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In curînd, pe ogoarele patriei vor lucra multe I uzinele „Semănătoarea* 
combine noi, de fabricație romînească. mele verificări ale pr

In clișeu: echipa tov. Ion Dragomirescu de la I combine.

1° din București, face ulti- 
prototipului unei astfel de 

(Foto: Agerpres)

Pregătiri la Bacău
S îmbată după amiază a avut 

loc la Sfatul popular regio
nal Bacău ședința de cons

tituire a consiliului regional de or
ganizare a celei de a 50-a aniver
sări a răscoalelor țărănești din 
1907.

In cadrul adunării au luat 
cuvin tul numeroși participanți 
la răscoală. Tov. Zumer Și- 
mion a vorbit despre felul 
cum au sprijinit muncitorii din 
Bacău răscoalele țărănești. El a a- 
mintit de pildă despre modul în 
care cercul socialist „Romînia 
muncitoare" din orașul Bacău a 
organizat adunări de protest îm
potriva vărsărilor de sînge săvîrși- 
te de burghezie și moșierime. în 
cuvinte pline de ură, moș Gheor
ghe Butuc, participant la răscoala 
lin Roșiori, a arătat cum a fost 
lorturat:

„Pe mine m-au luat de acasă. 
Împreună cu alți țărani din sat 
ie-au dus la conacul boieresc și 
îe-au bătut două zile și două 
rnpți... Ne-au așezat cu spa- 
:ele la perete și ne-au ți- 
lut într-un picior cu mîinile ri- 
licate. Apoi după ce n-am mai 
iliut de noi, pe 12 țărani ne-au 
egat și ne-au dus pe jos pînă ia 
domnești. Ajunși acolo am căzut

jos din cauza rănilor, așa că pînă 
la Roman am fost duși cu căru
țele. Aci am fost supuși Ia alte 
torturi îngrozitoare.

Din cauza bătăilor 5 dintre noi 
au murit. Așa ne-au schingiuit 
moșierii și burghezia4*.

Au mai vorbit de asemenea și 
țăranul Mihai Drăgan Bratu și 
alții.

In cadrul planului adoptat de 
comisia regională sînt prevăzute o 
serie de acțiuni deosebit de inte
resante. Printre altele se prevede 
înființarea unei expoziții în ora
șul Bacău cu documente, fotografii, 
ziare etc. Filiala Societății de 
Științe Istorice și Filologice va 
prezenta o sesiune de comunicări

pe baza documentelor existente. 
Se va edita o culegere care va 
înmănunchia lucrări închinate 
răscoalei din 1907 precum și a- 
mintiri ale participanților Ia răs
coală. In întreaga regiune se vor 
face expuneri în adunări asupra 
evenimentelor din 1907 ; la multe 
din acestea, participant» Ia răs
coale vor povesti din amintirile 
lor. In comuna Blăgești, unde răs
coala a fost înăbușită în sînge, va 
avea loc dezvelirea unei plăci co
memorative. Teatrul de Stat din 
Bacău și echipele artistice de a- 
matori vor pregăti programe spe
ciale. Se va organiza un festival 
literar artistic cu tema „1907“.

C. ANDREESCU

„Anul 1907“- 
în emisiunile 

de radio

Comisia 
organizarea 
lor țărănești din 1907 
mit un plan de acțiune privind 
manifestările ce vor avea loc în 
regiunea Iași- Astfel Institutul de 
Istorie al Academiei R.P.R. — fi
liala Iași — va organiza o se- 
ziune științifică la începutul lu
nii martie. In orașele și comu
nele din regiune se vor organiza 
adunări la care vor vorbi țărani* 
participanți la răscoale. La cămi-

regională 
aniversării

...Și la Iași
pentru 

răscoale- 
a întoc-

nele culturale șl casele de cultură 
se vor ține festivaluri literar.ar- 
tistice, șezători cu care prilej se 
vor citi operele scriitorilor care 
zugrăvesc evenimentele din 1907. 
In localul Muzeului Unirii din 
Iași se va organiza o expoziție 
cu documente, stampe, cronici ale 
vremii, tablouri care înfățișează 
momentele cele mai semnificati
ve ale răscoalelor din 1907.

I. AGHINEI

to-

a plecat la
Duminică dimineața a plecat 

spre R.P. Bulgaria delegația ro- 
mină care va participa la lucră
rile celui de al IV lea Congres 
al Frontului Patriei.

Din delegație fac parte
varășii: Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gh. 
Vasilichi, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., președintele 
U.C.E.C.O.M., Tiță Florea, depu- 
ta(i în Marea Adunare Națională, 
membri ai Consiliului Central al 
Frontului Democrației Populare 
din R.P.R.

Din delegație face parte de a- 
semenea Mihail Roșianu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R.P.R. la Sofia.

La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa au fost prezenți Janps 
razekaș, secretar al CC. al 
P.M.R., Mihai Mujic, vicepreșe 
dinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Stela Enescu, 
președinta C.F.D.R.

A fost de 
ambasadorul 
București și 
basadei.

față Stoian Pavlov, 
R.P. Bulgaria la 

alți membri ai Am-

(Agerpres)

Noi cantități 
de cereale 

SOSITE DIN D.R.S.S.
Prin stațiile de frontieră Larga- 

Galați, Socola Roșie și Sigliet 
continuă să sosească zilnic în 
țară cantități tot mai mari de 
grîu și orz, livrate de Uniunea 
Sovietică în baza acordului în
cheiat la Moscova, la sfîrșitul a- 
nului trecut, între delegațiile gu- Ă’orno men 4** 1 a «Ia D O Dvernamentale ale R. P. R. 
U.R.S.S.

Numai 
februarie 
U.R.S.S. 
grîu.

De la începutul livrărilor și 
pînă acum, au fost recepționate 
în țara noastră aproximativ 
16.000 tone de grîu și 14.000 tone 
de orz sosite din U.R.S.S.

Sînt așteptate să sosească tran
sporturi masive, urmînd ca pină 
la sfîrșitul lunii iunie să fie pri
mită întreaga cantitate de 450.000 
tone de grîu și 60.000 tone de 
orz, livrate sub formă de împru
mut din Uniunea Sovietică.

tn zilele de 7, 8 
au intrat în țară 
aproape 3.800 tone

Șl 9 
din 
de

Posturile noastre de radio con- 
acră numeroase emisiuni aniver- 
ării unei jumătăți de veac de la 
ăscoalele țărănești din 1907.
Prima din emisiunile consacrate 

cestui eveniment in săptămîna de 
i 10—16 februarie s-a intitulat 
după o jumătate de veac* și a 
jst transmisă luni seara pe pro- 
ramul I. „Pe urmele eroilor din 
imanul „Răscoala" de Liviu Re- 
reanu* se intitulează reportajul 
terar care va fi difuzat marți la 
ra 14,25 pe programul 11. 
liercuri la ora 11,03 ascultătorii 
osturilor noastre de radio vor 
utea urmări pe programul I dra
matizarea radiofonică a romanului 
1907" de Cezar Petrescu; joi la 
ra 21,30 pe programul II în ca
rul emisiunii „scriitorii noștri 
espre 1907" vor fi transmise 
jeturi din operele lui I. L. Ca- 
zgiale, Al. Vlahuță și I. 1. Miro- 
escu.

de
in

Arături 
primăvară 
G. A. S.

CARACAL. — Vremea frumoa. 
ă din ultimul timp, a făcut ca 
bună parte din terenurile gos- 

odăriei agricole de stat Devese- 
1, raionul Caracal să se zvînte.
Constatînd că pămîntul se poa- 

! lucra tractoriștii de aici au ho- 
irît să înceapă arăturile de pri- 
lăvară. Astfel în cursul zilei de 
I februarie 10 din cei mai buni 
actariști ai gospodăriei în frun- 
: cu șefii de brigadă Ion Tarzon 

Gheorghe Petrescu au arat o 
iprafață de 35 hectare la secția 
elaru.
Arăturile au fost executate în 

une condițiuni. Conducerea gos- 
idăriei a hotărît ca în zilele ur- 
lătoare să înceapă arăturile și 
i secția Preajba.

Note dinfr-un raion complect cooperativizat

Gheorghe Rută s-a convins
— Și zici că nu intri, nea Ruță P. 

Dumneata ce zici, tușă Ioana ?
— Apoi eu ce să zic, Tincule. 

Cum o zice el, așa o fi, că doar 
el e bărbat și cap de familie.

In casa lui Gheorghe Ruță, unul 
dintre cei din urmă țărani mun
citori cu gospodărie individuală din 
Palazu Mare, raionul Medgidia, pi
case fără veste un grup de colec
tiviști din sat: bătrînul comunist 
Nicolae Purcea, Anton Tincu, se
cretarul organizației U.T.M.. șl 
utemista Alexandrina Cresu. Pen
tru Gheorghe Ruță nu era o nouta
te asemenea vizită; în lungul ani
lor de la înființarea gospodăriei pî
nă acum, primise destui asemenea 
„musafiri". La început, Ruță refu
zase, așa cum refuză mulți — „să 
vedem mai întîi cum s-or descurca 
ei". Și consătenii săi s-au des
curcat de minune, și-au sporit ve
niturile personale, și-au făcut gos
podăria vestită pe țară. Ruță stă
tea acum încurcat în fața oaspeți
lor și era înciudat pe nepoftiții 
musafiri, neștiind ce argument să 
mai născocească, întrucît tot nu-i 
venea la îndemînă să-și spună 
deschis păsul.

— Și de ce nu vrei, măi Gheor
ghe ? — înnodă după o scurtă tă
cere Nicolae Purcea firul discuției. 
Ce motive ai ?

— Ce motive ? Motiv, păi...
Strîns de întrebare, Ruță prinse 

a-și frămînta fără nici un rost mîi
nile, își frecă apoi barba țepoasă, 
își răvăși părul, iar în cele din 
urmă își găsi de lucru cu o că
ciulă mițoasă, spartă în cîteva 
locuri, li potrivea cu atîta trudă 
bucățile zdrențuite de ai fi crezut 
că de căciula asta prăpădită atrr- 
nă soarta lui. Deodată, pe ușă nă
văliră pltngmd doi copilași. Unul 
se ținea cu mîna de genunchiul

drept, iar celălalt se smiorcăia a- 
marnic. Gheorghe Ruță îi privi o 
clipă, mîinile i se ooriră din jră- 
mîntat și un zîmbet ii lumină fața 
pentru o clipă. Zvîrli căciula fi 
veni în fața lui Purcea și a lui 
Tincu.

— Uite, de asta nu intru: am 
doi copii mici, ce fac cu ei în 
gospodărie ? Sa muncesc de unul 
singur ? Păi pot să-i țin eu cu 
două mîini pe toți ? La gospodărie 
o scoți într-adevăr la cap dacă ai 
familie numeroasă, dar să fie oa
meni de muncă, nu copii.

— Dumneata suferi de ceva, 
tușă Ioană ?

— Nu, n-am nimic Alexandrino, 
de ce mă întrebi ?

— Păi cum zice atunci nea 
Gheorghe că trebuie să lucreze 
singur, dumneata nu poți veni la 
muncă în gospodărie ?

— Și copiii, copiii cui îi lasă ?
- începu iarăși Ruță.
Toți îl priviră cîteva clipe în tă

cere, apoi, răspunzînd unui semn 
al lui Tincu, Purcea îl trase pe 
Ruță pe patul pe care sta.

— Ție nu ți-e rușine, Gheorghe, 
noi venim să stăm ca oamenii de 
vorbă iar tu îndrugi verzi și us
cate...

Ruță își plecă capul, fugind de 
privirile stăruitoare ale lui Purcea, 
dar tot stărui în încăpățînarea sa, 
îngăimînd ceva în barbă.

Ce fac cu copiii ?
Alexandrina Cresu nu se mai pu

tu stăpini:
— Tușă Ioană, nea Gheorghe, 

oare se poate ca dumneavoastră 
să nu știți că toți colectiviștii îfi 
duc copiii la grădinița gospodăriei?

— Știu, cum să nu știu — ii 
scăpă vorba fără voie Ioanei Ruță,

/

Pe toată durata campaniei elec
torale pentru alegerea deputaților 
în Marea Adunare Națională, oa
menii muncii din regiunea Stalin, 
au putut vedea grafice oglindind 
ritmul de industrializare a regiu
nii. Cu multă bucurie ei au aflat 
că în anul 195S producția uzine
lor de autocamioane „Steagul 
Roșu" a atins un procent de 631 
la sută față de 1954, că în anul 
trecut producția de tractoare a 
crescut cu 18,5 la sută față de 
1951, iar industria textilă din re
giune a dat oamenilor muncii în 
1956 cu 33,2 la sută mai multe 
produse de larg consum decît în 
1953. Nici succesele celorlalte ra
muri ale industriei, chjmice, ali
mentare, bunurilor de larg con
sum etc. nu sînt mai puțin impor
tante. Creșterile producției varia
ză între 35 și 5S la sută în 1956 
față de 1952.

Producerea de mașini și utilaje 
tot mai modeme, mai perfecțio
nate, mai ieftine și mai bune con
stituie o preocupare de seamă în 
perioada de față. Un real ajutor 
în această direcție îl constituie 
fără îndoială și aplicarea inițiati
vei tinerilor de la uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila — de a realiza eco
nomii egale cu prețul de cost al 
unor importante produse fini’v.

Este cunoscut faptul că tinerii 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
regiunea Stalin s-au alăturat cu 
mult timp în urmă acestei prețioa
se inițiative. La uzinele „Steagul 
Roșu", de pildă, datorită aplicării 
acestei inițiative, numai în ulti
mele luni ale anului trecut ti
nerii au realizat economii egale 
cu prețul de cost a 16 autocamioa
ne S.R.-101. Printre fruntașii în 
lupta pentru economii se numără 
și cei mai buni tineri de la uzi
nele „Emst Thălmann4‘-Orașul .
Stalin, „Independența“-Sibiu și 
altele.

Fără îndoială că succesele 
în această direcție pot fi mai în- 1 
semnate. Ce le lipsește însă tine- ■ 
rilor constructori de autocamioa- 
ne sau tractoare, ce le lipsește ti
nerilor de Ia „Partizanul Roșu" 
sau tinerilcr metalurgiști de la 
„Independența" și „Strungul" în i 
extinderea cu succes și pe mai de
parte a inițiativei ? îndrumarea.

Organele U.T.M., în cazul de 
față în primă instanță Comitetul 1 
orășenesc U.T.M.-Stalin, îndrumă < 
prea puțin și unii din membrii săi , 
în mod aproape necalificat, de 
această latură a activității tineri- ' 
lor muncitori. 1

In multe locuri de muncă ale ti- 1 
nerilor se mai află o serie de re- 
zerve interne nefolosite. In timp 
ce la uzinele „Steagul Roșu" cen- , 
trul de greutate în lupta pentru j 
economii gravitează în jurul bri- , 
găzii complexe, al brigăzii de la 
matrițerie și al celei de la fa- , 
brica de rulmenți, majoritatea ti- j 
nerilor încadrați în brigăzi nu sînt j 
atrași în această acțiune. Aseme- j 
nea situație poate fi întîlnită și 5 
la uzinele „Emst Thălmann", la

Inițiativa tinerilor 
de la .Progresu!*'-Brăila 

în întreprinderile 
regiunii Stalin

lafabrica „Partizanul Roșu** sau 
fabrica. „Independența44 Sibiu.

Totuși, la uzinele „Steagul Ro
șu44 tinerii participă la lupta pen
tru economii cu unele propuneri 
valoroase de inovații și raționali
zări. Turnarea centrifugală a 
tamburului, eliminarea traversei 
curbate la șasiul camionului, noul 
sistem de fabricare a consolei frî- 
nc-i de mînă — sînt numai cîteva 
din cele aproape 200 de propuneri 
de inovații făcute de tinerii de aci. 
Valoarea economiilor realizate 
în anul 1956 este cu peste 17 la 
sută mai mare față de anul 1955.

Dacă la’ uzinele „Steagul Roșu4* 
propunerile de inovații ale tine
rilor aduc un aport deosebit Jup- 
tei pentru economii, la uzinele 
„Emst Thălmann4', nu li se acorda 
importanța cuvenită.

In lupta pentru realizarea de 
economii cît mai însemnate, nu 
trebuie neglijată grija de zi cu 'zi 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea procentului 
de rebuturi. Se știe că îmbunătă
țind calitatea produselor, econo
miile obținute sînt însemnate. Este 
suficient să ne referim, de exem
plu, la faptul că atunci cînd a 
existat preocupare, tinerii din ca
drul brigăzii complexe de la uzi
nele „Steagul Roșu4*, în colaborare 
cu cabinetul A.S.I.T., au construit 
un autocamion cu aproximativ 
400 kg. mai ușor decît cel vechi. 
Dar cum cu o floare nu se face 
primăvară, tot așa și cu un singur 
camion mai ușor nu s-a rezolvat 
această problemă spinoasă.

O altă latură a preocupării pen
tru realizarea de cît mai însemnate 
economii trebuie să fie înlocuirea 
materialelor scumpe sau deficitare 
cu alte materiale mai ieftine sau 
care se pot procura cu mai multă 
ușurință, fără a dăuna calității 
produselor.

A proceda împotriva acestui 
principiu este dăunător. Pe mem
brii comitetului U.T.M. de la uzi
nele „Emst Thălmann" nu 
„deranjat* 
că r— 
losesc
mare 
metal 
în locul cuțitelor corespunzătoare, 
Un asemenea sistem de lucru ne- 
cesită cantități sporite de cuțite,

ceea ce se răsfrînge asupra preo
tului de cost al pieselor prelu
crate.

Ne fiind — se vede — sufi
cient de convinși că o altă cale 
ce duce la realizarea de cît mai 
însemnate economii este valorifi
carea deșeurilor, membrii comi
tetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. de la uzinele „Ernst Thăl
mann44 cît și la fabrica „Partizanul 
și membrii secției organizații ute- 
miste a Comitetului orășenesc 
U.T.M. Stalin, au neglijat cu desa- 
vîrșire această problemă. De aceea 
la secția oțelărie a uzinelor de 
tractoare — de pildă — luni în
tregi au stat aruncate matrițe 
care doar Ia prima vedere erau de 
neîntrebuințat.

In direcția folosirii mai depline 
a deșeurilor se pare că membrii 
comitetului U.T.M. de la fabrica 
„Partizanul Roșu44 desfășoară o 
oarecare activitate. Lipsa de con
tinuitate face însă ca și aici rezul

tatele să fie relativ mici în com
parație cu posibilitățile existente.

Fără îndoială că atît la uzi
nele „Steagul Roșu", „Emst Thăl
mann" cît și la fabrica „Partizanul 
Roșu" există încă numeroase căi 
de realizare a economiilor. Se 
poate afirma că tinerii din aceste 
întreprinderi sînt dornici să se si
tueze în fruntea celor ce aplică 
inițiativa de Ia „ProgresuP'-Brăila. 
Este însă și datoria Comitetelor 
orășenesc și regional U.T.M. Stalin 
lă

TELEGRAMĂ

Celui
de al XVI-lea 

Congres Național 
al Partidului 

Comunist 
din S. U. A.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn trimite un 
cald și frățesc salut celui de-al 
XVI-lea Congres național al Par
tidului Comunist din Statele U- 
nite ale Americii și urează suc
ces deplin lucrărilor sale.

Vă urăm să obțineți succese 
în lupta voastră pentru creșterea 
și consolidarea continuă a rindu- 
rilor partidului sub steagul mar- 
xism-leninismului, pentru unirea 
tuturor forțelor progresiste din 
S.U.A. în vederea apărării cauzei 
progresului social și a păcii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI

MUNCITORESC ROMIN

Combinatul chimic nr. 1 se 
dezvoltă neîncetat. In vede
rea ridicării noilor construc
ții, un grup de ingineri și 
tehnicieni de la I.P.C.H. lu
crează la trasarea drumuri-

In laborator
Studenții Carmen Șerbu 

șl Son-Ge-Ho din grupa 315 
a anului III de la Faculta
tea de tehnologie a țițeiului 
și gazelor din cadrul Insti
tutului de petrol și gaze 
din București. studiază 
fenomenele chimice în labo
rator. Lucrările de laborator 
constituie 
comp’ectare 
dobîndite la

întotdeauna o 
a cunoștințelor 
cursei teoretic.

Foto:
DUMITRU 

F. DUMITRU

i-a 
însă niciodată faptul 

de pildă — mulți tineri fo
ia prelucratul oțelului în 

parte cuțite cu pastile de 
dur pentru prelucrat fontă,

: „Micul**
| Frunzele copacilor se desprin
deau de pe crengi și alunecau tn 
țvint domoale, ca și ctnd le-ar fi 
ipărut rău de viața lor atît de 
f scurtă. Era toamnă. O brumă se 
(oprise din văzduh peste cîmpie. 
( Deși era duminică, în curtea 
țșcolii din Dârimați se aflau 
țmulți ?: ’.ie- 
rse intimp'.a

și școlari. Ce 
aici? Ute mistui 

ilon Călinescu avea să ne lama- 
irească imediat.
f După formarea careului și pre-

lichideze cu formalismul ce se
I. NEACȘU

(Foto 
Agerpres)

dar al pionierilor
zeni area raportului, pionierii și 
școlarii rămaseră în așteptare, 
ca șl ctnd ar fi dorit să li se 
transmită o veste. Iar vestea mult 
așteptată nu tntîrzie. Instructorul 
de pionieri Ion Că'inescu vorbi:

— Tovarăși pionieri și școlari f 
Inițiativa noastră de a aduna, 
incepînd de astăzi, cenușa de la 
vetrele oamenilor care nu o folo
sesc, este bine venită. Comitetul 
raional U.T.M. Rîmnicu Sărat 
ne-a aprobat și chemarea la in

ceea ce H atrase din partea bărba
tului o privire minioasă.

— Măi nea Gheorghe — înce
pu domol Tincu — hai să nu ne 
mai jucăm. Dumneata știi tot a- 
tît de bine cum știm și noi că 
toate astea nu sînt decît pretexte. 
Mi-a fost rușine și de aceea nu 
ți-am spus de la început. Dumnea
ta nu vrei să intri tn gospodărie 
pentru că îți faci socoteala că ei 
două vaci în grajd, ai ceva pf- 
mînt în cimp care de bine de râu 
îți asigură hrana pentru ele și ceva 
boabe pentru dumneata.

— Și ce dacă am? Sînt 
mele, ce, voi nu aveți ?

— Păi tccmai asta vroiam
spun. Și noi avem vaci — ele 
noastre și ale gospodăriei. De ce 
nu vrei dumneata să intri în gos
podărie — dai o vacă la colectivă 
iar una îți rămîne și laptele îl dai 
lăptarului colectivei să ți-l vîndă. 
Nu-i mai bine așa?

— Nu, eu mai bine trimit ne
vasta cu laptele direct la Constan
ța. Cîșfig mai bine așa.

Femela nu se putu stăpini 
și, întoreîndu-se spre fereastră 
pentru a nu întîlni privirea mînioa
să a bărbatului spuse:

— Dv»?i laptele la piață ? Dar 
să-l ducă cine-o vrea că eu nu-l 
mai duc. In fiecare zi mă scol la 
patru și plec cum se luminează, 
cu desaga la spinare. Oamenilor 
le spui că nu intri în gospodărie, 
că nu are cine vedea de copii, dar 
pînă la unu-două, cînd mă întorc

I. ȘERBU

trecere pe raion. Acum nu ne rli
mine altceva de făcut decît să 
muncim pentru a ciștiga între
cerea.

Și pionierii din comuna Dărî- 
mafi, împreună cu ceilalți școlari, 
s-au pus pe treabă. Chiar în ziua 
aceea, echipe de pionieri și șco
lari au colindat din casă tn casă, 
prin satele Dărîntați, Plevna și 
Topliceni.

Mare a fost mirarea oamenilor 
cind copiii au început să curețe 
vetrele.

— Ei, așa treabă mal zic și 
eu, spunea un gospodar, rizlnd. 
Nu e rău să-ți curețe altcineva 
vatra de cenușă I

— Dar știi ce facem cu ea. 
bade? Vezi, asta nu te intere
sează ?

— Păi ce puteți face? Poate 
doar leșie de rufe.

— Nu, nu leșie. Cenușa mal 
are doar și alte întrebuințări. Ea 
poate fi folosită ca îngrășămlnt. 
Iar un pămînt cu îngrășăminte 
dă recolte mai bune.

— Eh, astea-s vorbe de clacă ..
— Las’că vezi dumneata, la 

vară...
Unii cetățeni au hotărît totuși 

să oprească șl ei cenușă, să 
vorbească cu agronomul și să în
cerce acest „nou" îngrășămlnt.

★
Timpul a trecut 

Iarna a luat locul 
țiativa nu a stat 
Dacă treci acum 
locuri și vezi o seamă de copii 
cu coșurile pline de cenușă, a- 
tunci află că înainte, cu mult 
înainte de a intra la orele de 
curs, ei string cenușa de la țoale 
vetrele oamenilor.

Cei mai harnici pionieri și șco
lari: Viorica Tudose, Sofia Of ia
dă, Ionel Roman, Octavian Popa, 
Vasile Șerban, Vasilica Pastramă 
și alții, zi de zi sporesc cu mult 
cifra kilogramelor de cenușă a- 
dunată. Badea Maiache Gherghi- 
lescu, Gheorghe Barbu sau lelea 
Stanca a lui Roman adună ei în
șiși cenușa din vatră și o predau 
bucuroși pionierilor, că doar tot 
o aruncau degeaba.

Prin decembrie, magazia școlii
ION TEOHARIDE, 

corespondentul „Scînteli ti
neretului" pentru regiunea 

Ploești

pe nesimțite, 
toamnei. Ini- 

tnsă pe loc. 
prin aceste



„Micul" dar al pionierilor
(Urmare din pag. l.a)

a devenit netncăpătoare. Atunci 
s.a luat legătura cu tov. Petre 
Pastramă, președintele gospodă. 
riei colective din sat. El a pus la 
dispoziția școlii o magazie încă
pătoare, Acțiunea a continuat și 
Va continua pini la primăvară.

Dar care stnt oare rezultatele 
de ptnă azi ? Acest lucru l-a in
teresat și pe primul secretar al 
comitetului raional U.T.M. — 
Petre Elbogeanu.

Cercettnd ctieva locuri, a aflat 
eă rezultatele stnt foarte bune. 
Numai in satul Dărlmați, pio
nierii și școlarii au adunat atlta 
cenușă, Incit magazia pusă la 
dispoziția școlii de către gospo. 
dăria colectivă s-a umplut. Asta 
înseamnă vreo 10.000 kg. de ce
nușă. Cantități tnsemnate au a- 
dunat șl capiii din comunele: 
Ciorăști, Nieplești, Puești, Dedu-

iești etc. Pe raion, ptnă acum 
s-au sirius cel pufin patru va
goane de cenușă.

Pionierii din raion stnt con
vinși că pină la primăvară vor 
mai aduna încă pe attt. In pri
mele zile ale primăverii, această 
cantitate va pleca la una din 
gospodăriile de stat din raion, ca 
dar din partea pionierilor și șco
larilor.

Am stat de vorbă cu un ingi
ner agronom de la sfatul popu
lar raional. El mi-a spus: „8 va
goane de cenușă înseamnă foarte 
mult pentru pămintul nostru din 
raion. Dacă la fiecare hectar se 
dau 400 kg. de cenuși, amesteca, 
tă cu gunoi de grajd, vom avea 
îngrășăminte pentru 200 de hec
tare. La fiecare hectar recolta va 
putea crește In felul următor, 
prin aplicarea cenușii ca Ingrășă- 
mtnt: la floarea-soarelui, de la

800 kg. la 1.200 kg. la hectar; 
la sfeclă de zahăr, de Ifl 15.000 
kg. la hectar, la 30.000 kg., iar 
la legume de la 10.000 kg. la 
20.000 kg. la hectar. „Micul" dar 
al pionierilor poate fi egal deci 
cu un spor de recoltă de 80 tone 
floarea-soarelui, sau 3.000 tone 
sfeclă de zahăr, sau 400 tone de 
legume și zarzavaturi".

M-am gîndit mult la cele spuse 
de inginer. Păcat că inițiativa nu 
a fost extinsă pe întreaga re
giune. Și aceasta poate din cau
ză că Tudor Postelnicii — șeful 
secției școli medii și pionieri «r- 
e ca și inexistent atunci cînd e 
vorba de inițiative.

Timpul nu e trecut. Această 
inițiativă patriotică mai poate fi 
încă extinsă. Zilele calde ale 
primăverii se vor arăta curînd. 
Deci, la 
nicu!

treabă, tovarășe Postel-

k intrat parțial în funcțiune
fabrica de lactoză 
de la Vatra Dornei In construcțieIn construcție

Noi construcții de vase 
la șantierele navale

La Șantierul naval din Ga
lați au Început pregătirile in 
vederea construcției primei 
motonave maritime romînești 
cu o capacitate de 2.000 tone.

Tot aei vor fi construite 
pentru prima oară In țara 
noastră noi cargouri maritime 
de tonaj mijlociu.

O mare dezvoltare vor cu
noaște anul acesta și Atelie
rele navale „Viitorul" din 
Brăila. Aici se construiesc pen
tru prima dată în țară cilindri 
ridicători care vor fi folosiți 
la ranfluarea vaselor. Recent, 
la aceste ateliere s-a început 
construcția a două remorchere 
semi-sudate de cite 300 CP- 
fiecare. 4 ceamuri de cite 70# 
tone etc.

La Oltenița s.a lansat de 
curînd o serie de drage cu 
cupe cu -jutorul căror» se vor 
săpa canale in Delta Dunării 
pentru recoltarea stufului.

Iată una din aceste drage, 
în fotografia noastră.

Gheorghe Rața s-a convins
(Urmare din pag. l-a)

de la oraș, cine vede de ei ? Și 
dacă ne-am alege cu ceva, dar ii 
numai trudă de pomană.

O asemenea izbucnire neaștepta
tă din partea femeii tl înmărmuri 
în așa măsură pe Gheorghe Ruță, 
incit se simți neputincios să mai 
deschidă gura.

Purcea îi spuse din nou:
— Hai să facem o socoteală, 

Gheorghe. Uite, să-l luăm pe Tin- 
cu, că-i de față. Cite vaci aveți, 
măi Tincule ?

— Întocmai cum scrie la statut. 
Eu și cu tata, două familii ce stăm 
sub același acoperămînt, avem 
două vaci cu lapte.

— Bun, două. Și tu, Ghwghe, 
tot două. Cît lapte duci tu la pia
ță, Gheorghe ?

— Odată mat mult, altădată mai 
pufin...

— Cît?
— Păi dacă luăm așa, cam 15 

litri pe zi.
Omul prinse a răspunde fără 

ocolișuri la toate întrebările ce i 
se puneau.

Modest în proporții, orașul 
Vatra-Dornei te incintă totuși 
de la prima vedere atît prin pi
torescul său cît și prin faptele 
interesante pe care le descoperi 
mai la fiecare pas.

O știre difuzată la radio acum 
cîteva zile ne-a dezvăluit faptul 
că 1a marginea acestui oraș o 
nouă fabrică de lactoză a intrat 
parțial în funcțiune.

Laconismul acestei informații 
mi-a trezit curiozitatea de a o 
vizita.

Intimplarea a făcut să în- 
tîlnesc aici pe inginerul care 
a proiectat această fabrică. 
Am remarcat dintr-un bun înce 
put că noii mele cunoștințe nu-i 
place publicitatea. Cu toate a- 
cestea l-am rugat să-mi prezin
te pentru dvs., dragi cititori, 
fabrica.

La invitația sa am început îm
preună o vizită prin fabrică.

— Mai intii — începu ingine
rul Victor Burdeanu — o scurtă 
prezentare a fabricii. Inițial, în
treprinderea a fost proiectată 
pentru fabricarea șvaițerului. 
Cum insă cantitatea de lapte in
trodusă in fabricație nu este fo
losită ta întregime pentru șvaițer, 
s-a născut necesitatea construirii 
unei fabrici de unt (de propor
ții reduse). Din zerul rămas, 
printr-un proces chimic nu prea 
costisitor, se scoate o cantitate 
de zahăr care la rîndul său dă 
fermenții penicilinei.

După cum vedeți, vizita se a- 
nunța a fi cît se poate de inte
resantă.

Aș vrea mai întîi să vă măr
turisesc un lucru. Totul, pornind 
de la clădirea Încăpătoare a fa
bricii și sfirșind cu curățenia de 
farmacie care domnește aci, im
presionează profund. Ne am în
ceput vizita cu sala de 
a laptelui.

— Laptele ajunge aici 
tinuă inginerul — în 
mari, după ce a fost 
din comunele din imprejurimiie 
orașului. Odată ajuns este tur
nat într-un tanc de pasteuriza- 
re. Bidoanele fac calea întoarsă 
după ce mai tatii au fost 
spălate. Intr-o singură oră 
de bidoane suportă această 
rație, iată și autorul acestei 
rații...

Mina 
dreaptă 
imensă 
mei — 
ar fi trebuit să muncească in 
locul ei. De aici am pătruns ta 
fabrica de unt Cum spuneam 
mai la Început fabrica aceasta 
de unt este de fapt o secție m* 
mare. Două vane mari atrag ușor 
atenția.

— în vinele acestea — mi 
tafomeazâ tovarășul inginer — 
saiatina țraseaiti dji lapte 
te-metiteiiă ta Bumai clera cea
suri — aproxiasatiT 3-4 ore. De 
aki ia dresai pctiaeșuhzi- După 
cum se vede, operația ăe fabri
cație a untului e cea obișnsiti. 
Numai ca aid totul se face me
canizat și Intr-un timp mu?, ma 
scurt

— Bănuiesc că și calitatea va 
fi mai bună ?

— Se înțelege, aceasta e și do
rința noastră.

Intrăm într-o sală întinsă, 
vată" cu mozaic.

Lumina care pătrunde prin 
j geamurile mari, curățenia de 
. —. __ —. ___ _____ x ini*
I presia că ne-am afla intr-o far-

— Cincisprezece litri, care va să 
zici, și îl dai cu...

— Cu cit pot fi eu...
— Să-l poți da și cu 10 lei li

trul și tot nu ieși la socoteală cum 
ieșim npi. Nevastă-ta pierde aproa
pe toată ziua cu dusul laptelui la

Înații, tu în lipsa ei te învîrți pe 
ingă casă — pentru că nu ai cu 

cine lăsa copiii — iar după-amiază 
mai dai, dacă ai timp, cite o raită 
și la cîmp. După mine, vacile as
tea, Gheorghe, iți aduc mai multă 
pagubă. Nevasta ți-e mereu pe 
drumuri, copiii nu-s îngrijiți ca lu
mea ji nici tu nu-ți poți vedea de 
muncă.

— Și ce-ai vrea să fac? — se 
oțărî înciudat Ruță, văzând că se 
încurcă de-a binelea.

— Simplu. Să intri în gospodă
rie.

— Mare scofală 1
— Mare — sări din nou Tincu 

— că uite, eu nu mi-am trimis 
nici nevasta și nici mama la piață 
și împreună cu tata am luat 
anul trecut peste 10.000 lei. Am 
dat laptele la lăptarul colectivei, 
ceea ce, socotind coloarea zilelor- 
muncă, m-a costat aproape 900 
lei. In vremea asta eu și întreaga 
familie ne-am văzut de treabă a- 
casă și la gospodărie, de unde 
pentru zilele-muncă am mai luat 
bani și produse in valoare de â- 
teca zeci de mii.

Terminindu-și expunerea argu
mentului suprem, Tincu rămase 
tăcut, ca și ceilalți de altfel. So
cotind că e de datoria lui să spu
nă ceva, Ruță — căruia |i așa H 
era dori problema — mai între
bă totuși:

— $i cum a as lipim ? Ia 
fizMiriți și pe zaioe, »-oe ai «W 
tașata?

— P* ane așa _■ dmnem, co- 
lectmM~.

— Viitoe~.
— Colectivist l... dai in fiecare 

zi laptele la unul din cei trei lăp
tari ai gospodăriei. Omul iți vinde 
laptele la oraș, iți di frumușel la 
fiecare cap de luni bdasfcrii, iar 
dumneata, tot atit de frumos, ii 
dai în fiecare toamnă, din zilele 
dumitale muncă, 10-15 zile de fie
care cap de căci. Asta depinde 
de cantitatea de lapte pe care ți-a 
vîndut-o. Ți-e limpede, nea Gheor
ghe ? i _

— Am priceput. Săi știi d-mi aici ne creează, fără rezerve. 
place istoria asta a voastră...

recepție

— con- 
bidoane 
colecta:

macie. Iată hala de fabricare a 
șvaițerului. Alături de un sepa
rator reglabil pentru scoaterea 
grăsimii, se găsesc vase mari 
cu agitatoare electrice.

— Aparatele, mașinile acestea 
ne vor ajuta să realizăm nu nu
mai o producție ridicată dar vom 
executa totul cu o înaltă preci
zie. Calitatea așadar nu va su
feri nici un pic. Numărul oame
nilor care vor lucra aici va fi 
destul de redus. Ei vor lucra 
în condiții optime, Sînt excluse 
accidentele. Alăturea — și mi se 
arată o altă încăpere — este 
stația de telecomandă.

In sfîrșit, îată-ne în fabrica de 
lactoză propriu-zisă. O încăpere 
înaltă, bine încălzită și la fel de 
luminoasă și curată ca celelalte.

— Aceste aparate care aduc 
oarecum cu niște ventilatoare 
mari ne dau contracurentul 
necesar pentru încălzirea zeru
lui. De aici zerul merge în două 
separatoare, apoi într-un filtru 
uriaș. Din vanele pentru preci
pitare ajunge în cele de de
pozitare unde devine zahăr (ta 
formă lichidă, un gen de sirop)'. 
Drumul său trece prin cazanele 
de cristalizare și ajunge 
moară.

Vizita noastră se apropia 
sfîrșit. Spre satisfacția 
l-am întîlnit aci pe tinărul ingi
ner Gheorghe Alecu. Aflasem că 
el este inginerul șef al acestui 
șantier, așadar omul cel mai in
dicat care ar putea să ne infor
meze cînd vor fi gata lucrările 
pentru ca fabrica de lactoză să 
poată intra în întregime în func
țiune.

— Șantierul fabricii de lacto
ză aparține Trustului 14 Iași. De 
fapt ceea ce executăm acum sînt 
lucrări exclusiv de finisare. Am 
încrederea că în curînd fabrica 
va putea lucra din plin...

V. RANGA

bine 
3=0 

ope 
ope-

ghidului meu se 
către o mașină mare — 
pur și simplu Zece te
am aflat mai tirziu —

18-

Un nou și modern cămin studențesc
/titre Bulevardul Mărăști și 

calea Griviței se întinde un 
teren, folosit pe o parte de 

Institutul agronomic drept cîmp 
de experiență și pe de altă parte 
de către hipodrom. Dar acest 
„colțișor liniștit" s-a trans
format de anul trecut într-un im
portant șantier.

In locul acesta se construiește 
grupul de blocuri pentru căminul 
studențesc al Institutului agrono
mic din București. Grupul va cu
prinde 4 blocuri cu trei etaje, par. 
ter fi subsol, cu cite 80 de încă
peri spațioase și luminoase. Deci, 
vor fi aproximativ 320 camere în 
care vor putea locui comod 1.200— 
1.300 studenți. Etajele vor fi pre
văzute cu holuri-saloane, iar sv 
temui de încălzire centrală va fi 
alimentat de la centrala termică

construită în afară. Clădirile sînt 
ridicate din blocuri prefabricate, 
executate în șantierul amenajat în 
apropiere.

Iarna, cu intemperiile ei po
trivnice turnării betoanelar, nu a 
putut împiedica pe construc
tori, majoritatea tineri. Inginerul 
șef al șantierului — tcv. Ștefan 
Popovici, laureat al Premiului de 
Stat, a conceput o hală metalică 
mobilă de dimensiuni mici, dubla
tă cu plăci de stufit, înăuntrul că
reia se poate crea o atmosferă fa
vorabilă turnării plăcilor. După 
turnare, „cușca** aceasta poate fi 
ridicată cu una din macaralele-turn 
și se poate așeza deasupra altor 
forme pregătite pentru turnare. 
Astfel, stadiul lucrărilor este des
tul de avansat: un bloc în fini
sare interioară, un altul la monta-

jul etajului doi, iar la restul de 
două blocuri s-a turnat subsolul. 
Odată cu vremea frumoasă, lucră
rile au luat un 
tructorii vor să 
lucrare înainte
a. e.

nou avînt. Cons- 
termine întreaga 
de 1 septembrie

GH. PETRE

Un aspect al șantierului

Mulțumire ieftină
(Urmare din pag. l-a)

manifestă în privința aplicării 
extinderii acestei inițiative.

în acest sens, este de dorit să-și 
facă loc și în rîndurile membrilor 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Stalin conștiința necesității sta
bilirii unor angajamente reale — 
in urma consultării marii majo
ritari • tinerilor și a studierii po
sibilităților existente. E de neîn- 
șâduit faptul petrecut la uzinele 
-Steagul Roșu" ta această direc
ție.

In z ână după procese sărăcite 
da cnrtinrt, activiști ai romstaf»- 
>m ortreceae aim sern'ax Ioo 
Dkxx ) și ai cehă regioaa! U.TJl. 
'.secretar care răspunde de aceste 
probleme Insa Sas) au ciuntit an
ca i-euznl crxnrtetufai organiza
ția de bază U.T.M.

— Din economiile egale cu pre
țul de cost a 48 de antncamioane, 
dt v-ati angajat să obțineți piuă 
la sftrșitul anului, veți realiza pînâ 
le Festival £0 — au declarat to
varășii amintiți

Actualele angajamente, acelea 
de a realiza pini la Festivalul

Mondial al Tineretului și Studen
ților de Ia Moscova economii e- 
gale cu prețul de cost a : 20 de 
tractoare, 20 de autocamioane, 
2.000 m. stofă, 20 motoare de 6-8 
C.P., 1.000 perechi bocanci etc. 
nu reprezintă — în general — nici 
pe departe largile posibilități ce 
există în fabricile și uzinele re
giunii Stalin în privința economii
lor. Un simplu calcul și faptele 
ne vor edifica. In primele două 
etape de la reluarea inițiativei, 
deci într-un timp relativ scurt, 
3-4 luni, tinerii de la uzinele 
„Steagul Roșu" — de pildă — au 
realizat economii egale cu prețul 
de cost a 16 autocamioane. Deși 
de data deschiderii celui de aJ 
Vl-sea Festival al tineretului de 
la Moscova ne despart mai multe 
luni, activiștii utemiști au „stabi
lit" de pe acum că tinerii din 
uzină vor realiza economii egale 
numai cu prețul de cost a 20 au
tocamioane.

Rezultatele activității amintite 
se explică in parte și prin faptul 
că nici un tînăr econom nu a fost 
stimulat pină in prezent.

In rîndurile activiștilor Comite
tului orășenesc U.T.M. Stalin s-a 
manifestat tendința, datorită în 
parte necunoașterii ta suficientă 
măsură a problemelor legate de 
procesul de producție, de a se

prezenta lucrurile într-o lumină 
trandafirie. Ședințele de birou 
n-au dezbătut în mod temeinic 
și calificat problemele esențiale 
ale introducerii și extinderii aces
tei prețioase inițiative. Numai așa 
se explică faptul că la recentele 
plenare ale comitetelor regional 
și orășenesc U.Ț.M. această ac
țiune a fost calificată că se des
fășoară în condiții bune.

— Vom extinde inițiativa în 
rîndurile tinerilor din încă cinci 
întreprinderi, apoi în alte 10, iar 
în ultimul timp în alte 15 — glă- 
suîesc planurile de măsuri ale bi
roului comitetului regional. Prac
tic însă, inițiativa tinerilor meta- 
lurgiști brăileni se aplică formal, 
<4iiar și în numărul redus de între
prinderi unde se consideră că s-a 
aplicat.

Recentele documente ale parti
dului nostru trasează un program 
cuprinzător privind ridicarea ni
velului de trai al tuturor oameni
lor muncii. Economiile, de ori ce 
natură ar fi ele, pot contribui la 
traducerea în fapte a sarcinilor 
trasate. Biroul Comitetului regional 
U.T.M. Stalin are de aceea dato
ri* să îndrume și să conducă com
petent acțiunea ce se desfășoară 
în rîndurile tinerilor muncitori din 
regiune pentru a realiza economii 
egale cu prețul de cost al unor 
importante produse finite.

Stat un grup de tineri din 
București: Petre Niculescu, Mi- 
hăilă Vladimir, Ruxandra Mari
nescu, Corneliu Pascal și alții. 
Cercul lor e intitulat „al prie
tenilor prin corespondență". Adre
sa : Calea Plevnei nr. 81. Ce ac
tivitate are acest cerc ? De cînd 
a luat ființă ?

Cercul „prietenilor prin cores
pondență" a fost constituit de cu
rînd, la începutul acestui an, cu 
sprijinul comitetului orășenesc 
U.T.M. El se compune din tineri 
care corespondează cu prieteni din 
liferite țări : Brazilia, Polonia, In
dia, Italia, Uniunea Sovietică, Ja
ponia, Franța etc. Membrii cer
cului țin legătura cu peste 500 
prieteni de peste hotare. Pe unii 
dintre acești corespondenți, tine
rii bucureșteni i-au întîlnit la Fes
tivalurile Mondiale ale Tineretu
lui și Studenților. Pe alții nu i-au 
văzut încă, dar i-au cunoscut cu 
ajutorul adreselor publicate ta re
vista „Tineretul lumii". Cu toții 
s-au împrietenit schimbîndu-și pă
rerile, albumele de fotografii, co
lecțiile filatelice, impresiile despre 
filme, cărți, competiții sportive 
etc.

Odată cu înființarea cercului lor 
din cadrul Casei de Cultură a 
studenților, „prietenii prin cores
pondență" din București și-au 
propus să intensifice legăturile cu 
tinerii de peste hotare. Ei sînt ne 
cale să intre în legătură cu clu
buri de tineret și de corespondenți 
din Uniunea Sovietică, S.U.A.. El
veția și din Orientul Apropiat. In 
cadrul cercului vor funcționa 
cursuri de limbi străine, iar la bi
bliotecă, membrii cercului vor 
găsi publicații și materiale editate 
de Institutul Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, 
precum și tipărituri ale organiza
țiilor de tineret de peste hotare.

AL. GOLIANU

Se pun bazele combinatului 
pentru valorificarea stufului

La 8 februarie s-au încheiat la 
București lucrările sesiunii Comi
siei interguvernamentale a țări
lor participante la construcția 
Combinatului de la Brăila pentru 
valorificarea complexă a stufu
lui din Delta Dunării. La sesiune 
au participat delegați din R. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Polonă și R.P. Romînă.

In cursul lucrărilor a fost dis
cutat și aprobat proiectul de 
construcție al fabricii de celuloză 
din cadrul combinatului și con
dițiile unitare de livrări și pres
tații pentru țările participante.

(Agerpres)

Se poate spune că astăzi țără
nimii noastre muncitoare, ridicată 
la un nivel superior de viață da
torită grijii partidului și guver
nului, îi sînt aproape tot atit de 
necesare ca diversele produse in
dustriale cu care o aprovizionea
ză orașul, și bunurile culturale. 
Se poate spune că literatura șl 
arta au devenit o hrană sufleteas
că . de care oamenii muncii de la 
sate au nevoie și pe care o aș
teaptă cu nerăbdare. Nu numai că 
astăzi țăranii noștri nu sînt stră
ini de ceea ce înseamnă cultură, 
literatură, teatru, cinematograf, 
conferințe, expoziții etc., dar ne
cesitățile lor în această direcție 
sporesc zi de zi iar odată cu a- 
ceasta, pregătirea lor și, deci, și 
exigența lor. In această lumină, 
este perfect justificată activitatea 
desfășurată de revista „Cultura 
poporului", editată de Casa Cen
trală a Creâției Populare. Totoda
tă este explicabilă prețuirea de 
care se bucură ea în rîndul ma
selor de țărani, dragostea cu care 
o primesc și cu care folosesc aju
torul ei ta desfășurarea activității 
lor cultural-artistice.

„Cultura poporului" are un
profil bogat, sumarul ei este rteo- 
bicei cuprinzător și multilateral,
popularizînd opere de seamă ale 
artei plastice, desfășurînd o acti
vitate de inițiere muzicală, gene- 
raliztad experiența celor mai bune 
echipe artistice de amatori, pu- 
biicînd lucrări selecționate în ca
drul concursurilor de amatori, 
prețioase indicații pentru organi
zarea spectacolelor etc. O parte 
deosebit de însemnată a cuprin
sului revistei este dedicată însă 
materialului artisfic-literar pro
priu zis: piese într-un act meni
te sa fie jucate pe scenele cămi
nelor culturale, scenete, poezii, 
bucăți de proză pentru citit în 
colectiv etc. Asupra acestui do
meniu al activității revistei am 
vrea să ne oprim în articolul de 
față și anume, în primul rînd, a- 
supra producției originale inedi
te. Căci revista, orientîndu-se în 
mod chibzuit, face loc în paginile 
sale, în afara lucrărilor nepubli
cate pînă atunci, unor poezii, 
bucăți de proză și piese cunoscute 
din literatura noastră clasică și 
contemporană, oît și unor intere
sante lucrări sovietice și tradu
ceri din autori talentati din țările 
de democrație populară.

Problema principală care se pu
se în fața revistei și de a cărei 
îndeplinire vrem să ne ocupăm 
în aceste rtnd’jri este felul cum 
reușesc materialele publicate

în munca la sate,
un ajutor în

de construire a
de ridicare a

trai material Și

pentru țărănimea muncitoare să 
se axeze pe sarcinile principale 
puse de partid ‘ 
pentru a fi 
măreața operă 
socialismului, 
nivelului de 
cultural al țărănimii muncitoare. 
Realizarea acestei sarcini este 
frumoasă și de răspundere, dar 
comportă nu puține greutăți. Una 
dintre acestea constă în faptul că 
materialele revistei trebuie să fie 
cît se poate de accesibile gradu
lui de înțelegere a populației să
tești și, in același timp, să nu 
cadă în greșeala de a vulgariza 
într-un mod nepermis probleme 
însemnate, de a se situa la un 
nivel artistic îndoielnic sau chiar 
prost calitativ.

Este evident, la o cercetare a- 
tentă a colecției din ultima vre
me a „Culturii poporului" că pu
blicația se străduiește să răspun
dă cît mai satisfăcător acestor ce
rințe. Grija de a servi marea 
luptă pentru transformarea socia
listă a agriculturii, pentru schim
barea nu numai a nivelului de 
trai, dar și a mentalității țărăni
mii muncitoare, pentru educarea 
unui om nou, este vizibilă în 
multe din piesele de teatru apă
rute, piese care constituie mate
rialul literar de bază al fiecărui 
număr a! revistei. Invățînd pe ță. 
ranij muncitori să prețuiascâ via
ța nouă pe care o trăiesc azi, 
piese ca „Boieri și țărani" de 
Alexandru Sever (din care se pu
blică fragmente în nr. 1 pe anul 
1957) și „Titanic vals“ de Tudor 
Mușatescu (nr. 12/1956) demască 
cu putere asuprirea țărănimii ta 
anii regimului burghezo-moșie- 
resc, batjocorirea drepturilor cetă. 
țenești și farsa alegerilor din a- 
cele timpuri. „Nunta Ioanei" de 
Valeriu Luca (nr. 9/1956) face 
parte din acele piese ce ilustrează 
aspecte din realitățile de azi ale 
satului în care partea cea mai 
înaintată a țărănimii pășește pe o 
cale nouă — calea coopera
tivizării agriculturii. O dragoste 
pătimașă leagă pe frumoasa 
Ioana Apetrei de Culai. Lăsîn- 
du-se influențat de Culai și 
de tatăl său Stan, părintele 
Ioanei se rupe de întovărășirea a- 
gricolă. Pînă la urmă, attt Ioana 
cît și tatăl ei își dau seama că 
Stan și Culai vor să le acapareze 
pămîntul și averea, iar Culai, 
un om fără scrupule, n-a făcut 
decît să se folosească de dragos
tea Ioanei spre a-și ajunge scopul 
mirșav.

Nu încape îndoială că. prezen
tată pe scena unui cămin cultu
ral, această piesă se poate bucu
ra de succes, e menită să cuce
rească pe săteni prin faptul că 
conflictul ei este real, puternic, 
că faptele ei sînt smulse din viața 
acelor țărani muncitori care, m- 
vățind în școala întovărășirilor, 
se pregătesc să treacă Ia forma 
superioară — gospodăria colec
tivă. Meritul piesei constă nu 
numai în faptul că atacă o temă 
actuală a traiului zilnic țărănesc, 
ci și în acela că în ea trăiesc oa
meni vii, cu pasiuni adevărate, 
puternice, arzătoare, nu cu suro
gate de sentimente Eroii piesei 
nu găsesc ușor adevărul. De pil
dă, orbită de patima ei pentru 
Culai, Ioana respinge dragostea 
sinceră a lui Petre, se îndepăr
tează de mama ei. Zamfira, este 
pe cale să-și nenorocească viata, 
devenind roaba necredinciosului 
ei iubit. Din păcate, autorul a dat 
un final facil piesei, final care, 
în comparație cu tensiunea dra

Materiale literare pentru sate

în „Cultura poporului"
matică din conținutul el, afectea
ză calitatea lucrării sale, mesajul 
ei viguros Nu este de ajuns o 
simplă imprudență pentru ca o 
dragoste aprinsă să se năruie, 
nu-și schimbă oamenii tatr-o se
cundă concepțiile, trecînd peste 
tot ceea ce îi desparte pentru a 
păși „îurtună unul spre celălalt", 
cum se petrec lucrurile în final. 
Fără doar și poate că țăranii 
muncitori ar fi fost mai pătrunși 
de ideile piesei, dacă autorul, va- 
lorificînd pe deplin nodul drama
tic de la care a plecat, ar fi ve- 
ghiat la veridicitatea și puterea 
de convingere a fiecărei replici a 
piesei.

Lucrarea „Bărbatul fără opinci" 
a lui M. Leonard («r. 8/1956)
are, spre deosebire de cea pome
nită mai sus, o coloratură comi
că. Este cît se poate de bine ve
nită această piesă într-un act 
care, ridioînd probleme legate de 
atragerea țăranilor muncitori la 
activitatea cooperativelor — pro
bleme asupra cărora insistă și 

pienan din 27-29 decembrie 1956 
a CjC. a! P.M.R. — abundă In
tr-in umor de bună eaiiiat». atit 
de gustat de «Stenii noștri. Se ve- 
ineuleazi astfel idei de preț, sa 
înfierează cu arma rîsuiui năra
vuri învechite și dăunătoare. E 
regretabil tas* că și ari finala' e 

superfi
cială tarifară de teatre care 
descurci ițele. Fără îndoială, e 
greu de dat na desnodămint plin 
de seva, firesc și convingător u- 
nei bucăți dramatice scurte, dar 
finalul, tocmai prta importanta 
concluzivă (na didacticistă) pe 
care trebuie s-o aibe, nu suportă 
o rezolvare de mfatuială.

Tot genului comic ti aparține și 
sceneta ..Nuntă U Dragodănești" 
din numărul 101966. Aceasta ni 

, > al 
artistice a căminului 
„T. Vladimirescu" din 
Dragodănești, regiunea 

Asemenea creații ale oa- 
muncii de la sate trebuie

se pare a avea un loc deosebit 
între celelalte nu numai prin fap
tul că săgetează cu virulență, cu 
causticitate pe purtătorii diferite, 
lor racile din viața concretă a 
satului respectiv, ci și prin ace
la că ilustrează cu putere valoa
rea talentelor din popor, ea fiin-d 
opera colectivului de creație 
brigăzii 
cultural 
comuna 
Pitești, 
menilor 
să-și găsească tot mai mult loc 
în paginile revistei, mai ales cînd 
ele au un nivel ridicat, cum do
vedește satira concretă din cazul 
de față. Folosind pe iubitul erou 
popular Păcală, creatorii de umor 
din Dragodănești dezvăluie cu 
haz o seamă de neajunsuri, ast
fel tacit să ajute mersului înain
te țn multe domenii în satul lor. 
Iată de pildă cum înfierează sce
neta apucăturile unui doctor șper- 
țar, așa cum mai există probabil 
și prta alte sate:

Păcală Eu stnt domTe doctor, 
nu te supăra 

Nu mă srin- prea bine, cred 
că are angîtinâ.

Doctoral. Ai fără-ndoiară. însă 
n-ai găiaă.

Și la doctor, vere, ciad vi: 
pentr-o boală

Nu veni, măi neică, doar cu 
ruina geală.

Crezi că medicina se face-ntr-o 
doară? 

Că scot sănătatea chiar din 
apă chioară? 

Mergi degrab-aasă, cântă.n 
poiată.

De găsești vreo puică, s-o 
aduci îndată

Cînd te-ntorci ai grijă, nu 
mai bați: pac, pacJ 

Zici conform cu darul: 
cotcodac, mac, mac I

Nereducînd tematica lucrărilor 
doar la viața satului, revista pu
blică, printre altele, în nr. 8/1956 
fragmentul „Bucuria muncii noa
stre libere" din programul bri
găzii de agitație a uzinei ,,23 Au
gust", încunoștiințînd pe țăranii 
muncitori despre unele aspecte 
ale muncii tovarășilor lor de la 
oraș. Pe aceeași linie se înca
drează și piesa „In familie" de 
Silvia Andreescu și Teodor Mă- 
nescu, care povestește despre în
fruntarea între dorința nemăsu
rată de cîștig a unora și spiritul 
tovărășesc, creșterea conștiinței 
socialiste într-o familie de mun
citori de pe unul din șantierele 
patriei. Păcat că ideea de preț 
nu este servită de o desfășurare 
bine gradată, plină de verosimil, 
a ciocnirilor dramatice, piesa 
ne fiind pătrunsă de flacăra unei 

emoții reale. Replicile sînt reci, 
declarative. personajele par lip
site de viață- In ciuda lacrimilor 
ș: oftaturilor distribuite cu dăr
nicie de autori, a gesturilor so
lemne, a mișcărilor spectaculoase, 
piesa nu are autenticitate, verita
bilă putere de convingere. Au
torii ei, tineri fără îndoială în
zestrați. ar fi- dat un fragment 
de viață adevărată pentru scenă 
dacă ar fi fost mai exigeați cu 
propria lor muncă.

Este pozitiv că redacția revis
tei caută să asigure varietatea 
repertoriului ce se adresează for
ma; or artistice de la sate, pu- 
Hic'nd și piese pentru teatru de 
păpuși, cum sînt de pildă „Petre
cerea din mușuroi" de Gh. Marti, 
niuc și Gh. Tențuleseu (nr. 
8/1956) care ironizează pe cei 
lipsiți de spirit gospodăresc, pe 
risipitori, sau prelucrări de fa
bule cu tîlcuri de preț: „Pielea 
ursului" de Vintilă Ornaru după 
La Fontaine (nr. 11/1956) etc.

In general, incerctad eă avem 

o privire de ansamblu asupra 
pieselor publicate în „Cultura 
poporului" în ultimele șase luni, 
putem observa, în afara efortu
rilor de a asigura o calitate mai 
înaltă și "de a satisface cerințele 
unei tematici mai cuprinzătoare, 
o anumită optică idilică aeupra 
realității actuale a satului nos
tru. In aceste piese se dă impre
sia că singurele forțe care se 
oppn înaintării victorioase spre 
socialism sînt la țară unii oa
meni cu năravuri învechite, cu 
concepții înapoiate asupra egali
tății femeii cu bărbatul; prea 
puțin apar acele elemente specu
lative care sabotează politica 
partidului la sate, hoții și dela. 
pidatorii, dușmanii direcți ai 
orînduirii noastre democrat- 
populare, chiaburii și alți indi
vizi care încearcă să lovească în 
cuceririle țăranilor muncitori, 
să-i prindă ta mrejele minciu
nilor și calomniilor pentru a-i 

exploata într-un fel sau 
Se mai manifestă de ase

nilor 
putea 
altui.

menea o anumită comoditate, o 
parcurgere a acelorași cai bătă
torite, descriindu-?e aceeași sche
mă a luptei pentru crearea de 
gospodării colective in loc să se 
pășească mai departe cu curaj, 
studiindu-se viața din gospodă
riile colective, descoperindu-se cu 
grijă, încurajindu-se și generali- 
zindu.se artistic mugurii noului, 
povestindu-se în piese despre 
viața din aceste gospodării, des- 
criindu-se belșugul pe care-1 ob
țin prta muncă avîntată colecti
viștii. noile relații bazate pe to
vărășie și ajutor reciproc care 
prind rădăc,ni adinei in viața 
colectiviștilor, noile trăsături 
morale care înving treptat men
talitatea individualistă, înapo
iată.

In ceea ce privește proza din 
„Cultura poporului" nu avem de 
spus prea multe, deoarece re
vista a publicat un număr redus 
de bucăți din acest gen. Proba
bil că, dovedindu-se mai mult 
interes în această direcție, s-ar 
putea publica numeroase alte 
schițe și povestiri scurte pe care 
spectatorii veniți la festivalurile 
date în căminele culturale să le 
asculte cu plăcere, asemenea po
vestirii lui Alexandru Sen „Un 
cîntec cu poveste" emoționantă, 
atrăgătoare.

Felul cum se prezintă în gene
ral poezia din „Cultura poporu
lui" ne dă impresia că în acest 
domeniu există, nu se știe de ce, 
mai puțină exigență decît în al. 
tele. Sigur că publicarea unor 
asemenea poezii cum sînt: ofensi
vul pamflet „Cauza cauzelor" 
al lui Tudor Arghezi cu .ilustra
țiile respective, incisive, convin
gătoare, „Pe valea Padului" de 
Ion Brad, „Partidul" de Mihai 
Beniuc, „Rondelul bîrfitorului" de 
Ion Rus, poezie evidențiată în ca
drul celui de al IV-lea concurs al 
cercurilor artistice de amatori ale 
sindicatelor, contribuie la educa
rea artistică a oamenilor muncii, 
la însuflețirea lor. De multe ori 
însă se publică și poezii slabe, 
fără idei interesante, fără o for
mă atrăgătoare, cu multe vorbe 
și chiar pasaje de umplutură, 
iată de pildă, o asemenea mos. 
tră din „Plugușorul" de H. Ni- 
colaide (nr. 1/1957) :

Mînați măi!
- Hăi, Hăi!

Și-apoi spic cu bobul mare, 
Fiindcă-i vorba de urare, 
Și am multe de urat, 
Pe la voi, pe.aici prin sat, 
Fiindcă.» tînăr doar la pas 

Și am mai slăbit la glas, 
Mi-am adus și-un nepoțel, 
Cînd tac eu, să zică el, 
Tot așa, cu gura mare. 
Că-i ne-ntrecut la urare. 
Zici c-are trompetă-n gușă; 
Unde ești ?

— Ici, după ușă !
— Păi dacă ești, de ce taci ?
— Mai rnîncam niște colaci!
— Mai lasă colacii-n pace 
Și treci la urat-n’coace

etc., etc., etc.

E bine că un mare număr de 
poezii sînt satirice: strigături, 
cimilituri, ghicitori etc., dar 
poate ar fi nimerit să se lăr
gească problematica lor și să se 
atingă în poezii de toate genu
rile mai multe aspecte noi, inte
resante, grăitoare din viața de 
azi a satului, să se dea atenție 
și publicării unor poezii epice în 
care să se povestească despre vi
tejia celor ce luptă pentru trans
formarea satului, despre tntîm- 
plări reale din bătălia cooperativi
zării, întîmpiări care impresio. 
nează și însuflețesc, care pot 
oferi adevărate exemple demne 
de urmat.

Am expus aici cîteva aprecieri 
ta legătură cu materialele desti
nate activității culturale la tară 
publicate de „Cultura poporului". 
In încheiere am vrea să obser
văm că grija pentru justa orien. 
tare tematică trebuie să caracteri
zeze nu numai revista în an
samblu, ci și fiecare număr. De 
pildă, numărul 1 din anul 1957 
publică mulț material tachinat 
aniversării răscoalelor țărănești 
din 1907. Este necesar «ă se evoce 
mizeria țărănimii în timpul re
gimului de asuprire burghezo- 
moșieresc, folosindu.se prilejul 
aniversării mișcării de la 1907, 
dar era nimerit să se pu
blice în antiteză, alături de 
aceste lucrări, și cîteva mate
riale care să arate cum trăiesc 
azi țăranii muncitori, diferența 
ca de la cer la pămînt dintre vrț. 
murile de azi și cele de atunci

Credem că redacția revistei 
„Cultura poporului" are destule 
forțe să-și îmbunătățească mun
ca. lărgindu.și cercul de colabo, 
ratori, atrăgînd în rîndul aces
tora attt maeștri ai scrisului nos
tru cît și creatori populari de ta. 
lent dar, mai ales, ridieîndu-și 
serios exigența față de cuvintul 
publicat.

B. DUMITRESCU

zindu.se
folosindu.se


»

HCTlHlLITfiTiW
SPARTACHIADA

COMUNICATUL
Comisiei centrale:

SATU MARE —
8300 participant

Infr-o atmosferă excepțional de grea

S-au deschis lucrările 
celui de al XVl-lea 

Congres al P»C din S*IL

♦ Masuri necesare buna continuare
a spartach adei de iarnă * A tost adoptat 
regulamentul spartachiadei de vară a tine
retului pe anul 1957 * Tinerii evidential 
în întrecerile spartachiadei vor participa 
la Festivalul Mondial al Tineretului de la 
Moscova

Recent a avut loc ședința Comisiei centrale de organizare a spar
tachiadei de iarnă a tineretului. Cu acest prilej s-a analizat activi
tatea desfășurată de Comisia de organizare a spartachiadei de Iarnă 
a tineretului din regiunea Hunedoara, care a obținut rezultate bune 
în organizarea și desfășurarea Întrecerilor spartachiadei.

S-a subliniat că un factor de seamă în antrenarea tinerilor la între
ceri l-a constituit activitatea comisiilor raionale, folosirea unui larg 
activ voluntar pentru îndrumarea și organizarea concursurilor, con
fecționarea de materiale sportive din resurse locale.

Din discuții a mai reieșit că în desfășurarea spartachiadei s-au 
manifestat slăbiciuni. Comisia regională nu a îndrumat în mod per
manent comisiile raionale, ceea ce a făcut ca în unele raioane (Sebeș 
și Alba) să se piardă mult timp cu organizarea comisiilor spartachia
dei, iar la sate și în întreprinderi să fie dusă o slabă muncă de popu
larizare a acestei competiții și numărul de participanți să fie mic în 
raport cu posibilitățile regiunii.

In concluzii s-a arătat că Comisiile de organizare a spartachiadei 
de iarnă a tineretului trebuie să folosească din plin timpul care a 
mai rămas pină la terminarea etapei de colectiv a spartachiadei. De 
asemenea trebuie luate toate măsurile în vederea organizării în bune 
condiții a desfășurării etapelor raionale și regionale.

Cu prilejul acestei ședințe, comisia centrală a discutat și a adop
tat regulamentul deșfășurării spartachiadei de vară a tineretului pe 
anul 1957, organizată în cinstea celui de-al VI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pentru Pace și Prietenie de la Moscova.

Comisia centrală a aprobat propunerea făcută de C.C. al 
ca un număr de 20 de tineri evidențiați în întrecerile spartachiadei 
de vară a tineretului să facă parte din delegația tineretului romin la 
Festivalul Mondial al Tineretului de la Moscova,

Pînă în prezent, datorită mun
cii însuflețite depusă de organi
zațiile de bază U.T.M. și colec
tivele sportive, s-a reușit ca în 
Orașul Satu Mare să participe la 
întrecerile Spartachiadei de iar
nă a tineretului 8300 tineri. Tre- 
bui’e evidențiat colectivul sportiv 
„Voința” care a antrenat la în
treceri un număr de 1885 de ti
neri Președintele colectivului, to
varășul ‘luliu Birta, este zilnic 
între tinerii din unitățile coope-

Multe bune... una rea

ratiste și în colaborare cu orga
nizațiile U.T.M. depune toate e. 
forturile pentru a mări numărul 
tinerilor participanți la întrece
rile Spartachiadei. De asemenea, 
la Școala profesională nr. 1 „U- 
nio”, datorită activității tovară
șilor Eugen Caraba și loan Pop, 
educatori, la întreceri au parti 
cipat un număr de 844 țineri.

GH. DRAGOȘ 
activist

Remețiî 560
Pe zl ce trece numărul partid- 

panților la Întrecerile Sparta
chiadei crește, iar concursurile 
se desfășoară in tot mai multe 
locuri din cuprinsul raionului Si- 
ghet.

Datorită activității comisiei de 
organizare din care fac parte și 
tovarășii Ileana Nagy și Magda
lena Nemeth, in comuna Remeți 
pină in prezent au participat la 
concursuri 560 tineri. De remarcat 
că printre aceștia sînt foarte mul-

participant
te fete. La proba de schi rezerva
tă fetelor, cel mai bun rezultat 
l-a obținut Emilia Mokeschi. La 
aceeași probă, rezervată însă bă
ieților. rezultate frumoase au ob
ținut utemiștii Gheorghe Petric, 
loan Kahan, loan Simani. fi 
loan Miculanicz. Acești tineri se 
pregătesc acum intens pentru 
faza pe centre de comune.

RAȘCA NICOLAE 
activist

Nu ne putem lăuda că avem im 
club vatos, înzestrat cu toate 
cele necesare, dar putem totuși 
— păstrînd limitele modestiei — 
să apreciem activitatea sa.

Sala de șah nu e spațioasă și 
nici prea multe garnituri nu sînt, 
dar puținele mese de șah sînt ocu
pate pină seara, târziu. Tineni din 
uzina noastră participă cu însu
flețire la proba de șah din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. Unii știu să joace destul de 
bine, iar întâlnirile dintre ei dau 
loc unor dispute dîrze care atrag 
atenția nelipsiților spectatori. Al
ții, chiar dacă nu au prilejul să 
atragi atenția altora, stat mulțu
miți că află primele „taine” ale 
acestui sport

Pe tabela de marcaj apar zil
nic noi surprize. Nume necunos
cute în acest sport ocupă locuri 
onorabile. Bineînțeles avem și noi 
„maeștrii" noștri cum stat: Paul 
Georgescu. Ștefan Bărbulescu, A- 
drian Manolaohe și alții care nu 
vor să piardă nici un punct Nu 
numai la șah au început întrecerile 
ci și Ia tenis de masă, schi etc. 
Sprijiniți de comitetul de între
prindere un număr de 100 de ti
neri vor pleca să schieze ta 
munți.

Jucătorii de tenis de masă și-au 
început activitatea. La început a 
fost destul de greu, totruert nu 
aveam mingi, palete P ce era mai 
important—nici sală. Dună multe 
discuții s-a ajuns la concluzia ca 
masa da tenis să fie instalată ta

desala de mese. Un loc destul 
nepotrivit, căci sala e în primul 
rînd pentru servirea mesei, apoi 
pentru diverse adunări și cînd ră- 
mîne timp și pentru tenis de 
masă.

Nu ne putem plînge că în uzi
na noastră nu sînt gimnaști, ba, 
dimpotrivă, foarte multi, numai că 
ei nu au unde să-și ducă activi
tatea.

Dacă masa de tenis a fost in
stalată in sala de mese, cu apa
ratele de gimnastică nu se mai 
poate face același lucru. Cînd co
lectivul sportiv împreună cu aso
ciația respectivă vor rezolva acea
stă problemă, comitetul U.T.M. 
va putea atrage mai multi tineri 
la probele Spartachiadei de iarnă 
care se bucură de o largă popu
laritate în uzina noastră.

RADUCU CONSTANTIN 
secretarul comitetului U.T.M. 

Uzina I.O.R.

Importante victorii
ale sportivilor romini peste hotare

Milano: Jucătorii romîni d« tenia de mesă 
, au cucerit 3 titluri

• Duminică seara au luat sfirșit la Milano campionatele inter
naționale de tenis de masă ale Italiei, care au reunit la mesele 
de joc pe unii dintre cei mai buni jucători din R.P. Romină, R.P. 
Ungară, Franța, Belgia, R.P F. Iugoslavia, Germania, Suedia și 
Italia.

Ca și in ediția precedentă, jucătorii romini s-au comportat re
marcabil reușind să cucerească 3 titluri de campioni internațio
nali.

Finala probei de simplu femei a adus la masa de joc pe repre
zentantele noastre Angelica Rozeanu și Ella Zeller. Zeller a jucat 
din nou cu mult calm și a reeditat victoria de acum citeva aăpta- 
mini de la București Invingind-o pe Angelica Rozeanu cu scorul 
de 3—1 (21—8; 13—21; 21—15. 21—13). Al doilea titlu cucerit 
de reprezentanții noștri a fost in proba de dublu femei. Cuplul 
campion mondial Rozeanu—Zeller a jucat la valoarea Iul adevă
rată și a întrecut in finală cu 3—0 perechea Kerekes (R.P. Un
gară)—Gnlopența (R.P.R.) In sfirșit al treilea succes rominesc a- 
parține cuplului Gantner — Zei Ier, invingător in proba de dublu 
mixt. Și In această probă, finala a fost disputată de jucătorii 
noștri. Gantner—Zeller au Intflnit In meciul final perechea Reiter— 
Rozeanu : victoria a revenit perechii Gantner—Zeller cu scorul 
de 3—1.

Celelalte două titluri au fost ciștigate de jucătorii maghiari. 
Proba de simplu masculin a revenit Ini Berczik care a întrecut 
in finală cu 3—0 pe fostul campion mondial Sido. Cuplul Berczik, 
Peterfi (R.P. Ungară) a obținut victoria in proba de dublu băr
bați invingind in finală cu 3—1 pe Malstroem(Suedia), Harasztesi 
(R.P.R.).

Belgrad : Debutul victorios al hochoițtilor

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, la 9 februarie s-a 
deschis la New York cel de-al 
XVI-lea congres al Partidului 
Comunist din S.U A.

In ședința din dimineața zilei 
de 9 februarie a fast ale» pre
zidiul și celelalte organe de lu
cru ale congresului. Reprezen
tanții presei nu au fost admiși la 
prima ședință deoarece, după 
cum a explicat președintele comi
siei congresului pentru proble
mele presei, în actualele condiții 
de persecutare a comuniștilor in 
S.U.A., unii delegați ar putea fi 
înlăturați de la lucrările congre
sului dacă numele lor ar fi date 
publicității.

Congresul partidului clasei 
muncitoare a S.U.A. s.a deschis 
într-o atmosferă excepțional de 
grea. 6 membri ai Comitetului 
național al Partidului Comuoiit 
stnt aruncați în închisoare pe ba
za legii reacționare Smith; nu
meroși alți activiști ai Partidului 
Comunist sînt condamnați la în
chisoare, daT in prezent eliberați 
pe cauțiune. Pe unii conducători 
ai Partidului Comunist îi așteap
tă procese pe baza legii Smith și 
a altor legi antidemocratice. De
partamentul de Stat al S U.A. a 
refuzat «ă elibereze vize de in
trare în Statele Unite delegațiilor 
partidelor comuniste și muncito

rești invitate la congres. Parti
dul Comunist din S.U.A. a găsit 
cu foarte mare greutate o sală 
In care să țină congresul. Patro. 
nii a 20 de hoteluri și a 40 de 
săli au refuzat să-i închirieze o 
sală. Conducerea Partidului Co
munist a -reușit cu greu să în
chirieze o mică sală intr-un ear. 
tier periferic. După cum anunță 
participant» la congres, tn apro
pierea clădirii se află nu numai 
polițiști, dar și persoane suspecte 
cu carnete de corespondenți și 
aparate fotografice. Majoritatea 
reprezentanților presei nu-i recu
nosc ca reporteri, lăsînd astfel să 
se înțeleagă că sint agenți ai Bi
roului federal de investigații.

Intrucjt reprezentanții presei 
n-au fost la ședință, reprezentan
tul Partidului Comunist a vorbit 
pe larg corespondenților despre 
lucrările congresului șf le-a dat 
spre publicare textele cuvintări- 
lor și alte documente.

Pe adresa celui de-al XVI-lea 
congres al Partidului Comunist 
din S.U.A. au sosit felicitări de 
la numeroase partide comuniste 
și muncitorești din străinătate. 
Participanții la congres au pri
mit cu un uriaș entuziasm me
sajul de salut al Comitetului Cen. 
trai al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Textul mesa, 
jului de salut este următorul:

Celui de al XVI-lea Congres 
al Partidului Comunist 

din Statele Unite ale Americii

COPII SCHIORI
ORAȘUL STALIN (de la co

respondentul nostru).
Zilele trecute împrejurimile 

Predealului au cunoscut o anima
ție deosebită. Aici au venit schiori 
începînd cu cei mici și pînă la 
schiorii consacrați. Pantele mai 
puțin înclinate de pe dealul Cio
plea, sau panta de coborîre de 
pe Clăbucetul Taurului, pot satis
face pretențiile tuturor. încă de la 
începutul iernii, asociația sporti
vă „Locomotiva”, care are centrul 
de schi la Predeal, a pornit să fo
losească toate aceste condiții pen
tru popularizarea schiului. Pînă în 
prezent aici au fost organizate 
trei concursuri de schi la care au 
participat numeroși sportivi. De 
curînd la Predeal au avut loc în
treceri de schi puțin obișnuite. Cu 
cîteva zile înainte s-a anunțat că 
va avea loc un concurs pentru 
copii, în vederea obținerii insignei 
de schior. Imediat ce această ves
te s-a răspîndit prin oraș, copiii 
Predealului au dovedit un interes 
deosebit.

Care sînt condițiile de între
cere ? Pe ce traseu vor fi orga
nizate întrecerile de fond ? erau 
întrebările adresate de nenumă
rate ori organizatorilor. A ieșit la 
iveală și nemulțumirea celor mai 
mici dintre cei mici.

Se spune că la Predeal copiii 
încep să schieze de la 6 ani, iar 
la virsta de 10 ani deja sînt capa
bili să coboare pante abrupte. 
Mulți dintre aceștia s-au conside
rat nedreptățiți pentru. că nu au 
fost admiși să se înscrie la între-

Succese deosebite 
ale sportivilor sovietici

• In orășelul Imatri din Fin- 
' landa s-a desfășurat simbătă și 
. duminică campionatul mondial 
feminin de patinaj viteză La în
treceri au participat 27 de cpncu- 
rente reprezentind 8 țări: Cana
da. U.R.S.S, R. D. Germană, R. 
Cehoslovacă. R P. Polonă. R P. 

' Chineză, Finlanda și Suedia.
Sportivele sovietice au repurtat 

un succes strălucit, confirmind 
inaita lor valoare demonstrată in 
ultimii ani la marile competiții 
de patinaj. Patru din cele cinci 
titluri atribuite au fost cucerite 
de reprezentantele U.R.S.S. care 
au ocupat masiv primele locuri 
ale Clasamentului. O impresie 
deosebită a lăsat ttnăra sportivă 
sovietică Inga Artamonova, noua

noștri
• Simbătă după amiază a început pe stadionul Taș maidan din 

Belgrad competiția internațională de hochei pe gheață „cupa ora
șelor", la care participă echipele selecționate ale orașelor Bel
grad, București, Bruxelles, Budapesta și Sofia.

Echipa selecționată a Bucureștiului a debutat victorioasă intre- 
clnd in prima zi selecționata orașului Sofia cu scorul de 10—2 
(2—2, 4—0. 4—0) Hocheiști: romini au creat numeroase faze spec
taculoase care au fost îndelung aplaudate de miile de spectatori 
prezenți In tribunele stadionului, Tot simbătd, echipa orașului 
Belgrad a dispus de selecționata Budapestei eu scorul de 5—2 
(3-0. O—O, 2—2). *

Dununică, In cea de a doua zi a competiției. Budapesta a în
vins Bruxelles cu scorul de 8—2 (3—0, 3^-1, 2—1) și Belgrad a
întrecut Sofia cu 9—1 (3—0, 2—1, 4—0).

Cairo : 3—0 pentru selecționata de fotbal 
a tinerelului din R. P. R-

Ca in
Duminică dimineață, pe o 

vreme admirabilă, fotba
liștii echipei Progresul- 

București și-au continuat pre
gătirea în aer liber. La antre
namentul condus de Ion Lupaș 
și Cornel Drăgușin a luat 
parte întregul lot, cu excepția 
Iul Dinulescu (care se află in 
Egipt) și Mateianu (la Cluj, 
unde se pregătește pentru tur
neul F.I.F.A.). La 24 februa
rie, fotbaliștii de la Progresul 
vor Intilni in primul meci a- 
mica| al anului echipa Dinamo 
6. iar la 24 martie ei vor da

Echipa selecționată de fotbal a 
tineretului din R.P.R. și-a conti
nuat turneul tn Egipt, juclnd du 
mi ni că la Cairo cu reprezentati-

v» armatei egiptene. Fotbaliștii 
romini au desfășurat din nou 
un joc bun, fi au obfinut victo
ria cu scorul de 3—0 (1—0).

ceri. Regulamentul prevede două 
întreceri, una pentru categoria 
12-13 ani și una pentru 13-14 
ani.

In ziua concursului mulți pă
rinți» profesori de la școlile me
dii, oameni ai muncii vepiți la 
odihnă se îndreptau spre Clăbu- 
cetul Taurului și Valea Poliștoa- 
cei, unde urma să aibă loc între
cerile. Concurenții sînt emoțio
nați. Aceleași pregătiri ca la între

cerile celor mari. Se verifici lega
turile. ceara- alții fac încălzire, 
încep întrecerile la prima catego- ’

Din minut ta minut s-a dat ple- ' 
carea cite unui concurent. Copiii ’ cțs ‘K^°*re • Prot*lor de 1000 m 
de 12-13 ani au avut de parcurs S1*-64® , , , . .
2 km. încă de la Început s-a putut ■ Clasamen ui hnal: 1. Inga Arta- 
observ, o luptă hotărltă. Nu au , mon°v’ U
trecut mei 10 minute și de start , «baoluta 207,o00 puncte;
S’a apropiat nrimul concurent In- 
trecerea a fost cîștigată de Ga- .Ti'
vrilă Șuteu, de Ia școala medie, 2 P™ «•
care a parcurs distanța în 7 mi
nute și 14 secunde. Interesant este 
faptul că și cel mai slab concu
rent la această probă a realizat 
14 minute, iar in regulament tim
pul este stabilit la 20 de minute. 
La categoria 13-14 ani, unde concu- 
renții au avut de parcurs 3 km., 
locul I a fost cîștigat de elevul 
Pompiliu Lenț, care a realizat 17 
minute în loc de 27 cît a fost 
prevăzut în regulament. După ter
minarea întrecerilor, 98 copii 
din Predeal au primit brevetul și 
insigna de schior. Copiii care au 
participat la concurs au dovedit 
că încă de acum sînt schiori cu
rajoși și că multi dintre ei pot 
deveni speranțe ale schiului nos
tru. Asociația Locomotiva se îngri
jește ca și pe viitor să organizeze 
asemenea concursuri pentru copii.

Rîlova (U.R.S.S.) 210,283
puncte; 3. Se.inova tU.RS-S.) 

; 4. Kondakova
(U.R.S.S.) 210,684 puncte; 5. Ju- 

i kova (U.R.S.S.) 210,776 puncte; 
6. Sihvonen (Finlanda) 211,734 
puncte.

★
• Duminică s-a desfășurat la 

Helsinki cea de a doua tnti'nire 
internațională de hochei pe ghea
ță dintre echipele reprezeniative 
ale Uniunii Sovietice și Finlandei. 
Hochefștii sovietici au terminat 
din nou învingători cu scorul de 
9—0.

Ultimele știri sportive
Echipele reprezentative de te

nis de masă ale R. P. Chineze 
și-au încheiat turneul în Ura 
noastră. Duminică jucătorii chi
nezi au susținut o dublă înțîlni- 
re în compania echipelor selec
ționate ale orașului Cluj. Tn me 
ciul feminin echipa R.P. Chineze 
a obținut victoria cu scorul de 
3—1. Intîlnirea masculină s-a în
cheiat cu o surprinzătoare victo
rie, cu 5—4 a echipei rominețti.

După aceste meciuri echipele 
selecționate ale R.P. Chineze vor 
pleca In R.P. Ungară.

♦
In sala Finanțe-Bănci s-a des

fășurat simbătă și duminică con
cursul de gimnastică din cadrul 
competiției „Cupa 16 februarie” 
organizată de asociația Locomo
tiva. Au participat aproape 100 
de sportivi de categoriile l-a.

2-a ți 3-a reprezentînd asocia
țiile sportive Flamura Roșie, Pro
gresul, Recolta, C.C.A. ți Loco
motiva.

Proba feminină pe echipe a re. 
venit reprezentativei asociației 
Locomotiva care a totalizat 296,55 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele asociațiilor 
Flamura Roșie — 178,07 puncte 
și Progresul — 165,05 puncte.

Reprezentativa asociației Loco
motiva a terminat pe primul loc 
ți ta concursul rezervat echipe
lor masculine cu 279,50 puncte.

După terminarea întrecerilor 
„Cupa 16 februarie* a fost de
cernată gimnastilor asociației 
Locomotiva care au întrunit 
576,06 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat asociațiile Fla
mura Roșie eu 431,97 puncte ți 
Progresul cu 414,95 puncte.

Faima medicinei 
romîneșii peste hotare

Recitalurile organistului german 
Giinther

zile de primăvară
primul examen Internațional. 
In compania echipei grecești 
Machedonicos,

Echipa noastră — mi-a spus 
antrenorul Lupaș — a conti
nuat pregătirile fără întreru
pere, în tot timpul iernii. In 
această perioadă se continuă 
cu specializarea în pregătirea 
tehnică, în special a jucători
lor tineri, după cum se poate 
vedea în fotografia nr. 
I : interul sting lones- 
cu, promovat anul a- 
cesta din echipa de 
juniori și tinărul Smă- 
randescu, ii urmăresc

*1
cu atenție pe Ozon, al cărui 
control al balonului se pare 
că i-a cucerit

Cu toate că balonul a intrat 
în gol (fotografia nr. 2), 
plonjonul portarului este deo
sebit de spectaculos.

Peste puțin timp vom asista 
la primele meciuri oficiale de 
fotbal-

Foto-text
R. CALARAȘANU

Realizările pe tărîm medical 
din țara noastră stirnesc interes 
in rîndurile specialiștilor străini. 
Așa se face că ultimul număr al 
revistei „La semaine des hopi- 
taux", care apare la Paris, este 
consacrat in întregime realizări
lor medicale din țara noastră.

Revista publică un articol al 
acad. dr. Marius Nasta, președin. 
tele Societății Științelor Medicale 
din R.P.R., intitulat „Sănătatea 
publică in Romînia”. De asemenea 
mai sînt publicate 14 articole 
semnate de academicieni și pro
fesori romini.

In editorialul revistei, intitulat 
„Medicina romină in 1956”, sem
nat de dr. Robert Weismann- 
Netter, medic șei al spitalului 
„Beaujon” din Paris, care a vi
zitat țara noastră în vara anului 
trecut, împărtășește pe larg im
presia puternică pe care i-au lă
sat-o cele văzute în timpul vizi
telor făcute in institutele de cer
cetări medicale, în spitalele și 
sanatoriile din țara noastră. „Me
ritul noului regim din Rominia
— spune în introducere autorul
— este că a trecut cu curaj, cu 
singe rece și metodic la înfăptui, 
rea reformelor necesare”.

In continuare, medicul francez 
vorbește despre activitatea orga
nizațiilor destinate luptei contra 
epidemiilor și activitatea spitale
lor, despre felul cum este orga
nizată munca de cercetare știin
țifică, despre condițiile de viață 
și de muncă ale medicilor ro
mini etc.

In tncheiere medicul francez 
scoate în evidență prietenia cu 
care a fost primit tn Rominia și 
dorința medicilor romini, ale că
ror lucrări au trecut de pe acum 
tn patrimoniul medicinei mondia
le, ca și a medicilor francezi, de 
a întări relațiile lor de colabo
rare pe tărîm științific.

(Agerpres)

Tn cursul acestei săptămtni so
sește în Capitală, organistul 
Gunther Fischinger din Republica 
Federală Germană, care a fost 
invitat de O.S.T.A. să dea o serie 
de recitate și concerte in țara 
noastră.

In Capitală, Gunther Fischinger 
va da un £ecital extraordinar la 
Ateneul 
bruarie 
lucrări

R.P.R. în ziua de 17 fe- 
1957, efnd va interpreta 
pentru orgă de Bach,

Fischinger
Mozart. Purcell, Clerambault și 
Cezar Frank. In cadrul a două 
concerte ale Filarmonicii „George 
Enescu”, dirijate de Mircea Ba- 
sarab, care vor avea loc in aaia 
Ateneului R.P.R in zilele de 23 
și 24 februarie. Gunther Fiechin- 
ger va interpreta concertele pen
tru orgă și orchesțră nr. 4, ta fa 
major de Haendel și tn do major 
de Haydn.

Conferința internațională 
a cineaștilor de la Berlin

De curînd a avut loc la Berlin 
o eonferință internațională la 
care au participat reprezentanți 
ai cinematografiei din diferite 
țări.

Cu acest prilej, reprezentanții 
cinematografiei romîne au înche
iat un contract privind schimbul 
de filme dintre R.P.R. și R.D. 
Germană pe anul

Printre primele 
vor fi primite din 
«e numără filmul
lori „Til Eulenspiegel". în care

1957.
producții care 
R.D. Germană 
artistic în cu-

rolul titular este interpretat _
actorul Gerard Philipe și „Stu
dentul cerșetor”, film tn culori 
pentru cinemascop după opereta 
lui Millocker.

Dintre realizările cineaștilor 
noștri vor fi trimise în R.D. Ger. 
mană, filmele: „Moara cu no
roc”, „Citadela sfărlmată”, „Pa
sărea furtunii” și altele.

Un contract privind schimbul 
reciproc de filme a fost încheiat 
de către cinematografia noastră 
și cu Republica Cehoslovacă.

de

S P E C T A C O L E
PATRIA, I. C. 
MIORIȚA, LI-

CINBMATOGRAFB :
FRIMU,> ĂL- ȘAHIA, _______...
BERTAȚII : Moara cu noroc, complec- 
tare : Plecarea păsărilpr ; REPUBLICA 
CENTRAL : Podhale în /licări f 
GHERU, DONCA SIMO : ""
complectare :
AUCKANDBI,_____________________
ȚIREA INTRE POPOARE, 23 AUGUST:
Sinha Moca ; ELENA PAVEL, DOINA, 
N, BALCESCU : Omul din umbră -, 
MAXIM GORKI, TIMPURI NOI, 
1 MAI : Parada lui Chariot, complee- 
tare : La Londra și Săptămîna teatru
lui de păpuși : LUMINA GH. DOJA, 
VOLGA : Cazul pilotului Maresz /
VICTORIA t Misterul celor două ocea- COȘBUC • Feroviarul*

- M4-
. Pătratul 45, 

Jurnal de bord ; V. 
BUCUREȘTI, INFRA-

ne î TINERETULUI : „Hoții" de copil ; 
AL. POPOV : Marile manevre i GP.I- 
VIȚA : Dansează mică doamnă ; VA- 
SILE ROAITA : Pui de tigru ; CUL
TURAL : Asasinatul din str. Dante •, 
UNIREA Papa Dolar / C. DAVID : 
Drumuri și destine ; T. VLADIMI- 
RESCU, AUREL VLAICU : Mi-e sete } 
ARTA : Cînd vine furtuna ; MUNCA, 
OLGA BANCIC : Ei au foșt primii ; 
MOȘILOR : O noapte furtunoasă, com
plectare : Șofer de mare viteză ; ILIE 
PINTILIE, POPULAR : Îndrăgostim f M. 
EMINESCU : Primele bucurii ț 8 MAI : | 
Tata, mama, nevastă-mea șl eu i GH.j

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
trimite un salut frățesc celui de-al XVI-lea Congres ai Partidului 
Comunist din Statele Unite ale Americii.

Comuniștii Uniunii Sovietice urmăresc cu caldă simpatie cum 
partidul vostru invinge dificultățile mari pe care le-a intimpinat in 
ultimii ani.

Prjn Întreaga sa activitate și luptă partidul vostru dovedește 
că nu are alte interese in afară de interesele clasei muncitoare și 
ale tuturor oamenilor muncii din Statele Unite. Partidul Comunist 
din S.U.A. apără consecvent drepturile democratice ale poporului 
american, continuind și dezvoltind cele mai bune tradiții ale lui 
Lincoln, Jefferson, Debbs, Ruthenberg și ale altor fii eminențl ai 
Americii. Partidul demască uneltirile cercurilor imperialiste agre. 
sive, care încearcă să arunce popoarele ta prăpastia unui nou 
război. Comuniștii din Statele Unite luptă perseverent pentru men
ținerea partidului, pentru întărirea unității rindurilor sale pe baza 
încercatelor principii marxisLleniniste. In lupta sa pentru drep
turile vitale ale clasei muncitoare Partidul Comunist din S.U.A. 
a năzuit in mod invariabil spre menținerea legăturilor ideologice 
frățești cu celelalte partide comuniste șl muncitorești, bazate pe 
principiile Internaționalismului proletar, sfinte pentru muncitorii 
progresiști din toate țările.

Urăm Partidului Comunist din S.U.A. succese in lupta pentru 
drepturile democrate ale poporului american, pentru interesele vi
tale ale clasai muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii din 
S.U.A., pentru întărirea continuă ideologică și organizatorică a 
partidului.

Fie ca prietenia și colaborarea dintre popoarele Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite ale Americii să se întărească și să se dez
volte spre binele țărilor noastre, spre binele cauzei păcii in lumea 
întreagă I

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE

S-a dat de asemenea citire 
mesajelor de salut din par
tea partidelor comuniste din 
Italia, Franța. Cehoslovacia. Ja
ponia, Canada și Porto-Rke.

In ședința din după amiaza 
aceleiași zile a congresului au 
rostit cuvintări Eugene Dennis, 
secretarul genera! al partidului, 
și William Foster, președintele 
partidului.

E. Dennis, secretarul general 
a! Partidului Comunist, a făcut 
apel pentru unitatea partidului 
pe baza principiilor marxist- 
leniniste.

Dennis a arătat că după de
mascarea cultului personalității 
și după evenimentele din Unga
ria „grupuri însemnate din rin- 
duri'.e partidului au fost temporar 
dezorientate și demobilizate și că 
toate acestea au fost urmate de o 
„luptă internă înverșunată” care 
amenința să dezbine partidul. Din 
fericire însă, a subliniat Dennis, 
„grupuri mari de membri ai par
tidului nostru și unii conducători 
s-au dovedit a fi la Înălțimea si
tuației” și au îmbinat „lupta ho- 
tărîtă pentru salvarea partidului, 
tn apărarea principiilor sale 
marxlst.leniniste și pentru schim
bările necesare cu un efort hotă- 
rît în vederea menținerii unită
ții sale".

Dennis a declarat că deși este 
necesar să se desrădăcineze ten. 
dința de preluare mecanică a 
experienței altor partide marxis
te, trebuie totodată să se confir. 
me că există „principii marxiste, 
aplicabile pretutindeni*. El a 
adăugat: „Condamnăm cinismul 
și atitudinea dușmănoasă față de 
țările socialiste și față de par
tidele lor marxiste. Condamnăm 
orice punct de vedere care vede 
numai Încălcările principiilor so
cialiste care au avut loc, dar eare 
nu vede realizările istorice ale 
U R.S.S., Republicii Populară 
Chineze șf ale celorlalte țări ale 
socialismului, precum și procesul 
de corijare și progresul dinamic 
al acestor noi sisteme socialiste, 
care au loc în prezent”.

In cuvîntarea sa, William Fos
ter, președintele partidului, a 
criticat tendințele oportuniste și 
revizioniste în sinul partidului, a 
chemat congresul să respingă 
orice propunere cu privire la în
locuirea partidului comunist 
,,printr-o asociație politică”, de- 
clarînd că această hotărîre „ar 
fi un pas nefast înapoi dată fiind 
agresivitatea imperialismului a- 
merican”.

William Foster a spus că par. 
tidul comunist trebuie de aseme
nea să confirme in mod clar că 
sprijină principiile marxisl-lenin- 
iste, respingînd afirmațiile revi
zioniștilor că leninismul ar fi „în 
esență un produs al revoluției 
ruse”, care are „doar o apli
care limitată”.

In încheiere Foster a spus: 
„Creînd unitatea în partid în ju
rul unui program și în jurul unei 
conduceri marxist-leniniste sănă
toase, Congresul nostru va birui 
criza... Dacă vom fi la înălți
mea sarcinilor noastre de partid, 
in spiritul multor învățăminte pe

care le-am tras din discuțiile în
delungate și rodnice în cadrul 
partidului, ne vom mira noi în
șine de rapiditatea cu care parti, 
dul nostru își va putea îmbună
tăți situația, își va întări rîndurile 
sale și va deveni un factor real 
în lupta clasei muncitoare, a ne
grilor și a tuturor forțelor de
mocratice ale țării noastre, luptă 
care ia amploare”.

Ședința din dimineața de 10 fe
bruarie, după cum a anun
țat ziariștilor un reprezentant al 
partidului comunist, a fost consa
crată discutării problemei privind 
denumirea și forma partidului.

Această problemă a constituit 
obiectivul celor mai aprige discu
ții din preajma congresului, de
oarece unele elemente au prezen
tat ideea transformării partidului 
intr-o oarecare asociație nedefini
tă cu scopuri educative, cu alte 
cuvinte propuneau ca Partidul 
Comunist din S.U.A., să înceteze 
a mai fi un partid politic.

In cadrul lucrărilor Congresu
lui Partidului Comunist din Sta
tele Unite, în urma hotănrii una
nime a subcomitetului comisiei 
pentru elaborarea rezoluțiilor, 
Oleta O' Connor-Yato a prezen
tat următoarea „rezoluție cu pri
vire la denumirea și forma” par. 
tidului :

Congresul confirmă exis, 
tența tn continuare a Partidului 
Comunist din Statele Unite. 
Scopul nostru principal U consti
tuie reorganizarea și consolidarea 
partidului comunist, precum și 
lichidarea izolării lui.

2. Congresul se pronunță împo
triva transformării partidului tn. 
tr.o asociație politică sau cultu
rală.

3. Deși obiectăm împotriva 
unor discuții la nesftrșit asupra 
acestei probleme, aceasta nu tre
buie să împiedice orice studiere 
și discutare rodnică a probleme, 
lor tn noul comitet național.

4. Recunoaștem că unele idei 
exprimate în cursul acestei dis
cuții au un caracter revizionist. 
Ar fi totuși greșit si înfierăm ca 
revizioniste prin esența lor țoale 
propunerile privitoare la schim
barea denumirii și a formei".

Congresul a adoptat cu o ma
joritate covirșitoare de voturi re
zoluția eare cheamă la intensifi
carea și consolidarea Partidului 
Comunist din S.U.A. și care res
pinge ideea transformării lui in- 
ir-o asociație politică sau educa, 
tivă.

împotriva rezoluției au votat 
numai trei deiegați. Unul dintre 
aceștia a declarat că a votat îm
potriva rezoluției, deoarece, după 
părerea lui, rezoluția nu condam
nă suficient de hotărtț ideea li
chidării partidului comunist și 
nu exclude posibilitatea reluării 
discuțiilor asupra acestei proble
me pe care el le consideră dăună. 
toare.

Comisia de validare a anunțat 
că la lucrările Congresului iau 
parte 300 de delegați din partea 
organizațiilor din 34 de state, din 
care 45 au fost urmăriți de jus. 
tiție în baza faimoasei Ieri 
Smith.



Interesele popoarelor sovietic și german
cer ca relațiile dintre U.R.S.S. și R.F.G.

să facă o cotitură spre prietenie

Lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). — — au fost publicat» la timpul lor 
TASS transmite: La 11 februa. în^presă ' 
rie la ora 10 dimineața s-a des- . ....................
chis la Kremlin, următoarea șe
dință a Sovietului Uniunii. Au 
continuat discuțiile în legătură cu 
cea de-a doua problemă de pe 
ordinea de zi a sesiunii — trece
rea în competența republicilor u- 
nionale a legislației referitoare la 
organizarea tribunalelor republi. 
ci'or unionale și a adoptării co
durilor civil, penal și de proce
dură.

Sovietul Uniunii a adoptai apoi 
în unanimitate această lege.

Sovietul Uniunii a aprobat apoi 
decretele emise de Prezidiul So
vietului Suprem după ses:une3 
anterioară. Majoritatea acestor 
decrete — cu privire la numiri, 
la sporirea minimului neimpoza
bil al salariilor muncitorilor și 
funcționarilor, la 
de muncă pentru

reducerea zilei 
adolescenți etc.

Sovietul Uniunii a trecut apoi 
la discutarea următorului punct 
de pe ordinea de zi a sesiunii — 
trecerea în competenta republici
lor unionale a rezolvării proble
melor privind organizarea admi- 
nistrativo-teritorială a regiunilor 
și ținuturilor.

Deputata Zueva, membră a co
misiei de propuneri legislative a 
Sovietului Uniunii, care a pre
zentat raportul, a arătat că a- 
cest proiect âe lege reprezintă o 
nouă verigă din lanțul unui șir 
întreg de măsuri importante cu 
privire la lărgirea drepturilor re
publicilor unionale. înfăptuite du. 
pă Congresul al XX.lea al par
tidului.

Sovietul Uniunii a adoptat în 
unanimitate acest proiect de lege 
și a hotărit să introducă modi
ficarea 
stituția

/ YORK 10 (Agerpres). - 
ința din 9 februarie a Co- 
lui Politic, în cadrul discu

țiilor asupra problemei algeriene, 
au luat cuvîntul reprezentanții 
Siriei, Greciei, Japoniei, Iranului 
și Uniunii Sovietice.

Răspunzînd reprezentantului fran 
cez. care a arătat că în cele două 
războaie mondiale soldații alge
rieni au rămas c-edincioși Fran
ței. delegatul Siriei, Tarazi, a 
subliniat că ei ,,au sperat că vor 
fi răsplătiți pentru lupta lor“. In 
realitate însă- — a spus el — 
s-a dovedit că soldatii algerieni 
au fost considerați doar numai 
„carne de tun pentru Franța".

La sfirșitul ședinței a luat cu
vîntul reprezentantul U.R.S S., 
A. A. Sobolev, care a arătat că 
delegația sovietică este gata să 
sprijine propunerile îndreptate 
spre solutionarea echitabilă a pro
blemei algeriene, în conformitate 
cu principiile Cartei O.N.U.

★
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

In ședinja din dimineața de 
11 februarie a Comitetului Polit.c 
al O.N.U. au continuat discuțiile 
în legătură cu problema algeria
nă. Au luat cuvîntul reprezentan
ții Romîniei. Pakistanului, R.S.S. 
Ucrainene.

Congresul
Partidului Socialist Italian

corespunzătoare în Con* 
U.R S.S.

Mesajul Iui N. A. Bulganin adresat lui
'• MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite:

La 8 februarie, A. A. Smirnov, Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în Republica Federală Germană, a vi
zitat pe cancelarul federal K. Adenauer și i-a tnmînat următorul 
mesaj al lui N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.:

Moscova, Kremlin, și sate, nimicirea unor uriașe va-
5 februarie 1957 lori materiale și culturale, iată 

ce au trebuit să plătească popoa- 
Stimate domnule cancelar fe-z rele țărilor noastre și alte po. 

poare.
Pot fi oare uitate toate acestea? 

Considerăm că ar fi o crimă să se 
uite, aceste învățăminte ale isto
riei. Iată de ce sîntem ferm con
vinși că pentru ca aceasta să nu 
se mai- repete niciodată, pentru 
a se asigura pacea în Europa, 
trebuie să se stabilească relații 
trainice de prietenie și o colabo
rare pașnică între popoarele 
vietic și german.

Dacă în Europa va fi pace 
război, aceasta depinde în 
mul rînd de felul în care 
evolua relațiile dintre popoarele 
noastre. Iată de ce cele două gu
verne ale noastre trebuie să fie 
pătrunse de conștiința răspun
derii atît pentru soarta popoare
lor țărilor lor, cît și pentru soar
ta păcii în Europa. Or, se poate 
spune, aceasta are o importanță 
hotărîtoare pentru menținerea 
păcii în lumea întreagă.

Apreciind minuțios situația 
creată, colegii mei și 
mine ajungem la concluzia 
interesele fundamentale atît ale 
poporului sovietic, cît și ale po
porului german, cer ca în rela
țiile dintre U.R.S.S. și R.F. Ger
mană să se facă o cotitură hotă
rî tă de la neîncrederea reciprocă 
și chiar de la o anumită dușmă
nie la încredere și prietenie, și 
că posibilitățile necesare pentru 
aceasta există, nefiind nici pe 
departe epuizate.

Numai o asemenea cotitură în 
relațiile dintre țările noastre 
poate garanta că două popoare 
mari — sovietic și german — 
nu vor mai fi niciodată nevoite 
să-și irosească forțeJe și bogă
țiile, slăbindu-se reciproc.

Știm că există forțe care îm
piedică în fel și chip dezvoltarea 
relațiilor normale dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Federală 
Germană. Urmărind interesele lor 
egoiste înguste, aceste forțe in
stigă republica federală și o îm
ping pe calea dușmăniei împotri
va Uniunii Sovietice, într-un nou 
conflict militar cu ea și cu cele
lalte țări socialiste. O dovadă su
ficient de grăitoare sînt cererile 
permanente adresate R. F. Ger
mane de a grăbi crearea unor 
mari forțe armate, de a spori 
cheltuielile pentru înarmare și 
pentru întreținerea trupelor stră
ine. In același scop a fost nece
sar să se statueze ca timp de 
multe decenii trupele străine să 
rămînă pe teritoriul republicii fe
derale. Alai mult. în ultimul timp 
se fac pregătiri directe în vede
rea folosirii teritoriului Germa
niei occidentale drept cap de pod 
pentru un război atomic. Se fac 
încercări de a camufla toate a- 
cestea prin referiri la o pretinsă 
agresivitate a Uniunii Sovie
tice. Aceasta nu este însă decît 
un paravan. Republica Federală 
Germană este împinsă spre agre
siune, pe o cale nefastă . pentru 
ea. Această cale nu are nimic co
mun cu adevăratele interese na
ționale ale poporului german, 
care nu pot fi despărțite de inte
resele păcii și securității în Eu
ropa. Nu este greu de înțeles că 
acei care vor să îndrepte Repu
blica Federală Germană pe calea 
războiului, sînt cel mai puțin în
grijorați de soarta ei, de intere
sele poporului german.

Ei scontează în mod evident 6ă 
abată de la sine contra-lovitura 
atomică și să expună Republica 
Federală Germană acestei lovi
turi, sperînd că vor reuși să 
scoată castanele din foc cu mîi- 
nile altuia și, profitînd de con
dițiile geografice să stea nepe- 
depsiți în colțuri îndepărtate ale 
globului pămîntesc. Ei uită însă 
că în actualul secol de dezvol
tare a tehnicii nu mai există ase
menea colțuri inaccesibile.

Sperăm însă că în Republica 
Federală Germană vor învinge 
forțele naționale patriotice, care 
nu vor permite ca țara lor să fie 
atrasă în aventuri militare.

Nimeni, și cu atît mai puțin 
poporul german nu poate fi inte
resat să apuce din nou calea duș
măniei cu Uniunea Sovietică, ca
lea pe care Germania nu poate 
decît să piardă totul și să nu 
cîștige nimic. Nu în zadar în tre
cut oamenii de stat din Germa
nia cei mai clarvăzători, atri
buind o mare importanță întă
ririi relațiilor germano-rwse, au 
condamnat cu hotărîre încercă
rile de a semăna discordie între 
Germania și Rusia.

Guvernului Republicii Federale 
îi este cunoscut că baza politi-

deral 1

Ambasadorul nostru se înapo
iază la Bonn și îl însărcinez să 
vă transmită acest mesaj în care 
sînt expuse unele considerente în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Federală Germană.

A trecut peste un an de cînd 
între delegațiile guvernamentale 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Federale Germane au avut loc la 
Moscova tratative ample și sin
cere în urma cărora între țările 
noastre au lost stabilite relații 
diplomatice. Delegațiile 
noastre și-au exprimat părerea 
unanimă că aceasta va constitui- 
începutul unei etape noi în rela- 
lațiiie dintre 
ți Republica Federală Gbrmană, 
în interesul . ” ” ,' 
în Europa. Noi am pornit de la 
faptul că stabilirea relațiilor di
plomatice normale va contribui 
la dezvoltarea înțelegerii și a 
colaborării între țările noastre și 
la rezolvarea problemejor nere
glementate ale perioadei post
belice care interesează atît Uni
unea Sovietică și Republica Fe
derală Germană, cît și alte state.

Aș dori să vă spun, domnule 
cancelar federal, cu aceeași sin
ceritate care* a caracterizat con
vorbirile noastre la Moscova, că 
atît colegii mei cît și eu perso
nal nu sîntem satisiăcuți de îelul 
în care au evoluat relațiile din
tre țările noastre după1 stabilirea 
relațiilor diplomatice și înființa
rea ambasadelor. Avem impresia 
că muite posibilități favorabile 
pentru dezvoltarea înțelegerii și 
a colaborării nu au fost folosite.

Nu voi ascunde nici faptul că 
urmărim nu fără îngrijorare cum 
în Republica Federală Germană 
își intensifică activitatea, fiind 
sprijinite din afară, acele forțe 
care caută să împiedice îmbună
tățirea relațiilor dintre țările 
noastre și vor. să împingă repu
blica federală pe drumul periculos 
al aventurilor militare.

Judecind după cele declarate 
de delegația R. F. Germane în 
timpul tratativelor de la Mos
cova, puteți afirma că în 
Germania occidentală nu există 
forțe și oameni politici care să 
dorească un război de agresiune. 
Noi vedem însă, rolul pe care 
organizatorii Uniunii Nord-Atlan. 
tice îl'rezervă Republicii Federale 
Germane și forțelor sale armate. 
Ei vor să folosească R. F. Ger
mană într-un război de agre
siune pentru interese străine po
porului german.

De asemenea noi nu împărtă
șim părerea unor cercuri din 
Germania occidentală potrivit
căreia crearea unor mari forțe 
armate și înzestrarea lor cu 
arma, atomică va întări situația 
■Republicii Federale Germane pe 
planul politicii externe. După pă
rerea noastră lucrurile stau toc
mai invers. Orice nou miliard 
cheltuit pentru Înarmare, orice 
nouă divizie nu vor face decit să 
complice situația externă a re
publicii federale, să sporească 
neîncrederea și suspiciunea altor 
state față de ea și in special a 
vecinilor ei. Toate acestea vor 

h îndepărta Republica Federală 
Germană și de rezolvarea proble
mei principale a întregului popor 
■german — restabilirea unității 
statului democrat german.

Vă scriu despre toate acestea 
în mod sincer nu pentru că țara 
noastră se teme de armata care 
se creează din nou în Republica 
Federală Germană, cj pentru că 
sîntem animați de sentimentul 
grijii și răspunderii pentru desti
nele păcii in Europa.

Cînd ne-ați spus la Moscova 
că poporul german se gîndeștecu 
groază la război și la consecin
țele sale destructive, că suprema 

' fericire pentru el este pacea, am 
înțeles acest lucru pentru că știm 
foarte bine ce suferințe a îndu
rat și ce sacrificii a adus po
porul german în cele două răz
boaie mondiale. Noi înțe egem 
ura sa față de război, năzuința 
sa spre o viață pașnică. Poporul 
german știe de asemenea bine ce 
lipsuri și sacrificii imense a avut 
de suportat poporul sovietic in 
primul și în special în cel de al 
doilea război mondial.

în războiul trecut popoarele so
vietic și german au adus cele mai 
mari sacrificii, pieirea a milioane 
din cei mai buni fii și fiice, dis
trugerea a zeci de mii de orașe cii guvernului sovietic o consti- țioasă situația din țările lagăru-

țărilor

Uniunea Sovietică

păcii și securității

SO-

sau 
pri- 
vor

cu 
că

VENEȚIA 11 (Agerpres). - 
In ședința din dimineața zilei de 
10 februarie a celui de al 32-lea 
Congres al Partidului Socialist 
Italian s-au încheiat discuțiile pe 
marginea documentelor întocmite 
de conducerea partidului înainte 
de congres și pe marginea rapor
tului lui Nenni.

Luînd cuvîntul în ședința din 
seara zilei de 9 februarie Pertini, 
secretar adjunct al partidului, s-a 
pronunțat pentru unificarea parti
delor ............................
Insă, 
nu a 
clasă 
toare .... ________
politica sa trebuie să fie schim
bată în conformitate cu schimba
rea pozițiilor în situația internă 
și internațională, partidul nu con
sideră că a dus o politică greșită 
în ultimii zece ani, dimpotrivă, 
această politică a salvat democra
ția în Italia.

A fost justă politica de alianță

a partidului socialist cu partidul 
comunist.

Pertini a criticat pe unii con
ducători ai partidului social de
mocrat pentru poziția pe care au 
adoptat-o în problema uniîicării 
celor două partide.

Pertini a subliniat printre al
tele că sînt inacceptabile cererile 
lui Saragat ca partidul socialist 
să adopte poziții „atlantice" și 
„europeiste" în domeniul politicii 
externe și poziții anticomuniste 
în interiorul țării.

Malaguggili. membru al Comi
tetului Central, a declarat că nu 
aprobă teza lui Nenni în proble
ma unificării cu partidul social
democrat. Această problemă, a 
declarat el, nu poate ii rezolvată 
printr-un acord asupra progra. 
mului noului partid unificat, de
oarece programele pot fi vorbe 
goale. El a criticat pe acei vor
bitori care s-au pronunțat la con
gres pentru o ruptură între so
cialiști și comuniști,.

Bugetul II. R. S. S. pe 1957- 
un buget al construcției pașnice

K. Adenauer
ce privește guvernul sovietic, ei 
este gata sa acorde guvernelor 
celor două state germane ajutor 
In rezolvarea prob.emei unificării 
Germaniei.

lngăduiți-mi să-mi exprim con
vingerea că îmbunătățirea rela
țiilor dintre țările noastre va fi 
foarte utilă și în această pri
vință.

Aș dori de asemenea să vă 
atrag atenția asupra propunerilor 
din 17 noiembrie 1956 ale guver
nului sovietic în problema dezar
mării și a micșorării încordării 
internaționale, propuneri care au 
fost adresate guvernului Republi
cii Federale.

Aceste propuneri prevăd, după 
cum se știe o serie de măsuri 
printre care masuri privind Ger
mania. înfăptuirea acestor mă
suri ar avea după părerea 
guvernului sovietic o importan
tă hotărîtoare pentru însănăto
șirea situației în Europa.

Credem că a sosit acum timpul 
cînd în deplină conformitate cu 
hotărînle adoptate de comun 
acord în timpul tratativelor de la 
Moscova din 1955, guvernele ce
lor două țări ale noastre trebuie 
să ia măsuri concrete în direcția 
îmbunătățirii simțitoare a relații
lor dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Federală Germană, ba- 
zîndu-se în aceasta pe experiența 
deja acumulată, ce-i drept extrem 
de modestă, dar totuși utilă, a 
dezvoltării legăturilor reciproce 
In diferite domenii

Ar putea fi în special exami
nate probleme atît de actuale ca 
suorirea considerabilă a schimbu
rilor comerciale dintre ce'.e două 
tari și încheierea unui tratat co
mercial; încheierea unei convenții 
cu privire la colaborarea cultu
rala ș; tecnics-ștnEțzf.ci. preqnm 
și a iijc convenții consu-are care 
să deternfne drepturile părților 
:n ce privește apărarea interese
lor cetățenilor lor și sa ușureze 
rezolvarea problemelor ța legâtu- 
râ cu repatrierea cei

Totodată aș dori să cubtalez 
câ noi. desigur, consideram că c- 
este just să limitam relațiile noa
stre exclusiv la prob’.eme-’e de 
colaborare economică, caituraiS 
și tehnico-științifică. Acordăm o 
mare importanta glasului popora
lul german în discutarea prind- 
palelor probleme internațiocak 
Am și discutat și am ajuns la o 
înțelegere cu guvernul Republi
cii Democrate Ger mase asupra 
unor probleme de cea mai mare 
importanța cum sint dezarmarea, 
asigurarea securității in Europa 
șt asupra altor probleme !n a că
ror rezolvare sint interesate atît 
poporul sovietic, cit și poporul 
german. Considerăm că apropie
rea punctelor de vedere a'e 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Federale Germane asupra acestor 
probleme ar fi extrem de ur““

Speram ci considerentele 
puse mai s : ‘ _ __t___
guvernul federal in spiritul co-1 
iaborârii prieteneșt" 
tive.

Este de la sine Înțeles câ atît 
eu cît și colegii mei — membrii 
guvernului sovietic — vom fi 
bucuroși domnule cancelar, să 
studiem cu atenție propunerile, pe 
care, la rtndul dv„ veți considera 
că este posibil să le expuneți în 
scopul întăririi acestor relații în 
conformitate cu interesele vitale 
ale popoarelor celor două țări.

Cu stimă,
N. BULGANIN 

Excelenței sale
KONRAD ADENAUER, 
Cancelarul federal 
al Republicii Federale Germane

tuie pacea și colaborarea cu toa
te statele, indiferent de sistemele 
lor politice interne. Sîntem ferm 
convinși că toate problemele, li
tigiile și divergențele internațio
nale pot fi rezolvate prin trata
tive intre țările interesate pe cale 
pașnică și nu prin război. In re. 
lațiile sale cu R.F. Germană, ca 
și cu alte țări, Uniunea Sovie
tică respectă ferm aceste prin
cipii. Sîntem convinși că măreția 
Germaniei și adevărata înflorire 
a geniului creator al poporului 
german nu pot fi realizate decît 
pe calea dezvoltării pașnice.

Nu vom exagera dacă vom spu
ne că există posibilități imense 
pentru o dezvoltare (argă a legă
turilor economice multilaterale 
între Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală Germană în avan
tajul reciproc al celor două părți.

Republica Federală dispune de 
o industrie multilateral dezvol
tată. și poate conta pe obținerea 
de comenzi mari și avantajoase 
din partea Uniunii Sovietice. La 
rîndul ei Uniunea Sovietică dis
pune de asemenea de largi posi
bilități de a vinde R.F. Germane 
mărfuri care interesează industria 
și agricultura acesteia.

Ridicăm problema dezvoltării 
legăturilor comerciale cu Repu
blica Federală și pentru că Uniu
nea Sovietică consideră că dez
voltarea acestor legături consti
tuie o bază sigură pentru îmbu
nătățirea și a relațiilor politice 
dintre state.

Aș dori să subliniez că vorbind 
despre necesitatea și avantajele 
stabilirii unor bune relații între 
țările noastre, pornim în mod in
variabil de la faptul că dezvol
tarea unor asemenea relații nu 
poate și au trebuie să aducă nici 
un prejud.cip rdatiilor Uni<n:i 
Sovietice saj Reoublioi Federale 
cu alte state. Dimpotrivă, sîn
tem convinși că relații bune, de 
prietenie dintre U.R S.S. și R.F. 
Germană nu ar putea decît să 
contribuie la lărgirea continuă a 
legăturilor internaționale dintre 
cele două țări în interesul gene
ral al întăririi păcii.

întărirea încrederii și stabili
rea unei colaborări prietenești 
între țările noastre, aT coo'-ribui 
fără îndoială și la rezolvarea 
principalei probleme naționale a 
poporului german — uniîicarea 
Germaniei. Oamenii sovietici își 
dau bine 
răsăritul 
niei sînt 
problema 
tionale a țarii lor. Simpatizam în 
mod sincer cu aceste aspirații 
juste și sîntem gata, ca și pina 
acum, să acordăm poporului ger
man tot ajutorul in îndeplinirea 
principalei sale sarcini naționale. 
Problema unificării Gerrfianiei nu 
va progresa însă atît timp cît 
vor continua Încercările de a se 
ignora faptul că există două state 
germane.

Viața confirmă tot evident 
că rezolvarea problemei germa
ne poate fi găsită numai pe calea 
apropierii dintre R.D. Germană și 
R.F. Germană. Este tot atît de 
evident și faptul că la unificarea 
Germaniei nu va contribui orien
tarea spre remilitarizarea Ger
maniei occidentale, spre îngrădi
rea drepturilor democratice ale 
populației ei și continuarea poli
ticii ostile față de statele iubi
toare de pace vecine cu Germa
nia. •

Pentru a apropia ziua unifică, 
rii Germaniei, vor trebui biruite 
multe greutăți. Este necesar ca 
toate statele ințeresate să-și 
unească eforturile în acest scop. 
Cu cît aceasta se va face mai*re- 
pede cu atît va fi mal bine. In Sublinierile aparfin redacției.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dată publicității legea cu 
privire la bugetul de stat al 
U.R.S.S. pe exercițiul financiar 
1957. Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a aprobat următorul buget cu mo
dificările adoptate la propunerile 
Comisiilor bugetare ale Sovietu
lui-Uniunii și Sovietului Nationa. 
lităților și ale deputaților Sovie
tului Suprem al U.R.S.S : la ca
pitolul venituri 617.155.967.000 
ruble și la capitolul cheltuieli — 
604.580.653.000 ruble cu 
excedent al veniturilor __
pra cheltuielilor în sumă de 
12.575.314.000.

Veniturile provenite de la în
treprinderile și organizațiile de 
stat și cooperatiste au ' '
stabilite la suma totală 
524 460.221 000 ruble.

Cheltuielile pentru finanțarea 
economiei naționale — dezvolta
rea continuă a industriei grele, 
industriei de construcții, indus
trie: ușoare și alimentare, agri
culturii. transportului, economiei 
comunale și a locuințelor și a ce- 
•orlalte ramuri ale economiei na-

un 
asu-

fost 
de

tionale — au fost stabilite la 
suma totală de 244.658.368.000 
ruble și în afară de aceas
ta, pe seama mijloacelor pro
prii ale întreprinderilor și or
ganizațiilor economice la suma 
de 131.553 510.000 ruble, deci în 
total 376.211.878.000 ruble.

Pentru măsurile social-cuitu- 
rale — școli, școli medii tehnice, 
instituții de învățămînt superior, 
instituții de cercetări științifice, 
biblioteci, cluburi, teatre, presă, 
radiodifuziune și alte măsuri în 
domeniul învățămintului și cultu
rii, spitale, creșe, sanatorii, alte 
institufii pentru ocrotirea sănă
tății și cultură fizică, pensii și 
indemnizații — se vor cheltui 
188.398.022.000 ruble.

Alocațiile pentru Ministerul A- 
părării al U.R.S.S. au fost sta
bilite îp bugetul pe exercițiul fi
nanciar 1957 la suma de 
96.721.542.000 ruble.

In lege au fost 
semenea alocațiile 
nerea organelor 
stat în suma de 
ruble.

stabilite de a- 
pentru întreti- 
conducerii de
11 940 880.000

Mareșalul G. K. Jukov 
a sosit în capitala Bir maniei
RANGOON 11 (Agerpres) — 

| TASS transmite: Răspunzînd in
vitației Uniunii Birmane, la 10 
februarie a sosit la Rangoon, G 

j K. Jukov. mareșal al Uniunii So. 
î vâetice. Pe aeroportul pavoazat 
I ca drapele firmane și sovietice. 
IG. K. Jukov a lost imimpinat de 
. LL Ba Swe primul ministru și

ministru al Apărării, Takin In 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Takin Ta Kin, ministrul 
Afacerilor Interne, U. Kin Niuan, 
ministrul Muncii, Takin Cit 
Maung, ministrul Justiției, T. 
Klift, comandantul suprem al for
țelor armate ale Uniunii Birma 
ne.

lor.
*1 Ambasadorul sovietic în Japonia 

a sosit la Tokio

seama că germanii din 
și din apusul Germa, 
profund preocupați de 
restabilirii unității na*

TOKIO 11 (Agerpres) - TASS 
' transmite : La 10 lebruarie a so ) 
, sit la Tokio L F. Tevosian. primul 
. ambasador extraordinar și plen - 
j potentiar al U.R.S.S. in Japon .a 
I după restabilirea relațiilor diplo- 
I matice sovieto-japoneze. Pe aero- 
| port ambasadorul U.R.S.S. a 
i fost tntimpinat de Hoghen, șefui 
' secției pentru Europa a M:niste I 

rului Afacerilor Externe al Ja-

| VARȘOVIA 10 Agerpres). — 
, Pu4.P. transmite: La sfirșitul 
i lunii martie 7^57 /. Cy'anJue-
wiez, președintele Consiliului de 

tili- Miniștri al R P. Polone, ca vizita 
ez- i India la invitația guvernului tn- 

sus vor fi exammate de I dian.

Huliganii și-au primit 
pedeapsa

construe-

VARȘOVIA 10 (Agerpres). 
P.AP transmite: Tribunalul ju
dețean din Szczecin a pronunța! 
la 9 februarie sentința In proce
sul a cinci participant! la acțiu
nile huliganice din decembrie 
1956 Acuzații și-au recunoscut 
vina.

Tadeusz Szczurowski a fost 
condamnat la patru ani închisoa
re, Antoni Ciesielski — la trei 
ani, Boleslaw Lubasinski a fost 
condamnat cu suspendarea exe
cutării pedepsei la un an închi
soare. Minorii Leszek Majzel și 
Walenty Stankiewicz au fost lă 
sa ti sub supravegherea părinților.

socialist și social-democrat, 
a spus el, partidul socialist 
renunțat la pozițiile sale de 
ca partid al clasei munci- 
italiene. Considerînd că

Grevă generală în Cipru
Populajia insulei cere dreptul la autodeterminare

LONDRA 10 (Agerpres). — 
LA 8 FEBRUARIE IN ORAȘELE 
PRINCIPALE ALE CIPRULUI 
A ÎNCEPUT GREVA DECLARA. 
TA IN SPRIJINUL REVENDI- 
CARILOR CU PRIVIRE LA A- 
CORDAREA POPULAȚIEI A- 
CESTEl INSULE A DREPTULUI 
LA AUTODETERMINARE. Potri- 
vit relatărilor presei engleze, in 
orașele Pafos (Ciprul de nord- 
vest) și Limasol (un important 
port al insulei) greva a luat 
caracter generai .

NICOSIA ii (Agerpres).
Luni situația a continuat să ... 
mențină încordată pe întreg teri
toriul insulei Cipru unde, în ciu
da intensificării măsurilor repre-

un

se

sive ale autorităților britanice, 
populația greacă își continua 
lupta pentru cîștigarea dreptului 
la autodeterminare.

IN ÎNTREAGA INSULA A 
CONTINUAT LUNI GREVA GE
NERALA ORGANIZATA IN 
SPRIJINUL LUPTEI PENTRU 
AUTODETERMINARE. In ca.-t.e- 
rele grecești ale orașelor — rela
tează agenția France Presse — 
străzile sint pustii. Circulația a 
incetat complect, școlile si-au sus
pendat cursurile, magazinele sint 
închise, muncitorii ciprioți care 
lucrează pe diferite șantiere mi
litare au refuzat să se prezinte 
la lucru, activitatea a incetat 
complect in porturi.

poniei, Kadovaki, ambasadorul 
Japoniei in U.R.S.S.

Printre cei care l-au în'.împinat 
pe noul ambasador au fost nu
meroși reprezentanți ai cercurilor 
comerciale și culturale din Ja 
ponia.

VARȘOVIA, — In seara zilei 
de 9 februarie pe scena Teatru
lui de Stat „Ștefan Jaracz" dm 
Lodz a avut loc premiera piesei 
„O scrisoare pierdută" de 1. L. 
Caragiale. Interpretarea actori
lor polonezi și regia maestru'ui 
Sică Alexandrescu au asigurat 

spectacolului un deosebit succes.

vor 
e- 
de

sportivi. La competițiile festi
ve din cadrul festivalului 
participa I5O de sportivi 
gipteni de la Institutul 
cultură fizică din Cairo.

SOFIA. — La 11 februarie s-a 
deschis la Sofia cel de al iV-iea 
congres al Frontului Patriei din 
Bulgaria. La congres partic:pă 
reprezentanți ai fronturilor popu
lare și democratice din Albania, 
R.D. Germană, Polonia. Romînia, 
Ungaria, Cehoslovacia și Iugo
slavia.

MADRID. — La 9 februarie a 
sosit la Madrid sultanul Moha
med al Marocului. Sudanul Ma- 

— .‘hrocului va avea la Madrid con- 
(vorbiri atît cu Franco cit și cu 
(Jregele Saud al Arabici Saudite, 
( care va tace in Spania o vizită 

de cileva zile.

Pregătiri pentru 
Festival în Egipt

Egipt se desfășoară

J

O declarație a lui Adenauer
BONN II (Agerpres). — La 8 

februarie a avut loc la Bonn o 
conferință de presă a cancelaru
lui federal Adenauer. La începu
tul conferinței Adenauer a dat ci
tire unui comunicat oficial în 
care se anunță că ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Federală 
Germană, A. A. Smirnov, i-a re
mis un mesaj din partea preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. A. Bulganin. In 
comunicat se arată în 
că cancelarul a avut 
dere cu ambasadorul 
că după studierea 
schimbul, de păreri cu 
rul va continua.

Cancelarul Adenauer a răs
puns apoi la o serie de întrebări 
puse de corespondenți.

Adenauer a afirmat că dezvol
tarea armei atomice contempora
ne ar face, chipurile, puțin pro
babilă folosirea ei. El a încercat 
să prezinte îr>tr-o lumină tenden-

continuare 
o întreve- 
sovietic și 
mesajului 

ambasado-

lui socialist. Răspunzînd la între
barea dacă guvernul federal este 
interesat în prezent în tratative 
între cele patru puteri cu privire 
la Germania, Adenauer a răs
puns că, după părerea lui, aces 
te tratative nu ar rezolva in mo- 
mentul de față problema gir 
mană.

Adenauer s-a ocupat de aseme
nea de unele probleme legate i e 
situația din Berlinul occidental 
„Cred, a spus el, că actualul sta 
tut al Berlinului nu trebuie per.- 
ciitat**. Intre cele patru puteri 
există un acord cu privire la Ber
lin si o clauză între cele trei 
puteri occidentale în ce privește 
situația specială a fostei capitale 
a imperiului. In legătură cu a- 
ceasta Adenauer a declarat: 
„Cred că fată de Uniunea So. 
vietică trebuie să evităm tot ceea 
ce ar putea fi privit de aceasta 
ca o provocare**.

Potrivit celor spuse de cancelar 
și problema Berlinului va putea

fi scoasă din imoas numai în ca
zul cînd se va face o cotitură în 
relațiile dintre Răsărit și Apus.

Adenauer a fost întrebat dacă 
guvernul federal dorește colabo
rarea economică cu Statele Uni
te în Orientul Apropiat.

Cancelarul a răspuns negativ.
Adenauer a declarat că la baza 

oricărei ..destinderi pe regiuni a 
încordării" trebuie să stea înlătu
rarea încordării provocată de e- 
xistența armei atomice, a proiec
tilelor și rachetelor teleghidate. 
In primul rînd, a spus el. trebn e 
făcute eforturi politice pentru ob
ținerea destinderii încordării tocr 
mai în legătură cu existenta ar
mei atomice. Acesta este țelul 
principal. Trebuie să tragem con 
cluzia, că trebuie să rezolvăm în 
primul rînd problema armei a- 
tomice și după aceea problema 
pactelor regionale. De aceea este 
necesar ca puterile care dispun 
de această armă „să caute să a- 
jungă la un acord" între ele.

In _ 
tense pregătiri pentru cel 
al Vl-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților.

Adel Tager, secretar gene
rai al Consiliului superior pen
tru problemele tineretului, a 
făcut comunicări presei asu
pra pregătirilor pentru festi
val. Egiptul va trimite la Fes
tivalul de la Moscova o dele
gație de 600 de oameni. Din 
delegație vor face parte stu
denți, colective teatrale, de 
dansuri, coruri, tineri scriitori 
și ziariști, un mare grup de

in- 
de

Studenții atenieni 
sînt solidari cu lupta 

poporului cipriot
După cum anunță agențiile 

de presă occidentale, in după- 
amiaza de luni la Atena a avut 
loc o demonstrație studențeas
că organizată in semn de so
lidaritate cu lupta pentru au
todeterminare a populației Ci
prului. Agenția Associated 
Press relatează că studenții 
din Atena au difuzat In capi
tala Greciei manifeste che- 
mind populația să organizate 
Un miting de protest impotri. 
va politicii prin care autori
tățile britanice din Cipru în
cearcă să înăbușe lupta pen
tru libertate a poporului ci
priot.

csică manifestare 
a prieteniei 

ungaro-sovietics
BUDAPESTA 11 (Agerpres).— 

La combinatul metalurgic din 
Csepel a avut loc la 9 februar.e 
o adunare consacrată prieteniei 
ungaro-sovietice. La festivitate, 
organizată de comuniștii de la 
combinatul din Csepel, au part- 
cipat membri ai partidu.ui mun
citoresc socialist ungar din raio
nul nr. 21 al capitalei, muncitorii 
combinatului cu familiile lor. sol
dați și ofițeri ai armatei soviet ce.

Participanții la festivitate au 
cinstit printr-un minut de recule
gere memoria muncitorilor d.n 
Csepel și a ostașilor arma.ei so
vietice care au căzut eroic, in lup
ta împotriva contrarevoluției.

In numele muncitorilor din 
Csepel oțelarul Iosif Hirsch a a- 
dresat soldaților și ofițerilor so. 
vietici care au participat la fes
tivitate o cuvintare emo'.ionan’.ă. 
Respectăm profund pe tovarășii 
sovietici, a spus el, și îi primim 
aici cu toată căldura mulțum.n- 

j du-le pentru ajutorul dat.
.

STUDENȚII DIN 
AFRICA DE SUD 
orotestează tmpo 
triva măsurilor ra
siste Luate de au 
torități în Univer
sități. fată un grup 
de studenți sud- 
ofricani care patru
lează în fața par
lamentului. pur tind 
lozinci antirasiste.
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