F.S.. 
directorii de școli, organizațiile U.T.M. cit și 
profesorii de educație fizică.

PROF. VASILE LUPAN 
șeful serviciului Invățămtnt din C.C.F.S.

Spartachiada

Andrea Vanei din clasa X-a 
H este doar una dintre cele pes
te 500 de eleve de la Școala me
die nr. 22 din Capitală, partici
pante la întrecerile de tenis de 
masă, schi, șah și gimnastică din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.'
Fiecare elev —

Două școli medii: una din Turnu Severin alta din București. 
Amlndouă au aceleași condiții pentru practicarea sportului: 
săli de gimnastică, echipament și materiale sportive suficiente.

PRESTIGIU
Cu 

nic
cît ace'.e marelui ceasor- 

al Școlii medii nr. 3 din
paganda In jurul atragerii ele
velor spre educația fizică, ne 
spune profesoara Gruiescu. A- 
poi se organizează serbări 
sportive cu exerciții de gim
nastică sportivă și artistică, 
cu programe artistice cu subiect 
sportiv. Intr-un cuvînt prima 
etapă e să facem elevele să înțe
leagă foloasele practicării spor-

Turnu Severin se apropiau de 
ora 8, cu atit mai des «oseau 
grupurile de eleve. Dar ciudat. 
De data aceasta lipseau aproape 
cu desăvîrșire servietele doldora 
de cărți și caiete. Și încă,ceva: 
fetele se opreau toate tn curie. 
In ziua aceea, curtea școlii se- _  _ r ______
mâna întocmai unui teren sportiv, tului. In al, doilea rind începe

Ce se întimpla? ‘ ‘ '
In dimineața aceea de dumi

nică, comitetul organizației de 
bază U.T.M. din școală, împreună 
cu profesoarele de educație fi
zică organizaseră un concurs spe-

un participant;
La Școala medie nr. 1 din : 

Piatra Neamț aproape 70 la 
sută din numărul total al ele- j 
vilor au participat la proba de „ ____________
schi din cadrul Spartachiadei ciai pentru trecerea noilor norme 
Desigur, e un succes. Totuși, 1 G.M A. Asemenea concursuri sint 
elevii se mîndresc cu un alt suc- un lucru obișnuit pentru elevele 
ces, anume, cu faptul că la proba ' școlii. Ele știu că drumul spre 
de gimnastică a Spartachiadei au | dezvoltarea fizică, spre întărirea
participat toți elevii din școală. sănătății, ca și cel spre măiestria 

După întreceri pasionante, sportivă începe cu concursurile de 
campioană pe școală a Sparta- 
chiadei la gimnastică a devenit 
echipa clasei a X-a A.

In orașul Ploeșfi
întrecerile Spartachiadei 

iarnă a tineretului se bucură 
largă participare și In școlile me. 
dii din orașul Ploești. Astfel nu
mai la Școala medie mixtă nr. 4 
300 de elevi participă la în
trecerile de șah și gimnastică. La 
Școala medie „I. L. Car agi ale'*, 
numărul elevilor participant la 
întreceri a trecut de asemenea 
de 450.

de
de

despfG: • competiții $ profesori O directori

Pe profesoara n TH •TI

am întilnit-o în Profesoara Eugenia Popescu 
ziua aceea la

Școala medie nr.
1 din Craiova.

Cine este Euge
nia Popeșcu? Pe
scurt, una dintre cele mai iubite 
și stimate profesoare de educație 
flzibă din orașul Craiova. Ea nu 
este insă numai o conștiincioasă 
profesoară și activistă sportivă, ci 
și o pricepută specialistă în pro
blemele activității sportive din 
școlile medii. De altfel, ea condu
ce și cercul pedagogic al profeso
rilor de educație fizică din oraș.

In ziua aceea, în sala de gim
nastică a Școlii medii nr. 1, urma 
să se desfășoare o competiție de 
volei și baschet rezervată elevi
lor și organizată de Comitetul o- 
răș&nesc C.F.S. Craiova.

— Nu e cam nepotrivită orga
nizarea competiției în această pe
rioadă ?

— Ba da — ne-a răspuns pro
fesoara Eugenia Popescu. Din 
păcate n-am știut ca se va orga
niza acum, în perioada cind elevii 
au teze și cînd activitatea sporti
vă extrașcolară e suficient de pli
nă prin întrecerile Spartachiadei 
d-e

— Atunci ? Cum se explică ?
'—m I/a noi. în oraș, se- mai întîm- 

plă ca C'C.F.S.-ub orășenesc să 
inițieze fel de fel de competiții. 
Nu asta e rău, ci faptul că la a- 
cCSt'ea sînt antrenați în primul 
rîtid elevii. „Sînt mai ușor ds 
antrenat" spun ei. • Din păcate to
varășii nu ne consultă, nu țin sea
ma dacă perioada de organizare 
a competiției e cea mai nimerită, 
sau nu, pentru elevi. $t asta e 
numai una din’ problemele noas
tre...

— Si altele ? Tocmai despre a- 
ceasta am vrea să discutăm.

— Da. Mai sînt și altele la ordi
nea zilei. Uite-l de exemplu pe to
varășul acesta — îmi spuse — ară- 
t:nd spre un om înalt, bine făcut,

iarnă.

cu mustăți. E profesorul Grlgore 
lonescu de aici de la Școala me
die nr. 1. Să-ți spun ce face In- 
tr-o săptămlni. In fiecare dimi
neață are ore de curs. E președin
tele comisiei regionale de gimnas
tică, arbitru de gimnastică, atle
tism, volei și baschet. In fiecare 
după-amiază are fie vreo ședință 
la C.C.F.S., fie un meci sau un 
concurs de arbitrat. In plus, șe
dințele de consiliu profesoral, ale 
cercului pedagogic, acticitatea sec
țiilor colectivului sportiv școlar pe 
care le conduce, organizarea cam
pionatelor republicane școlare ca 
și întrecerile Spartachiadei de 
care trebuie sa se ocupe de aseme
nea numai după amiezild, după 
orele de curs. Nu mai pun la so
coteală o serie de diferite alte 
sarcini obștești.

Nu e așa că programul și activi
tatea profesori
lor de educație 
fizică e puțin 
cam încărcată ?
Că în acest fel 
noi nu ne putem 
ocupa serios de 
problema acti
vității sportive 
a elevilor ?

A trebuit să
recunosc: avea 
dreptate. Solu
ția ? .. Ar fi: 
C.C.F.S.-urile re
gionale să-i scu
tească pe profe
sorii de educație 
fizică de o serie 
de sarcini de

care se pot ocupa foarte bine alți 
oameni. Apoi, mai puține ședințe.

— O altă problemă: activita
tea directorilor școlilor medii. Nu 
zic că aceștia, în majoritate, 
nu înțeleg valoarea educației fizice 
în procesnZ creșterii și educației 
elevilor. Se pare totuși că tint 
șt asemenea tovarăși care nu au 
înțeles încă aceasta în mod pro
fund. La Școala medie nr. 2, unde 
este director tov. Năstășel Dumi
tru, ssia dc gimnastică e în repa
rație aproape de la începutul a- 
nului școlar. Orele de educație fi
zică se desfășoară aici în sălile de 
clasă, pe culoare. E igienic? Un 
alt exemplu. Aici la Școala medie 
nr. 1 (director tov. Traian Codrea
nul elevii sînt nevoiți să se dez-

brace Intr-o cameră firi cuiere, cu 
geamurile aporie, eu ciment pe tos 
și firi foc. Nu e asta oare un pe
ricol pentru sănătatea elevilor? Și 
credeți ci ar fi greu de araniai 
toate acestea ? Nu! In /coală exiș
ti atelier de timplăne /> fierărie. 
Directorul assusafte această nsua- 
ție de mai multi creme. Și to
tuși.»

Realitatea — ne-a spus profe
soara Eugenia Popescu In conclu
zie — e aceasta : directorii /coli
lor medii influențează foarte mull 
în bine sau In râu, acticitatea spor
tivi din țcolile medii. Ar trebui ca 
aceștia sâ se simtă mai răspunză
tori nu numai de educarea elevilor, 
ci și de sănătatea și dezvoltarea 
fizici a acestora.

S. SPIREA

mise.
Așa s-a și ajuns la faptul că 

i elevele Școlii medii nr. 3 din 
Turnu Severin se bucură de 
mare prestigiu ’în rîndurile spor
tivilor orașului și raionului. Și 
asta pe bună dreptate. Ele au 
obținut pe terenurile și în sălile 
de sport numeroase succese. Aici, 
in această școală de pe ma. 

‘ Iul Dunării, au făcut primii 
pași în activitatea sportivă nu
meroase campioane raionale și 
regionale și chiar sportive care 
fac astăzi parte din echipele re
prezentative ale tării.
I n colt din camera de mate

riale didactice a școlii e rezer
vat unui dulap impunător. Aici 
se odihnesc nenumărate diplo
me. plachete și cupe. Trofeele 
colectivului eportiv sînt fala și 
mindria școlii. Ele oglindesc de 
fapt întreaga istorie a activită- 

I t- sportive din școală.
—Sint diplome și plachete de 

a crosurile din anul 1953, cupe 
de la diferite competiții sporti
ve de atletism, de volei, hand
bal baschet, schi, șah sau tenis 
de masă din anii următori Cele 
mai multe dintre aceste trofee 

, sportive ilustrează însă activita
tea sportivă de masă Nu mai de. 
parte decit Spartachiada de vară 
a tineretului din anuT trecut. La 
intrecerila acestei competiții au 
participat aproape toate cele 400 
de eleve ale școlii la una, două 
și chiar trei discipline 6portive. 
In total au fost trecute 1530 de 
probe. Și rezultatele s-au văzut: 
sportivele școlii au cîștigat mai 
multe titluri

O ȘCOAL VITREGITĂ
nici ucu»

O școală irumoaxă nu 1 Șl totuși... Clădirea Școlii medii 
nr. 2-București, a cărei fotografie y-o prezentăm alăturat, 
a fost constiuită in 1949. Un singur lucru a fost uitat Insă 
atunci : sala de gimnastică Așa se tace că 
școala nu are o sală de gimnastică.

— Au fost 'făcute cereri peste cereri — ne spune tov. 
Mircea Cucu, directorul școlii : La C.C.F.S.. la Ministerul 
Invă/ămintului, la Statul popular al Capitalei. Pină acum 
nici un rezultat. Totuși, noi sperăm...

Din această cauză, în zilele d? iarnă, orele de educație 
fizică se fin In... hol. Da. in holul școlii. Neplăcut, neprac- 
tic, ncigienic dar deocamdată asta e siluatia.

Sperăm câ nevoile dezvoltării fizice a celor peste 1009 
de elevi de la Școala medie nr. 2 vor găsi Înțelegerea 
cuvenită la Sfatul popular al Capitalei, mai ales că școala 
delink absolut toate aparatele și instalațiile necesare uti
lării unei săli de gimnastică.

SCOLI
5

Și totuși activitatea sportivi din aceste școli nici nu se poate 
compara. Din ce cauză ?

Materialele de mai Jos Încearcă să răspundă la această în
trebare.
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Cine n-o cunoaște pe AN
GELA FILIP? Ani de-a rtn- 
dul campioană a țării la di
ferite probe atletice, apoi pro
fesoară de educație fizică și 
antrenoare, Angela Filip nu 
mai are nevoie de prezentarea 
noastră. Tocmai de aceea li 
dăm îri întregime cdvintul 
pentru a vorbi —. la cererea 
redacției — despre citeva pro
bleme ale educației fizice Și 
sportului în școlile medii

...Anul trecut s-au Împlinit 
2(1 de ani de cind, ca profe
soară, mă ocup de problemele 
educației fizice In școlile mc- 
dll. Pot spune astfel că educa
ția fizică și sportul din șco'i 
au ajuns arum pe culmi ncvi- 
sate in anii regimului bur
ghezo, moșieresc. Să vă dăm 
numai un exemplu. Acum nota 
la educație fizică este luată în 
considerare la promovarea e'e. 
vilor ca și notele de la cele
lalte' obiecte. Nu arată oare 
asta cit de mult este apreciat 
rp'ul educației fizice in edu
carea tinerei generații a țării ?

S-ar putea vorbi multe des
pre marea dezvoltare pe care 
a luat-o In țara noastră, in 
anii regimului democrat popu
lar, educația fizică și sportul 
In Școlile medii. Re-ente’ej 
hotăriri ale Ministerului învă
țământului creează perspectiv^ 
și mai frumoa'e dezvoltării a- 
cestei activități.

4 PROBLEME
la ordinea z

— Cu asta

de campioane raio
nale ale Sparta
chiadei.

Cum s-a ajuns la 
aceasta ?

- încă de la în
ceputul anului șco
lar, profesoarele 
de educație fizică 
Eugenia Gruiescu 
și Maria Nico'.aes. 
cu obișnuiesc să 
povestească celor 
mai tinere eleve 
ale școlii cuvintele 
neuitatului prieten 
al tineretului. Mi- 
hail Ivanovici Ka
linin. care situa 
educația fizică pe 
același plan cu 
limba maternă sau 
matematica.

Începe de fapt pro-

antrenarea fetelor la competi
țiile cu caracter de masă, la 
trecerea normelor G.M.A. In sfîr. 
șit, a treia treaptă — activitatea 
secțiilor colectivului. Și nu avem 
puține secții: atletism, gimnas
tică. volei, baschet, handbal etc.

De mare importanță e pentru 
noi sprijinul acordat de co
mitetul U.T.M. activității spor
tive. Cum se spune, aces
ta e sufletul mișcării sporti
ve din școala noastră. Să vă dau 
citeva exemple: in popularizarea 
activității sportive rolul cel mai 
Important îi are organizația de

In mod oarecum nefiresc, la — Prea multe n-aș putea să vă 
începutul lui februarie mercurul spițn. Nu prea ne-am ocupat. Poa- 
termometrelor a urcat cu mai te ar putea să vă spună mai mut- 
multe liniuje deasupra lui zero. 
Timpul călduros a deschis porțile 
stadioanelor. Atleții, fotbaliștii, 
handbaliștii, voleibaliștii au Ince. 
put antrenamentele tn aer liber. 
Aceasta insă nu peste tot. In une. 
le școli, activitatea sportivă con
tinuă să hiberneze.

Impresia aceasta m-a izbit vlzi- 
tind Școala medie nr. 13 din Ca
pitală. tn curtea școlii doar elfi, 
va elevi; sala de gimnastică în
chisă. Doar rare ori am auzit ciți- 
va elevi discutind despre sport. 
Situația aceasta contravenea insă 
recomandării binevoitoare a to
varășului Vizitiu, președintele Co. 
miletului raional C.F.S. „23 Au
gust". Acesta vorbea cu multă căl
dură despre activitatea sportivă a 
școlii.

Care e totuși realitatea ? Fac sau 
nu fac sport elevii ? Am aflat răs
punsul discutind cu elevii, cu cei

bază U.T.M. Comitetul U.T.M. și 
In mod deosebit responsabila 
sportivă — eleva Aurelia Bârbu. 
ceanu — discută cu elevele, le 
antrenează la diferite competiții 
sportive, inițiază diferite între
ceri.

A fost și un timp in care pă
rinții elevelor erau îngrijorați.

— Astăzi ai antrenament, inli
ne concurs, dar cine învață in 
locul tău ?

Tovarășele Gruiescu și Ni. 
colaescu sint insă profesoare 
și antrenoare cu experiență. Lu
crează de mulți ani cu elevele și 
aa.-e mirarea tuturor, elevele 
care au inceput să practice re
gulat o disciplină sportivă oa
recare in secțiile colectivului șco
lar au inceput să învețe și mai 
bine. Ele nu admit la antrena
mentele secțiilor eleve care au 
note proaste, care nu-și îndepli
nesc in primul rind datoria de 
a Învăța. Cea mai mare pedeap
să pentru leneșe este interzicerea 
participării la antrenamente și 
concursuri.

Acum, pentru elevele școlii la 
ordinea de zi este Spartachiada 
de iarnă a tineretului. Scopul 
propus este 
responsabila 
lui U.T.M., 
buceanu:

— Cit mai multe eleve antre
nate la întreceri, performanțe cit 
mai valoroase I

In ceea ce ne privește sintem 
convinși că scopul, va fi atins. 
Pină atunci — succes I

tineretului. Scopul 
acesta — ne «pune 
sportivă a comitetu- 
eleva Aurelia Băr-

care se ocupă de activitatea spor
tivă.

..A fost o vreme cind la Școa. 
la medie nr. 13 din București ac
tivitatea sportivă ocupa un loc de 
cinste.

Atit colectivul sportiv școlar, 
cît și organizația U.T.M. se ocu
pau îndeaproape de viafa sporti
vă a elevilor. Se pot vedea și 
acum diplome și plachete din anii 
1951-1952, trofee sportive cucerite 
de voleibaliștii, gimnaștii, atlefll, 
baschet hali știi, șahiștii, jucătorii 
de tenis de masă sau fotbaliștii 
școlii, tn ultimii ani insă succe
sele sportive au scăzut tot mai 
mult, secătuind acum aproape cu 
totul, Nu-și mai trăiesc astăzi 
viaja decit echipa de baschet, de 
volei și oarecum cea de gimnas
tică. In rest, viața sportivă a 
elevilor se rezumă, tn cea mai 
mare parte, la programul orelor 
de educafie fizică.

Interesant e de relatat totuși 
faptul că toți elevii cu care am 
stat de vorbă erau entuziasmați 
de sport.

— Nu uitați, spunea elevul La- 
zăr Dan din clasa a IX-a A. vrem 
să practicăm sportul pentru faptul 
că sintem tn plină dezvoltare și 
avem nevoie de o sănătate de 
f.er.

Deci, interes, dragoste pen
tru sport, pentru exercițiile fizi
ce există la elevi. Atunci ?

Am încercat să capăt explicații 
de la responsabilul sfatului colec. 
tivului sportiv școlar, elevul 
Lerner.

E.

Tocmai ținind seama de 
aceste perspective vreau să ri
dic citeva probleme ale activi- 
tltii de educație fizică și sport 
din școli'e medii care consider 
că nu și-au găsit încă rezol
varea.

Iată o primă problemă. In 
ultimii ani aproape toate ma
terialele și instalațiile sporti
ve au început să se fabr.ee 
în țară. Aceasta e cît se poa. 
te de bine. Există totuși un 
rău. Anume, faptul că intre; 
prinderile care produc; aseme
nea materiale nu dau cea mai 
mare atenție produselor pe 
care le fabrică. Schiurife, a. 
paratele de gimnastică și 
alte materiale fabricate de 
I.P R.O.F.l.L. „Republica" din 
Sibiu, de pildă, sint de cali
tate slabă, se uzează foar. 
te repede. Din această cauză, 
elevii sînt nevoiți ca in tim
pul orelor de educație fizică 
să lucreze cu materiale de
fecte. Aceasta e ;o proble
mă care pe noi, profesorii de 
educație fizică, ne doare. Oare 
Ministerul Industriei Ușoare 
n.ar putea să intervină In a- 
ceastă chestiune ?

există elev care să nu parti
cipe din tot sufletul la o a- 
semenea acțiune.

In ceea ce privește activi
tatea de educație fizică și 
sport propriu zisă a elevilor, 
aici sint de semnalat două 
aspecte. Intii — faptul că pro
gramele analitice mai au jncă 
slăbiciuni. Acestea nu țin sea. 
ma de varietatea condițiilor de 
practicare a exercițiilor fizice

Cu toții — elevi, părinți, 
profesori ne-am obișnuit 
intr-atit cu sportul incit nu 
ne putem închipui școală — 
această unitate publică de e- 
ducare multilaterală a tinerei 
generații — fără teren de 
sport in Jurul ei, fără sală de 
gimnastică. Și totuși, sint încă 
școli fără baze sportive. Dar 
altceva e mai neplăcut. Sfa- 
turile populare locale con. 
struiesc noi școli. Acestea sint , din școli, de taptul că clasele 
intr-adevăr moderne, cu in. 
stalații perfecte, cu săli mari, 
luminoase. îți e mai mare 
dragul să înveți tn ele. Dar 
multe din acestea nu au săli 
de gimnastică.

Cred că președinții sfaturi
lor populare, ministerele, n-ar 
mai trebui să aprobe să se 
construiască nici o școală 
tără teren sportiv, fără sală 
de gimnastică. Acoi, cred că 
organizațiile U.T.M. împreună 
cu sfaturi'e populare locale 
ar putea să inițieze ir" ih o- 
rașele mai mari — construi
rea prin muncă voluntară ■ a 
unor baze sportive complexe 
pentru elevi. Vă asigur că nu

' z > , ;.,T. VJ

sint acum mixte și deci, la ore
le de educație fizică participă 
împreună atit băieții cit și fe
tele.

tn ceea ce privește al doi
lea . aspect, aici e vorba de 
cempetițtile sportive, rezerva, 
te elevilor. Să luăm ca exem
plu campionatele republicane 
școlare: am observat an de 
an o îmbunătățire a re
gulamentului acestora. Din 
păcate regulamentele ajung 
la școli cam . in luna de
cembrie. după aproape două 
luni de școală, timp in care 
nu se pot face nici un fel de 
pregătiri. Cit de bine ar.fi 
dacă acestea s-ar intocmi in 
timpul verii, cind elevii sint

&

In vacanță, și ar ajunge la 
școală odată cu începerea 
noului an școlar! Tn altă or
dine de idei, cred că ar tre
bui ca Ministerul Invățămin- 
tului să prevadă defășurarea 
fazei finale la toate discipli
nele sportive cuprinse in re
gulamentul campionatelor. 
Iar acestea, bine înțeles, să 
nu se desfășoare toate In 
București, ci in cit mai diver
se orașe din țară.

Se cunoaște, și cred că nu 
mai trebuie să vorbesc des-

pre importanța competițiile 
sportive, despre rolul lor sti
mulativ in practicarea exer
cițiilor fizice. Tocmai de 
aceea regret că secțiile de In- 
vătămînt ale sfaturilor popu
lare, directorii de școli nu se 
ocupă încă îndeajuns să stimu
leze organizarea pe plan lo
cal a întrecerilor sportive intre 
școlile medii.

O ultimă problemă— aceea a 
părinților.

Ce legături au părinții cu 
educația fizică și sportul din

școală ? Aș spune o legătură 
indestructibilă. Și iată de ce.

Sint profesoară de educație 
fizică la Școala medie nr. 22 
din București de mai muiți 
ani. Am studiat problema a- 
ceasta în fiecare an școlar, 
lată ce am constatat. Sint ele
ve care vin cu plăcere la ore
le de educație " ‘ “ 
muncesc pentru 
rea lor fizică. Acestea 
înțeles perfect rolul 
cației fizice, 
eleve ______
fel de pretexte pentru a nu 
veni la orele de educație fizi
că. Am discutat cu mai muiți 
părinți ai unor asemenea ele
ve. Știți ce mi-au spus ?

— Sportul le sustrage de 
la învățătură.

Alții spun :
— Ce atita joacă ?
S-au găsit și dintre aceș

tia : ,.v
— La ce tolpsește sportul? 

Treaba copiilor: dacă vor să 
iacă sport bine, dacă nu, nuj - 

Evident că in acest tel, pă. 
rinții nu contribuie de loc la 
educarea multilaterală a co
piilor lor.

Acestea sint citeva dintre 
problemele de actualitate pri
vind educația fizică in școlile 
medii. Consider că justa țgr 

. rezolvare va duce și mai mult
Un aspect de la antrenamentele de sală ale atletelor Școlii medii la ridicarea acestei însemnate 

nr. 22 din București activități tn școlile medii;
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fizică, care 
dezvolta- 

au 
edu- 

Sint insă și 
care scornesc fel de

te secretarul comitetului U.T.M.,.,
Amabil, Dan Bănică, secretarul 

comitetului U.T.M. al școlii, mi-a 
promis că va spune tot ce știe. 
Dar...

— Profesorii de educație fizi
că cunosc mai amănunțit si
tuația; ei se ocupă • de 
fapt tn mod practic de activita
tea noastră sportivă. In ceea ce 
ne privește... avem, de rezolvat 
probleme de învățătură, cotizații, 
ședințe, activitatea culturală etc.

Intr-adevăr, Lucrurile așa stau. 
In seama profesorilor de educa
ție fizică a rămas întreaga activi
tate sportivă din cadrul orelor de 
curs, activitatea sportivă de 
masă, organizarea întrecerilor 
Spartachiadei, ca și activitatea 
sportivilor fruntași ai școlii. In
tr-un cuvînt totul. Din păcate 
Insă, nici ei nu s-au prea între
cut cu munca.

Se pune desigur întrebarea ce 
face comitetul U.T.M. tn cazul a- 
cesta? Cu ce se ocupă responsa- 
bitul sportiv ? Dar consiliul colec. 
tivului sportiv ? Poate pe primul 
plan au pus problema creării con. 
dițiitor necesare practicării spor
tului, a antrenării elevilor la în
treceri, sau poate problema edu
cației comuniste a sportivilor ? Să 
vedem.

De multă vreme lipsește un 
club unde elevii — în special cei 
de la internatul școlii — să poa. 
tă juca tenis de masă, șah tn 
timpul liber. Nu există In școală 
nici o masă de tenis de masă. 
De toate aceste probleme la 
ordinea zilei pentru sportivii 
școlii nu s-a ocupat nimeni din 
comitetul U.T.M. Cît privește pro
blema antrenării elevilor la în
trecerile sportive un singur exem. 
piu e cred suficient: Nici un 
membru al comitetului U.T.M. 
nu s-a ocupai de antrena
rea elevilor la întrecerile Spar, 
tachiadei. Așa se face că la șah 
nu participă decit circa 80 de e- 
levi (din peste 1.500), la tenis 
de masă doar 20 și cam tot ‘aiițiă 
la Schi.

Un alt fapt. Mulți elevi din 
echipa de gimnastică a școlii sînt 
cori genți la una. două sau chiar 
mai multe materii.

După cum se vede nici în a- 
ceastă direcție comitetul U.T.M, 
n-a făcut prea multe lucruri.

Acestea sint doar citeva fapte. 
Șt o concluzie: comitetul U.T.M. 
al Școlii medii nr. 13 din Bucu
rești nu înțelege încă însemnăta
tea culturii fizice și a sportului. 
El caută probleme, metode și for. 
me de muncă tinerești, care să 
împrospăteze munca organizației 
U.T.M., iar peste activitatea spor, 
titfă trece fără măcar să-și o- 
prească ochii. Și se pot face doar 
atitea lucruri interesante tn acest 
domeniu! Elevii iubesc sportul. 
Prin sport, comitetul U.T.M. i-ar 
putea antrena în activitatea or
ganizației, ar putea întări unita, 
tea colectivului de elevi. Pentru 
asta e nevoie de mai multă ini
țiativă și preocupare din partea 
comitetului U.T.M. Dacă viața 
sportivă a școlii a început să stag
neze, credem că aceasta se da- 
torește tn mare, măsură și direc
torului școlii, tovarășului Coste a 
Mihai. Ajutorul promis pentru 
dezvoltarea activității sportive e 
nevoie a fi urgent respectat.

Credem de asemenea că ar fl 
de acum timpul ca atit Comitetul 
raional U.T.M, „23 August" cit și 
comitetul raional C.F.S. să inter
vină pentru a trezi la viață acti
vitatea sportivă de masă de la 
Școala medie nr. 13, care după 
cum se vede continuă să hiber. 
neze.

AL. PINTEA
1

„Insigna 
celor 5 cercuri11

OPINII m

In nr. 2395 al ziarului nostru, 
am publicat un articol Intitulat: 
«Insigna color 5 cercuri*.

Pe marginea acestui articol 
publicăm citeva păreri.

ROOT AVRAM, 
elev. Școala medie nr. 4 Bacău.

— Majoritatea celor care ur
mează să cucerească pină in 
1960 — primul obiectiv al com
petiției — insigna și deci drep
tul dp a participa la jocurilo 
olimpice, sînt acum elevi. Toc
mai de aceea cred câ această 
competiție ar ft un stimulent 
foarte puternic pentru dezvolta, 
rea activității snortive în școli.

VLADIMIR LASOU,
profesor. Școala medie nr 1 
Piatra Neamț.
— Ultimele hotăriri ale Con

siliului de Miniștri și ale Minis
terului Invătămîntului privind 
activitatea de educafie fizică 
ar fi Întregite prin organizarea 
competiției .Insigna celor 5 
circuri".
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