
Iși pricepere j
Se întîmplă destul de des ca 

cineva, cunoscînd bine un proce
deu nou de lucru și aplidndu-1 
întocmai, să obțină rezultate din
tre cele mai bune. Pentru oameni 
de acest fel cel mai greu lucru 
este aflarea soluției ce trebuie 
să-i conducă la rezolvarea unei 
probleme. Apoi — totul merge de 
la sine.

Sînt însă alții care nu se mul
țumesc să ia totul de-a gata. 
Dimpotrivă, se muncesc, fac fel 
de fel de calcule, pun fel de fel 
de ipoteze pentru a rezolva o 
problemă. Se întîmplă ca rezol
varea să n-o găsească chiar ușor. 
Uneori dau greș. Dar cu încăpă
țînate iau totul de ia început și 
nu se lasă pînă nu află ceea ce 
caută. Acești oameni ar putea fi de
numiți căutători. Și cum soluțiile, 
rezolvările, problemele care-i fră- 
mtntă sînt noi, denumirea com
plectă ar fi: căutătorii noului.

Un asemenea om este și tînărul 
Florea Petre, strungar la uzina 
mecanică din Cîmpina.

La strungul său, Florea a obți
nut rezultate care deseori au pă
rut multora de necrezut Iar cînd 
strungarii din jurul său au văzut 
în ce constau tainele succeselor 
sale, au rămas uimiți. Astea erau 
lucruri atît de simple, încît pu
teau veni oricui în minte. Dar Flo
rea le-a căutat, căci altminteri pu
tea să aștepte el mult și bine. Din 
senin nu i-ar fi căzut nimic de-a 
gata.

Bunăoară, la supapele pentru 
compresor. Acestea sînt niște re
pere cu o lungime destul de mă- 
rișoară și cu un diametru relativ 
mic. Piesele de acest gen sînt di
ficile la strunjit. Vibrează. De a- 
ceea strungarii lucrează cu șpa- 
nuri mici și, desigur, cu atenția 
cea mai mare. Un asemenea sis
tem lungește însă timpul, O 
perioadă Florea Petre a lu
crat și el în acest fel. Apoi 
a început să se gîndească la 
scurtarea timpului de lucru. Dar

cum ? De tăiere intensivă nu pu
tea fi vorba. Diametrul piesei era 
prea mic. Cu tăierea rapidă ar 
mai fi mers cum ar mai fi mers, 
dar pe tija supapei au apărut on
dulați! — efectul vibrațiilor. Puțin 
necăjit, tinărul strungar a început 
să lucreze din nou la fel ca îna
inte. Dar gîndurile nu-i dădeau 
pace. Înlăturarea vibrațiilor îl ob
seda în permanență. După mai 
multe încercări a găsit soluția : un 
cuțit cu un unghi negativ destul 
de mic, și cu gura teșită, pentru 
ca presiunea să se exercite pe axa
longitudinală a piesei. Acum lu
crul a mers de minune. Vibrațiile 
au fost și ele înlăturate iar timpul 
de lucru redus cu mai mult dade lucru redus cu mai mult 
jumătate.

Anul trecut, Florea Petre a avut 
de strunjit niște piese nai chric-.'e 
numite „corpuri duză reglabilă*. 
Operația de prindere si centrare 
îi dădea multă bătaie de cap. S-a 
gîndit flăcăul nostru in fel si chip 
la un nou sistem de prindere. 
După cîtva timp a construit un 
dispozitiv. A lucrat cu el avfnd 
mult spor. Cineva i-a sugerat 
ideea să meargă cu dirpcr.uvul 
său la cabinetul tehnic. Acolo 
însă, un birocrat, după îndelun
gate cercetări și ehibrâriri, a .de
cretat" ;

IN REGIUNILE TIMIȘOARA Șl BUCUREȘTI

Au început însămînjările
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru).
„Cine se scoală dimineață, de

parte ajunge" — spune un pro
verb căruia colectiviștii din co
muna Șag. raionul Arad, In fie
care an îi dovedesc justețea, în
țelepciunea.

De cîțiva ani ei sînt printre 
primii din raion care încep mun
cile agricole de primăvară, și tot 
printre cei dinții la strînsul re
coltelor. Profitînd de iama blin
da, ei au executat în lunile de
cembrie și ianuarie arături pe 
o suprafață de peste 120 hectare.

Ei au fost primii din regiune 
care au început insămințăriie ' 
primăvară. Brigăzile conduse 
Iosif Todor, Iosif Feistammei 
Iosif Welsch au ieșit la cimp 
trei semănători, reușind ca 
trei zile să însămînțeze mai bine 
de 15 hectare cu orz de primă-

de 
de 
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cu 
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vară, continuînd tn același timp 
efectuarea arăturilor.

La sediul gospodăriei agricole 
colective se muncește intens Ia 
condiționarea sem-nțeioe de Ort ș; 
ovăz, precum șl la a'.egerea știa- 
lețiior de porumb pentru sămlnță.

★
CALARAȘl. Pe o vreme ca 

asta nu-ți vine să stai loculu. 
o clipă. Ogorul parcă te cheamă 
să pui sub brazda fragedă ■ să- 
mința nouă. Lucrul acesta l-au 
simțit și colectiviștii din 6atul 
Ceacu, raionul Călărași. Tn zile, 
le acestea de februarie, unii din
tre ei. cum ar fi Constantin Siță 
și Ghecrgbe Petcu au mun
cit cu spor, reușind să Insămin- 
țeze trei hectare cu mazăre.

In prezent colectiviștii de aici 
se pregătesc să insăminteze alte 
boabe pe o suprafață de patru 
hectare.

0 consfătuire a tinerilor crescători de animale
Din inițiativa comitetului raio

nal U.T.M. Pitești, a fost organi
zată la gospodăria de stat Piatra 
Olt o consfătuire a tinerilor cres
cători de animale fruntași din 
gospodăriile agricole de stat, gos
podăriile colective și întovărăși
rile din regiunea Pitești. Această 
consfătuire a durat două zile ;i 
Ia ea au participat peste 120 cres
cători de animale. In cadrul con
sfătuirii au fost prezentate șase 
referate de către ingineri zooteh- 
nicieni, cei mai buni crescători de 
animale șl secretari ai organiza
țiilor de bază U.T.M. Din refera
tele prezentate de inginerul zoo
tehnist Gheorghițolu de la G.A.S. 
Tigveni, raionul Curtea de Ar
geș, Traian Drama de la G.A.S. 
„Scintela", raionul Drăgănești și 
alții, participanții au avut multe 
de învățat. Discuțiile purtate pe 
marginea leferatelor au constituit 
de asemenea un bogat izvor de 
învățăminte.

La G.A.S.-Piatra Olt există șase 
maternități pentru scroafe. In 
anul 1956. gospodăria a obținut 
peste 1.000 purcei, depășind pla
nul cu 160 la sută. In mod deo
sebit s-a evidențiat în această di
recție utemistul Ion Goanță. Re
zultate frumoase au fost obținute 
de această gospodărie și in în
grijirea vacilor, depășindu-se cu 
mult planul la lapte. La toate 
realizările obținute de G. A. S.- 
Piatra Olt, un aport deosebit 
l-au adus utemiștii. Pentru munca 
depusă, în luna decembrie 1956, 
organizația 
init steagul 
fruntașă pe

Realizări

obținut șl Ia G.A.S. Drăgănești 
unde s-au obținut In medie cite 
4 kg. lină de la fiecare oaie, iar 
Olga Alpart, care aplică metode 
avansate la îngrijirea vacilor, a 
reușit să obțină 6.000 litri lapte 
peste plan. In referate și tn dis
cuții au fost subliniate și reali
zările obținute de tinerii crescă
tori le animale <" 
dării de stat.

Consfătuirea I 
ton de animale 
cheiat cu premierea celor mai buni 
crescători și îngrijitori de ani
male din regiune.

Corespondent 
N. MOLDOVEANU

de la alte gospo-

crescă-

I

tinerilor
• fruntași s-a in-

Industria de în
grășăminte chimice
a cunoscut tn ul
timii ani o largă

- dezvoltare. Pe lin-

U.T.M. de aci a pri- 
roșu de organizație 
regiune, 
asemănătoare s-au

O NOUA 
ÎNTOVĂRĂȘIRE 
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'a bcacdete

Tn a'.umeîe zile. în regiunile 
sade o imitate de veac
s-a aprrs tlacara răscoalelor, la 
Sucea*, a. Bacău. Craiova. Galati. 
Constanța și altele. an fost coos- 
triarie -terii pentru organ-zarea 
adversără a 59 le ani de la ma
rje lupte ale țăranrioe die 1907 
aeutru păxnt și o viată cai 
b-sa.

le regmacle Soceava. Bacău și 
r'teâe se fac pcegărxi *a vederea 
lw*nr—ii aaor aadn asapra răs
coalelor ia aceM regrec. Ma
reele regmaaie și ravcoa'e dm 
diferite '•oca’rtâp ca Bacăx Ga- 
af„ Botoșac. Doroăot. Fălti

ceni și ahefe pregătesc docu
mente. fotografii și alte mate- 

1 -vale pentru organzarea unor ex- 
. poz<ț: ca tema _50 de ani de la 
| răscoalele țărănești din 1907*.
Expoziții volante vor fi trimise 
de asemenea și la sate.

Numeroși participant! la.răs
coalele țărănești vor vorbi ia adu
nările ce vor avea loc la orașe 
și sate, la cluburi, colțuri roșii, la 
căminele culturale despre lapîa 
țăranilor mundîori din 1907.

Casele de cultură organizează 
concursuri artistice, litera*» și 
muzicale și culegeri de folclor cu 
tema răscoalelor din 1907. De 
asemenea, teatrele de stat și for
mațiile orchestrale din Bacău. 

; Galati. Brăila. Constanța și din 
1 alte localități precum și echi-

artistice ale sindicatelor șî 
datelor culturale ' 
pregătesc spectacole 
istoricelor evenimente

♦
Zilele acestea. Tn orașul și re

giune» Galati se fac intense pre
gătiri în vederea celei de-a 50 
aniversări a răscoalelor țărănești 
d:n I9U7. Numeroși participant! 
la răscoalele țărănești printre 
care tirani! muncitori Trifan An
drei. din comuna Drăgușeni. ra- 
>o--l Berețti, Cicbanu Enache. 
d r rr—ura Brănești. raionul Bu
jor și Pană Lasco. din Făurei-sat, 
raional FH-mon Slrbn vor vorbi 
în cadra' adunărilor ce vor avea 
k>c In întreprinderi comune și 
sate despre hrpta țăranilor mun
citori d a 1907 pentru pămînt și 
o viată mai bană- De asemenea, 
in cadrul tuturor școlilor din re
giune. profesorii de istorie vor 
înfățișa elevilor aspecte din 
timpul răscoalelor țărănești Se 
fac de asemenea pregătiri pentru 
deschiderea in orașul Galați a n- 
nei expoziții comemorative, 
cenaclul literar din localitate
organiza un concurs 
tema _Răsco3’e'e din

In aaMSraa 
jertfit viața cu 50 
urmă, tn lupta pen*—j 
dreptate socială, se 
plăci comemorative 
nea teatrele de stat 
și Brăila pregătesc 
perioadă spectacole 
istoricelor evenimente i

de la sate 
consacrat?

de la 1907.
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• gă lărgirea produc-
• ției in fabricile existente, aa i
• noi. Printre acestea se află și —,
• binatului chimic din orașul Victoria.
ț Fotogratia noastră înfățișează hala de compresoare a fabricii 
t de amoniac din cadrul combinatului
• Foto: AGERPRES

mtrat in funcțiune Întreprinderi i 
i fabrica de Îngrășăminte a com- ;

Pregătiri în vederea celui de al Vl-lea Festival
Viața artistică studențească cu

noaște în actualul an universitar 
o bogată activitate. în cinstea 
celui de-al Vl-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Moscova Comitetul de or. 
ganizare a asociațiilor studen
țești a inițiat, în colaborare cu 
Casa Centrală a creației populara

Rod al muncii 
utemiștilor

Ne-a sosit la redacție o știre 
laconieă: „In cătunul Sedinca 
din raionul Mediaș a fost înfiin
țată cea de a doua întovărășire 
agricolă. încrezători în succese
le pe care le vor obține, noii în
tovărășiți i-au dat marii lor fa
milii denumirea de „Viață 
Nouă".

Această victorie în lupta pen
tru transformarea socialistă a 
agriculturii se datorește în mare 
parte utemiștilor; în cătun nu 
există organizație de partid'1. 
Semnează : Frideric Reny.

Noutatea pe care o conține 
vestea primită nu constă în fap
tul că a anunțat înființarea unei

noi unități agricole cooperatiste ; 
poate că in aceeași zi in foarte 
multe sate din țară au luat fiin
ță gospodării colective, coopera
tive de producție agricolă, into, 
vărășiri. îmbucurător este faptul 
că, neexistînd organizație de par
tid în cătun utemiștilor le-a re
venit sarcina de cinste de a des
fășura munca politică in rîndul 
țăranilor muncitori ducîndu-și la 
bun sfîrșit sarcina. Rezultatele 
pe care le-au obținut se datoresc 
în primul rind puterii exemplu
lui personal. Prima cerere de 
înscriere în noua întovărășire a 
fost a tînărului loan Sădeanu, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M.

și cu sprijinul Ministerului învă- 
fămintului. o trecere in revistă 
a formațiilor artistice studen
țești, care se va desfășura intre 
11 februarie și 6 iulie.

Odată cu reînceperea cursurilor 
universitare a început și prima 
fază. Vor fi prezentate numeros, 
se spectacole cu cele mai noi lu
crări muzicale ale autorilor con
temporani și clasici din țara 
noastră Și din alte țări. Reper
toriul formațiilor artistice va va
lorifica totodată bogăția folcloru
lui rominesc și al minorităților 
naționale.

Aceasta trecere In revistă a 
formațiilor artistice studențești 
de amatori, la care iau parte co
ruri, orchestre populare, tarafuri 
și orchestre de estradă, echipa 
de dansuri populare, soliști vo. 
caii și instrumentești, dansatori, 
precum și brigăzi artistice din 
facultățile și institutele de invă- 
țămint superior din țara noastră, 
este menită să contribuie totodată 
la întărirea muncii de pregătire 
profesională.

La faza finală, care se va des
fășura Ia București intre 30 iunie 
și 6 iulie, vor participa cele mal 
bune formații distinse cu diploma 
„Fruntaș pe regiune cu ocazia 
trecerii în revistă a formațiilor 
artistice studențești".

literar 
i 1907*.
care și-au 
d* ani tn 

i păminl și 
vor așeza 

De aseme- 
din Galați 
In această 
consacrate 

de la 1907.

Pentru coordonarea 
cestor activități a fost 
comisia regională de 
a celei de-a 50-a aniversări a 
răscoalelor țărănești din 1907.

Amintirile participanților Ia 
răscoalele din 1907 vor fi înmă- 
nunchiate în broșura „Ne poves
tesc participanții din regiunea Su
ceava la răscoalele din 1907". De 
asemenea, se va edita un album 
care va cuprinde o hartă a re
giunii cu localitățile unde au a- 
rut loc răscoale, fotocopii ale di. 
feritelor documente de Ia muzeele 
din Botoșani și Dorohoi, fotogra
fii ale participanților și realiză
rile obținute în anii regimului 
democrat-popular tn satele unde 
au avut Ioc răscoale. Casa re
gională de creație populară va 
organiza un concurs de lucrări 
de creații artistice, muzicale, cu
legeri de folclor, consacrate ani. 
versării a 50 de ani de la răscoa
lele țărănești

Muzeele raionale Botoșani, Do
rohoi și Fălticeni, în colaborare 
cu arhivele statului din aceste lo
calități, vor organiza expoziții cu 
tema „50 de ani de la răscoalele 
din 1907“, iar muzeul regional va 
organiza o expoziție volantă cu 
fotocopii, grafice și hărți, ce va 
fi deschisă In satele regiunii.

Pe locurile unde acum 50 
ani au fost asasinați țărani par
ticip anți la răscoale, pe locurile 
unde s au desfășurat lupte, se 
vor pune plăci comemorative.

tuturor a 
constituită 
organizare

de

In cinsteaZilei ceferiștilor
De pe tntreg cu* 

prinsul patriei con- 
tiiud sosească 
vești despre noi 
reziîedri dobândite 
de ceferiști Li di- 
stea z-..ei de 16 fe* 
bruarie.

Tn perioada 1 io
none — 10 je- 
bruone 
de '.a depoul de lo
comotive Oradea 
ea depășit o!anul 
de prodnzt-e 
2J6 la said.

iu 
iar 

planai de reparare 
a locomotivelor ca 
ridicare de pe osii 
cu 28.25 la sală.

Cu economia 
combustibil rea. 
llzatg tn această 
pe-roadă de echi
pele de drum de la 
acest depou se pot 
remorca 140 de 
trenări de marfă 
pe distanta Oru- 
dea-Arud și înapoi.

Ziua ceferiștilor 
este InRmplnetă cu 
succese de seamă 
și de mecanicii și 
foduștii de la de
pourile de pe raza 
direcției regionale 
C-F.R-.Cluj. La e-

Zilele călduroase ale acestui 
februarie neobișnuit, aduc 
multe bucurii copiilor.
k Foto: D-TRU F. DUMITRU

ItOMENTABÎfe'
Cine-s inferesajii ?
Dulles a început să vă

dească in ultima vreme un 
Interes deosebit pentru Ci
pru. Și Interesul a crescut 
odată cu apropierea zilei in 
care O.N.U. va începe discu
tarea problemei Ciprului. 
Secretarul Departamentului 
de Stat al S.U.A. iși pregă
tește ciracii sufletește in ve
derea acestui eveniment.

Zilele trecute a avut loc o 
întrevedere de trei ore cu 
delegația Turciei Ia O.N.U. 
Cind au ieșit din sala între
vederii, reprezentanții turci 
au declarat; «Problema Ci
prului nu privește declt An
glia șl Turda*.

...Cit despre clprloțl — 
vezi bine — ei n-au nici In 
clin nici in minecă cu pro
blema Ciprului 1

Vedefă americană

pa. 
la 

lei.
in 

ale 
noi

conomiile de com
bustibil și uleiuri 
realizate In luna 
trecută, a căror 
loare se ridică 
peste 780.000 
ei au adăugat 
primele 10 zile 
lunii februarie
realizări. Mecanicii 
Csomas Adalbert. 
Octavian Fărcaș. 
Ion Furgoi cu fo- 
ekiștii Lazir Fran- 
cisc. Aurel Gliga, 
Nicolae Flit a de la 
depoul Cluj au eco
nomisit tn acea
stă perioadă cite 
8-12 tone de com
bustibil conventio
nal.

Eforturile meca. 
nlcilor de locomo
tivă. frtnarilor. im- 
piegajilor și ale tu
turor celor ca-e 
contribuie la asi
gurarea transpor
turilor slnt încunu
nate de succes. Vo
lumul mărfurilor 
transportate pe în
treaga refea a căi
lor noastre ferate 
In primele 10 zile 
ale acestei luni tn-

trece cu 4 la sută 
prevederile de plan.

Zilele acestea, la 
depoul de locomo
tive C.F R. Galatia 
fost dată tn func
țiune o instalație 
specială de punere 
a locomotivelor sub 
presiune fără foc. 
Tn acest scop sini 
folosiți aburi pro
duși de un genera
tor. întreaga insta
lație a fost con
struită din resurse 
Interne.

La realizarea a- 
cestei instalații, 
construită In cin
stea Zilei ceferiști
lor, a adus un a- 
port prețios echi
pa de muncitori 
condusă de mais
trul Dumitru Tase 
fi inginerul Stroe 
Burloiu.

Prin intrarea tn 
funcție a instalației 
timpul de punere 
a locomotivelor sub 
presiune se scur. 
tează la jumătate 
și se economisește 
anual combustibil 
tn valoare de 84 
mii lei.

I

Fred Muggs este una din
tre cele mai bine plățile ve
dete ale televiziunii ameri
cane. Ciștigâ Intr-o săptă- 
mlna cam cit cîștigti 10 
muncitori intr-o luna. Iși are 
clubul său de admiratori șl 
o mașina personala — un 
Chevrolet alb, decapotabil. 
Fred locuiește lntr-un apar
tament de zece camere la 
Ramsey (New-Jersey) șl po
sedă o garderoba formata 
din 450 de costume, in timp 
ce alțl artiști americani 
(cum e cazul lui Stan și Bran) 
n-au unde locul șl ce mlnca. 
Fred trâiește. In general, pe 
picior mare, călătorește nu
mai In vagon particular șl 
descinde doar la hoteluri 
de lux, unde n-are acces 
oricine și mai ales negrii. 
Fred iși are calitățile lui: 
înțelege 500 cuvinte, soco
tește pe zece degete, cintd 
la pian, știe să împartă căr
țile de joc partenerilor și — 
ceea ce a atras admirația 
protipendadei americane — 
se pricepe la trișat.

Un singur lucru 11 deose
bește pe Fred de celelalte 
vedete ale dezmățului ame
rican televizai: nu-șl as
cunde chipul de maimuță 
sub masca chipului de om. 
Căci Fred Muggs nu-1 
di... un cimpanzeu.

de-

L.D.
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Utemiștii și tinerii din regiu

nea Craiova au obținut in ulti
ma vreme, o experiență mai bo
gată in privința unor acțiuni de 
ordin gospodăresc. In legături cu 
aceasta, am stat de vorbă, zilele 
trecute, cu tovarășul P. Andri- 
țoiu, secretar al Comitetului re
gional U.T.M. Craiova.

— Inițiativa — mi-a spus ei — 
nu putem afirma că ne aparține. 
Ideea că utemiștii și tinerii da 
sate ar putea întreprinde și duce 
cu succes la îndeplinire unele ac
țiuni gospodărești, a fost a unor 
organizații de partid din regiune. 
Organizațiile U.T.M. au Îmbrăți
șat cu căldură această idee. Era 
prin luna a.ugust a anului tre
cut Acțiunea a pornit propriu 
zis. din comunele: Redea, raio
nul Caracal, Rastu, raionul Băi- 
lești, Bîrza, raionul Segarcea și 
mai tîrziu s-a extins și în comuna 
Amărăști, raionul Caracal. Nu ne 
era destui de clar, la început ce 
vom face și cum vom face. Ac
țiunea pentru înfrumusețarea co
munelor și satelor era atrăgătoa
re. Dar cînd am trecut la înfăp
tuirea ei ne-am dat seama că 
nu-i chiar așa de ușor. Organi
zațiile de bază U.T.M., comitetele 
raionale și cel regional U.T-M. 
au început să se preocupe de ceea 
ce se putea face concret în fie
care comună. Așa am ajuns Ia 
concluzia că mai nimerit este să 
ne ocupăm, pentru început, de 
una sau două comune, să căpă
tăm astfel experiența strict ne. 
cesară, pentru ca pe baza ei să 
extindem apoi acțiunea. Ne-am 
oprit asupra comunelor 
răști și Bîrza. Am trimis 
cite un instructor.

înfrumusețarea comunelor

sarcină de cinste pentru tineri

Amă- 
acolo

Ce trebuiau să facă utemiștii 
și tinerii pentru înfrumusețarea 
comunelor lor ? Să repare, să 
curețe și să întrețină drumurile, 
să sape șanțuri adinei, frumos 
aliniate pe marginea dramurilor, 
să alinieze gardurile de la drum, 
să văruiască copacii.

— Ați obținut, bănuiesc, rezul
tate frumoase — am intervenit 
eu.

— Desigur. S-au hit șî sur
prize — unele plăcute, altele de 
nedorit

— Adică?
— Spuneam că la Amărăști și 

Bîrza am trimis ctte un instruc
tor. Sarcina lor era să se ocupe 
mai intii de aplicarea acțiunii de 
care discutăm. Deși 
controlat chiar de 
cum merg lucrurile, tiner 
neau unele realizări, deși 
totdeauna în ritmul 
de dorit

Tntr-o bună zi, ne-a venit o 
informare din comuna Redea, 
raionul Caracal, că acțiunea de 
înfrumusețare a comunei se des
fășoară cu succes.

Un instructor al nostru. Mitică 
Velicu, a socotit că activitatea

organizației de bază U.T.M. din 
Redea trebuie înviorată. S-a sfă
tuit el cu cîțiva comuniști, cu 
tovarășii de la sfatul popular, cu 
tinerii și au constatat, împreună, 
că tineretul poate să întreprindă 
o acțiune frumoasă — să înfru-

noi nu am 
la început 
tinerii obti- 
__,i nu în- 
în care era

De vorbă cu tovară
șul P. ANDRIȚOIU, 
secretar al Comite
tului regional U.T.M. 
Craiova, despre une
le acțiuni gospodă
rești întreprinse de 
tineretul din această 

regiune

museteze comuna. Zis și făcut. 
Cînd ne-am dus acolo, la Redea, 
nici nu ne venea să credem. Se 
săpau șanțuri, se reparau poduri, 
se mutau gardurile cu un pas- 
doi mai înăuntru sau mai în a- 
fară, se văruiau pomii. Toți ti-

nerii din sat luau parte la aces
te munci $i nu numai tinerii. 
Lui Mitică Velicu băieții nu-i mai 
spuneau tovarășe instructor ci 
tovarășe inginer. Lăsînd la o 
parte aspectul glumeț al ches
tiunii, ea conținea totuși, un a. 
devăr care ne a bucurat pe toți. 
Timp de aproape două 6ăptămîni 
instructorul nostru a condus cu 
hărnicie, pricepere și dragoste 
acțiunea tineretului din comună. 
La sfîrșit — 3.000 m. șanțuri să
pate. pietriș împrăștiat pe 6 km. 
de drum — satul avea un aspect 
sărbătoresc.

— Acesta a fost, îmi închipui, 
un foarte bun punct de plecare 
pentru extinderea...

— Ar fi putut să fie. Trebuie 
să recunoaștem că nu am folosit 
cum trebuie această inițiativă, 
mai întîi din lipsa noastră, a 
comitetului regional, apoi din 
lipsa comitetelor raionale. Re
zultate bune am obținut noi și 
în Amărăști și Rast. Am și or
ganizat un «chimb de experiență 
în acest sens, la Amărăști. Ho- 
tărîsem aco'o ca în fiecare raion 
să avem cite una sau două co
mune model. Dar n am respeciat

această hofărîre. Am dat dovadă 
de inconsecvență. In chip cu to
tul nejustificat, acțiunea a fost 
abandonată. Nici biroul regional 
nu 6-a mai ocupat de aceasta, 
deși in unele comune și sate, în 
mod izolat și neorganizat, s-au 
făcut și se fac și acum lucruri 
frumoase.

De pildă, la Ciuperceni ute- 
miștii au amenajat o baltă pen
tru pește care, pe lingă aspectul 
frumos pe care-1 dă satului, aduce 
un însemnat venit gospodăriei 
colective.

La Runcu utemiștii au dat un 
ajutor însemnat Ia construirea 
microcentralei și au sădit pomi 
pe marginea drumurilor. Aș putea 
să continui cu astfel de exemple.

— Pentru anul acesta nu v-ați 
propus nimic ?

— Ba da, ne.am propus... și 
încă multe. Păcat însă că pînă 
acum nu se vede nimic concret 
Avem un plan frumos. între alte
le am prevăzut ca în decursul a- 
cestui an să înfrumusețăm 15 
comune și sate, să plantăm 
1.500.000 pomi și puieți, să fie 
curățate 5.000 hectare de izlaz și 
alte terenuri. Rămîne să discutăm 
planul acesta, să-l definitivăm și 
să trecem apoi la traducerea lui 
în fapte.

Cu acestea discuția noastră 
s.a terminat.

Este de sperat însă ca, de acî 
înainte, tovarășii din- Comitetul 
regional U.T.M. Craiova să se 
bucure nu atit de existența unui 
bun plan de măsuri ci, mai ales, 
de înfăptuirea prevederilor aces
tuia.

C. SLAVIC
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Crește familia
Despre utemiștii din gospo

dăria colectivă din Socariciu, 
raionul Fetești, toți colecti
viștii spun numai vorbe de 
laudă. Sînt tineri harnici, de 
nădejde la treabă. Numeroase 
fapte dovedesc aceasta.

Utemiștii au adus o contri
buție de seamă în desfășura
rea unei susținute munci po
litice pentru atragerea tineri
lor muncitori pe calea gospo
dăriei colective.

Astfel, în adunările genera
le ale organizației de bază 
U.T.M. din comună, utemiști 
fruntași din gospodăria colec
tivă — ca Gheorghița Ghe- 
bosu. Aurelia Preda și alții — 
au vorbit tinerilor țărani 
muncitori cu gospodărie indi
viduală despre avantajele 
muncii în gospodăria colecti
vă, despre realizările frumoa
se înfăptuite de colectiviștii 
din sat, despre rostul gospo
dăriei colective în ridicarea 
nivelului de trai al țărănimii 
muncitoare. De asemenea,' în 
cadrul căminului cultural, ti-

colectiviștilor
nerii colectiviști au prezentat 
programe artistice în cinstea 
fruntașilor colectivei, popula- 
rizînd realizările lor și avan
tajele de care se bucură ei în 
colectivă

In afară de acestea, utemiș
tii au dus și o susținută mun
că de lămurire de la om la 
om printre țăranii muncitori 
din comună, obținînd succese 
însemnate în această privin
ță. Faptul că Petre Cazacu, 
Tudor Prodan, Ion Prodan, 
C. Radu și alții au intrat în 
gospodăria colectivă se dato- 
rește și muncii perseverente 
și neobosite a utemiștilor E- 
caterina Jelescu, 
Ghebosu și a altora.

Rodnicia muncii tinerilor 
s-a văzut curînd Familia 
colectiviștilor a crescut atunci 
cu

I

i

Gheoghița ;

încă 17 membri.

TOMA MAREȘ, 
activist al Comitetului 
raional U.T.M.-Fetești

Biblioteci pentru
Era prin toamna 

anului 1953 cînd, 
!.n orașul Lugoj, 
pe strada princi
pală, a luat ființă 
o bibliotecă pentru 
tineret. De atunci 
biblioteca a înre
gistrat succese de 
seamă în ce pri
pește pătrunderea 
cărții în rîndurile 
populației munci
toare. Numai in
tr-un. singur an — 
in 1956 — numă
rul cititorilor noi 
înscriși a ajuns la 
1007, biblioteca

fiind zilnic vizi
tată de 60-70 citi
tori noi. De aseme
nea, nici activita
tea de masă cu 
micii cititori — în 
virstă de la 7-14 
ani — nu este ne
glijată. Astfel, cu 
cîtva timp în urmă 
s-a organizat de 
către tovarășa 
Georgeta Enescu, 
bibliotecara acestei 
secții, „O seară de 
basme" la care 
s-au citit fragmen
te din cartea lui 
Călin

• Utemiștii din raionul Si- 
ghet aduc o contribuție de 
seamă la înfăptuirea hotărîri- 
lor plenarei C.C. al P.M.R. din 
27-29 decembrie 1956, desfă
șurând o largă munca politică 
printre țăranii muncitori din 
raion pentru a încheia con
tracte cu statul ca să valorifi
ce animale și cantități sporite 
de produse agricole. In comuna 
Bîrsana, de pildă, în urma 
muncii de lămurire dusa de 
către tineret, țăranii muncitori 
Ioan Of rim. Alexandru Ofrim, 
loan Ofrim al lui Teodor și 
alții an contractat cîte o vită 
mare, iar loan Hritu și Ștefan 
Hritu — cîte 2.000 litri lapte. 
De asemenea în comuna Strîm- 
tura, utemiștii Gheorghe Min- 
tău și Gheorghe Boroica au 
contractat cîte un taur de soi.

>•< >•<

tineret
„Izvorul fermecat". 
După aceea, tine
rii cititori — prin
tre care și Nicolae 
Vălcăneanțu de la 
Școala elementară 
nr. 3 și alții — 
și-au exprimat pă
rerea asupra căr
ții. In ce privește 
cititul. Ionel Po
pescu, Ion Pop și 
mulți alții se pot 
număra printre 
micii cititori activi 
ai bibliotecii.

LAZAR 
BERNEANȚU 

educator

Astfel de exemple sînt nenu
mărate in raion.

NICOLAE RACZ 
activist

•Ca o nouă dovadă a grijii 
mereu sporite pentru sănătatea 
oamenilor muncii, în comuna 
Băbeni. regiunea Pitești, s-a 
construit un spital pentru co
pii. Spitalul este înzestrat cu 
aparatura necesară și are o ca
pacitate de 120 paturi.

De asemenea, pentru a sa
tisface cerințele cetățenilor din 
această comună, prin grija 
sfatului popular comunal — 
s-a organizat un nou tirg săp- 
tămînal. In felul acesta țăranii 
muncitori își vor putea desface 
produsele agricole chiar în co
mună, fără să mai bată cale 
lungă pînă la oraș.

GELU BALTEANU 
funcționar
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închiderea lucrărilor sesiunii 
științifice a I. C. Z.

Mărfi s-au închis lucrările se
siunii științifice de referate și 
comunicări a Institutului de Cer. 
cetări Zootehnice.

Timp de 8 zile cit au durat 
lucrările s-au prezentat 15 dări 
de seamă și 76 de referate și co
municări științifice.

Față de anii trecuți, activitatea 
științifică a institutului pe anul 
1956 a fost mai bogată atit ca 
volum de lucrări efectuate cit și 
ca orientare teoretico-științifică.

Deosebit de importante sînt 
rezultatele cu aplicație practică 
tare vor fi introduse neintîrziat 

■ n producție.
In cursul anului 1956 cercetă

torii au definitivat 73 de lucrări 
științifice dintre care 38 au și 
fost publicate, iar 35 de lucrări 
înt în curs de apariție. S-au re- 
lactat și publicat 16 lucrări teh
nice și de popularizare etc.

Saltul cantitativ și calitativ în- 
-egistrat în munca institutului, 
•u arătat unii vorbitori, se dato- 
.ește în mare parte dotării insti

tutului cu materiale, utilaj, apa
ratură de laborator și literatură 
de specialitate. De pildă, investi
țiile pentru utilajul mecanic-agri- 
col si aparatură de laborator re
prezintă un spor față de 1955 de 
247 ia sută.

Crescătorii de animale din gos
podăriile de stat și colective au 
arătat că în cursul anului 1956 
cercetătorii institutului au spriji
nit și îndrumat numeroase unități 
din sectorul agriculturii noastre 
socialiste. Astfel, au fost spriji
nite 65 G.A.S.-uri, 77 G.A.C.-uri, 
precum și alte unități.

In încheierea sesiunii au vor
bit tovarășii dr. V. Gligor, direc
torul institutului, locțiitor al mi
nistrului Agriculturii, și Marin 
Stancu ministrul Agriculturii, care 
au felicitat pe cercetători pen
tru rezultatele obținute și au in
dicat principalele sarcini ce stau 
în fața institutului în lumina Ple
narei C.C. al P.M.R. din decem
brie 1956.

(Agerpres)

Să ridicăm învățămîntul seral 
la nivelul condițiilor existente
învățămîntul seral 

la nivelul 
condițiilor existente
Printre numeroasele „glume'* 

și „proverbe “ răspîndite de cla
sele asupritoare, zeci și sute de 
ani de-a rîndul, cu scopul vădit 
de a îndepărta oamenii muncii 
de la știință și cultură, era unul 
care spunea : „cizmarule, nu mai 
sus decît sandaua !“

Cu fruntea-n țărînă, supus, 
lipsit de încredere în forțele 
sale, în capacitatea sa de a în
țelege lucrurile înconjurătoare, 
așa îl voia burghezia și moșie- 
rimea pe muncitorul din fabrică 
sau de pe ogor. Orice încercare a 
omului simplu de a-și îndrepta 
ochii spre lumina învățăturii era 
zădărnicită prin tot felul de mij
loace, care de care mai diabolice. 
Teamă le era stăpînilor de odi
nioară că, trezindu-se la o ade
vărată viață, poporul își va scu
tura jugul, aruncînd cît colo le
pădăturile care-i sugeau vlaga.

Greaua moștenire — analfabe
tismul — a devenit ceva de do
meniul trecutului. Școlile, cămi
nele culturale, bibliotecile au pă
truns pînă în cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării.

In anii puterii populare toți 
iubitorii cărții au posibilitate să 
se instruiască. Să vrei numai să 
înveți și ai totul la dispoziție 
pentru a ajunge pe culmile cele 
mai înalte ale științei și culturii.

Pentru muncitorii din produc
ție s-au deschis instituții speciale 
de învățătură : școlile serale pen
tru tineretul muncitor, ale căror 
porți sînt deschise pentru fiece 
muncitor industrial ,agricol, sau 
funcționar. In 1954-55, de pildă, 
erau 12.000 elevi la cursurile se
rale ; în prezent atît numărul e- 
levilor cît și cel al unităților 
școlare a crescut cu peste 200 la 
sută.

Și un lucru care ne umple ini
mile de bucurie este faptul că 
școlile serale își justifică rolul: 
mulți absolvenți au intrat în în
vățămîntul superior, dovedind în 
pofida „pronosticurilor- burghe
ziei capacitățile intelectuale ma
jore ale clasei muncitoare. Din- 
trei cei care au terminat Școala 
serală nr. 1 din Ploești, 185 sînt 
pe cale de a deveni ingineri, iar 
Andrei Ivanciu, F. Leibovici, 
Dan Reșu, și mulți alții. pînă 
de curînd elevi ai Școlii se
rale nr. 1 din Galați, urmea
ză Institutele tehnic și agro
nomic din Galati- Și exemple a- 
semănătoare găsești în fiecare 
oraș al tării.

Nu e ușor să acești în pro
ducție in același timp, să ur
mezi școala. Dar voința si dîrae- 
nia omului eliberat de exploatare 
care știe că tot ceea ce face este 
spre binele său și al tovarășilor 
săi, că invățind mai mult va 
putea lucra mai cu spor, va fi 
mai folositor țării sale, învinge 
orice greutăți.

învățămîntul seral, 
sprijin serios 
în producție

Care conducător de întreprin
dere nu ar dori ca fiecare mun
citor să dea produse cît mai 
multe și de cea mai bună cali
tate ? De asemenea, care munci
tor nu ar dori să obțină cît mai 
bune realizări în producție și 
astfel, odată cu ridicarea genera
lă a productivității muncii, să-și 
mărească și cîștigurile. Numai că 
simpla dorință nu e suficientă; 
mai e nevoie și de eforturi din 
partea muncitorului și de spri
jin din partea conducerilor între
prinderilor.

Experiența ne arată că școala 
serală, prin cunoștințele de ma
tematică, fizică, științe naturale 
etc., formează elevilor o concep
ție științifică despre lume, vine 
direct în sprijinul muncii profe
sionale a elevilor. Faptul că circa 
70 la sută dintre elevii cursuri
lor serale din Craiova sînt frun
tași în producție nu e ceva în- 
tîmplător ; întrebîndu-i, îți spun 
cu mîndrie că datorită învățătu
rii reușesc să obțină rezultatele

frumoase pentru care sînt decla
rați fruntași în muncă. Elevii 
școlii serale de la „Electropute- 
re“ din Craiova, nu odată le 
spun profesorilor că sprijinin- 
du-se pe cele învățate la orele 
de fizică, matematică și chimie, 
își dau seama de ce e necesar 
să execute într-un fel sau altul 
o anumită piesă, care este expli
cația științifică a cutărei sau 
cutărei operațiuni. Adeseori ele
vii discută în clasă diferite pro
bleme tehnice mai dificile, greu
tăți ivite în producție și, cu aju
torul profesorului, le rezolvă cu 
succes.

...Și totuși în multe 
întreprinderi nu se 

creează elevilor 
condiții sa învețe

La București, Școala medie se
rală nr. 1 Energo-trust are o 
frecvență de aproape sută la 
sută deoarece direcțiunea între
prinderii Energo-trust care o pa
tronează apreciază în mod just 
necesitatea studiului pentru ridi
carea calificării și a productivi
tății fiecărui salariat al său. Ce-i 
drept, conducerea școlii veghea
ză la menținerea unei frecvențe 
regulate și, îndată ce absentează 
cineva, se interesează la între
prindere de cauza pentru care a 
lipsit elevul. La Energo-trust 
s-a putut vedea o deosebită pre
ocupare pentru antrenarea sa
lariatilor spre învăță tură ; vara 
trecută cadrele didactice și orga
nizațiile de masă din întreprin
dere au desfășurat o susținută 
acțiune de popularizare a școlii 
serale, folosind pentru aceasta 
ziarul „Muncitorul electrician", 
stația de radioamplificare, gazeta 
de perete; s-au făcut expoziții 
interesante cu caietele și plan
șele elevilor de la cursurile se
rale, s-a ținut o legături directă 
cu muncitorii care aveau studiile 
neterminate, indeznmndu-i să-și 
continue învățătura etc.

Mai găsim însă și conducători 
de întreprinderi și instituții. șefi 
de servicii ș-a. care aid acum, 
după mai mulți am de la înfiin
țarea învățămîntului aerai, nu re
ușesc să înțe’eazi că ‘t’jdiul nu 
este nemai în elevilor
d și al ii^rTpnnderii ai cărei 
salariat! sini, învățătura influen
țând în mod fax oralei actixitatea 
productivă.

Intr-una din zile, elevul Ioa 
Verman din clasa a K-a D. 
Școala medie serală nr. 1 din Ga
lați a 'eat ia cradixeres școin 
să anunțe si este uevcât să-și 

rsințe b cwsui'L deoarece condu
cerea P.T.T.R. ibto or.ș an-i Mă
gură condiții să freeverrtezr școa
la cu toate că cxRH pesibrități 
pentru a tuce acest lucru

Cazul nu e unic. La fd stau 
lucrurile și cu Traian Astate din 
sectorul II al Uzinelor ^Strun
gul*—Orașul Stalin care, după 
nenumărate promisiuni că va fi 
ajutat să învețe, s-a ales cu ^sfa
tul- directorului Bunel: ~sâ se 
'ase de învârt Pîu? la urmă, 
negăsind altă ieșire, a cerut să 
fie transferat în altă parte unde 
să poată studia. în situație ase
mănătoare mai sînt și alți tova
răși. Este nevoie doar de puțină 
înțelegere, dar aceasta lipsește. 
Conducerea uzinelor ..Strungul" 
ca și organizația U.T.M. de aici 
dau dovadă de dezinteres față 
de preocupările oamenilor în 
uzină, de posibilitatea măririi 
productivității muncii pe calea 
ridicării calificării muncitorilor.

cluBui
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In ultimii doi ani, la Petroșani s-au construit 19 blocuri pentru muncitorii mineri. 
Fotografia noastră înfățișează un nou bloc în construcție.

Foto: EUGEN CSIKOȘ

La Ploești, ce-i drept, numă
rul elevilor e mult mai mare de
cît la Craiova, totuși 66 de elevi 
retrași pentru că n-aveau condi
ții de învățătură e o cifră în
semnată. Și dacă necazurile șco
lii serale s-ar fi oprit aci, mai era 
cum mai era. Frecvența însă 
oscilează de la o zi la alta, elevii 
lipsind mereu din cauza a tot 
felul de sarcini cu care sînt 
supraîncărcați în mod cu totul 
nejustificat. Dumitru Moraru din 
clasa a VUI-a C, salariat la între
prinderea „Progresul**, de pildă, a 
lipsit 8 zile întrucît a fost reținut 
la repetițiile de dansuri naționale 
al cărui membru este. Matei 
Mureșan de la U.R.C.M. lipsește 
adesea pentru că face parte din 
comisia de litigii. Ol ga Lișiță de 
la Sfatul popular Brătășanca e 
reținută în mod sistematic, peste 
orele de program, de către se
cretarul sfatului, îneît mai nici
odată nu reușește să prindă tre
nul pentru a ajunge la școală. 
Cînd diriginta clasei a VIII-a A, 
în care învață Olga, a vorbit cu 
secretarul sfatului cerîndu-i să 
ajute eleva, acesta i-a răspuns că 
în munca ei fata „n-are nevoie 
să popularizeze agrotehnica în 
limba latină". Un răspuns mai 
ignorant nici nu putea fi dat, așa 
îneît comentariile sînt de prisos...

Multe organizații U.T.M., care 
trebuie să se ocupe în primul 
rînd de ridicarea profesională și 
nevoile tineretului, neglijează a- 
semenea probleme. Atît cele de 
la întreprinderile din Orașul Sta

lin cît și cele din Ploești, 
se dezinteresează de învățămîn
tul seral, sau se mulțumesc cu 
notarea neajunsurilor semnalate 
și atîta tot.

Nici la fabrica „Fusul" din 
Galați cu 600 de tineri muncitori, 
lucrurile nu stau mai bine. Or
ganizația U.T.M. -- secretară 
Victoria Păduraru — nu a ma
nifestat măcar „intenția" de a 
antrena tineretul spre școala se
rală. Totul se lasă numai la 
voia întîmplării. De aceea nu-i 
de mirare că din cei 256 de ti
neri absolvenți a 7 clase, numai 
6 urmează școala în continuare, 
iar din cei 241 cu ciclul II neter- 
minat, nici unul nu e îndrumat 
să termine măcar clasele V-VII. 
In schimb, organizația U.T.M. 
așteaptă de la ei rezultate bune 
în producție, Ie vorbește despre 
productivitate, despre inovații, 
raționalizări etc., etc.

La uzinele textile „Moldova" 
Botoșani, cursurile serale s-au or
ganizat chiar în incinta fabricii. 
Comitetul U.T.M. n-a considerat 
însă că are și el de făcut ceva 
pentru bunul mers al școlii. Ti
nerii n-au fost lămuriți asupra 
rosturilor învățăturii, nu li s-au 
arătat greutățile inerente ale în
ceputului, așa îneît în scurt timp 
după începerea cursurilor, din 
puținii elevi înscriși, 25 au „a- 
nandonat", iar restul de 31 au 
rămas școlari doar pe hîrtie ; nu 
odată profesorii sînt în situația 
penibilă de a nu avea cu cine 
ține cursurile.

Apreciind însemnătatea 
ttefartuhri seral. Hotărfrea 

de Miniștri nr. 2047 din 
1 ~ Tiembne 1954 — prevede ci: 
-Ministerele și mstituțiiie cen
trale de stat întreprinderile și 
mstrtnțhle care au muncitori 
tascnri ca elevi, au sarcina si le 
«sigure acestora coodițn necesa
re pentru freexentarea regulați 
a cunurikr și pentru prezentarea 
la examene în acest scop ele 
sîat obbgate să încadreze nran- 
ctofiî-eievi hi schimburi de pro- 

care si le permită frec
ventarea regulați a cursurilor. 
Să interzici folosirea elevilor la 
nrand suplimentare în zilele de 
școală și trimiterea lor în depla
sări care le-ar cauza absențe la 
cursuri

A frina elanul de a învăța, a 
face greutăți celor dornici să-și 
ridice calificarea este un fapt 
rși cei vinovați trebuie trași 

răspundere, indiferent de 
funcția ce o dețin. Hotirirea 
Consiliului de Miniștri este obli
gatorie pentru toate întreprinde
rile și instituțiile țării, firi nid 
o excepție.

din cîmpul muncii, nici mai mult 
nici mai puțin decît 186 s-au re
tras din producție.

Ce fel de intelectualitate nouă, 
ieșită din rîndul oamenilor mun
cii, se pregătește în aceste școli ? 
Și dacă se va continua pe mai 
departe cu aceeași lipsă de dis- 
cemămînt aprobarea înscrierii 
în învățămîntul seral al oricărui 
prim venit, se va ajunge ca șco
lile serale să nu mai corespun
dă nici titulaturii, nici scopului 
pentru care au fost înființate.

Cîte ceva cu privire 
la conținutul și me
todica învățămîntului

Absolvenții unei școli serale 
pentru tineretul muncitoresc și 
sătesc se bucură de aceleași 
drepturi ca și cei care au urmat 
cursurile de zi. E limpede deci 
că și unii și alții trebuie să po
sede aceleași cunoștințe, să cu
noască aceiași materie.

Pentru elevii cursurilor serale 
există însă o serie de greutăți 
suplimentare. Dintre acestea, 
supraîncărcarea programelor de 
învățămînt — în special pentru 
clasa VIII-a — e cea mai prin
cipală.

Atît elevii din Craiova, Bucu
rești, Ploești cît și din alte lo
calități se plîng că față de posi
bilitățile lor de asimilare, pro
grama la limbile străine, în spe
cial latina — e foarte încărcată.

O altă greutate sezisabilă nu 
numai la cursurile serale dar și la 
acelea de zi e datorită faptului 
că la unele obiecte ale clasei a 
VIII-a nu sînt încă manuale. La 
botanică spre exemplu, profeso
rul e nevoit să dicteze, în fiecare 
oră, lecția nouă pierzîndu-se prin 
aceasta mult timp prețios.

Față de aceste sezisări susți
nute în mod argumentat atît de 
elevi cît și de cadrele didactice, 
considerăm că e necesar să se 
eșaloneze în mod mai rațional 
materia la diferitele obiecte pre
date la clasa VIII-a (mai ales la 
franceză și latină).

Buna pregătire a elevilor șco
lilor serale, depinde în mare mă
sura de felul cum li se predau 
lecțiile, de metodica folosită în 
această formă specială de învă
țămînt.

După cum se știe, munca pro
fesorului la o clasă serală e mult 
mai dificilă decît la cea de zi, 
condițiile de lucru fiind cu to
tul diferite.... Cum e firesc, a- 
ceasta impune ca o primă cerin
ță trimiterea în învățămîntul se
ral a unor cadre didactice bine 
calificate, eu o bogată practică 
Dedazocică. Din păcate însă 
nri’te secții de învățămînt ale sfa
turilor populare raionale și oră
șenești. încredințează la Intim- 
plare aceasta muncă grea, plină 
de răspundere. Nu odată crite
riul de selecționare este fie fap
tul că profesorul sau nu-și are 
catedra complectă la școala de 
zi, fie că e dispus să mai lucre
ze și seara, sau diferite alte „cri
terii- tot atît de secundare.

Cum era și de așteptat urmări
le n-au întirziat să se reflecte în 
nivelul de pregătire a elexilor 
și absolvenților școlilor serale.

Faptul că la Facultatea de 
electro-enerseticâ din București 
s-au prezentat la examenele de 
admitere în sesiunea 1956-57 un 
număr de 70 absolvenți ai școli
lor serale, iar la cea de mecani
că 82 e o realizare. Insă rezulta
tele obținute de aceștia nu stnt 
destul de satisfăcătoare. Din cei 
70 au intrat în facultate doar 6, 
iar din cei 82 au luat exame
nele 11.

Față de rolul școlilor serale de 
a ridica și cadre noi pentru in
stitutele noastre de învățămînt 
superior, procentul de 8-12 la 
sută este extrem de mic.

E necesar ca secțiile de învă-

țămînt să acorde o mare atenție 
cadrelor didactice de la cursurile 
serale. Pentru că acestea lucrea
ză în condiții aparte, să li se 
creeze și cercuri metodice spe
ciale în care să se dezbată pro
blemele acestei forme deosebite 
de învățămînt. Faptul că astfel 
de cadre didactice sînt puține, 
nu trebuie considerat un impe
diment. Experiența sovietică de 
organizare cu profesorii de la 
cursurile serale a două cercuri 
metodice — unul pentru partea 
științifică și altul pentru partea 
literară — în locul cercurilor pe 
fiecare materie în parte este cu
noscută și aplicată cu succes în 
unele școli și merită să fie ge
neralizată în întreaga țară.

Ea este recomandabilă cu atît 
mai mult cu cît se remarcă defi
ciențe în procesul de învățămînt 
seral. Numeroși elevi au goluri 
în cunoștințe, lipsindu-le noțiuni 
elementare la diferite materii. 
Trecîndu-se cu vederea peste 
astfel de „fisuri**, slăbind exigen
ța pe motivul că „e vorba de 
cursul seral", unii profesori aduc 
un serios deserviciu pregătirii e- 
levilor. Pentru aceasta și pentru 
altele, continua ridicare a nive
lului pedagogic și metodic al 
profesorilor din școlile serale este 
un lucru deosebit de necesar.

Pentru o bună pre
gătire sînt necesare 
și condiții materiale

Se înțelege că într-un fel lu
crezi cînd ai condiții corespun
zătoare de muncă și altfel cînd 
întîmpini greutăți în această pri
vință.

Școala de la „Energo-trust** 
din București a fost înzestrată 
de întreprindere cu o sumă de 35 
de mii lei numai pentru mate
rial didactic, bani cu care și-a 
amenajat un laborator de chimie 
cu tot ce este necesar, a procu
rat un aparat de proiecție cu 118 
diafilme, o balanță farmaceutică, 
38 diferite aparate speciale de fi
zică și multe lucruri mărunte 
foarte necesare bunei desfășurări 
a orelor de curs.

fesorii nu pot ajunge la timp, 
pierzînd minute prețioase din o- 
rele de curs. La fizică și chimie 
nu se pot face experiențe, pen
tru că laboratorul n-are unde să 
fie amenajat, elevii fiind nevoiți 
sa învețe doar după unele impro
vizații simple pe care, profesorii 

pot executa în clasă.le
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HU ÎNțeu* c^u<T 
POT ÎNVĂȚA vecinii

Indisciplină 
și o componență 

necorespunzătoare 
a elevilor 

școlilor serale
Cele de pini acum erau greu

tăți venite din afara școlilor Mai 
sînt însă și lipsuri care stinghe
resc bunul mers al învățăturii 
datorite însăși elexilor. Este vor
ba de problema disciplinei.

Eleve ca Ortansia Burcă, Emi- 
lia Burcă, Ecaterina Cenușe, de 
la școala medie serală din Boto
șani, în ciuda faptului că fetele 
sînt socotite, de obicei, mai li
niștite și mai conștiincioase decît 
băieții, nu respectă profesorii 
care le explică lecțiile, sfidîndu-i 
cu neatenția și obrăznicia din 
timpul orelor. Elevii Gh. Filip, 
Mircea Maier, Paul Dragomir 
din clasa IX-a Școala medie 
mixtă nr. 1 Galați au fost mutați 
disciplinar la altă școală serală 
din cauza unor bătăi provocate 
în școală și în afara ei.

Fără îndoială că elevii indis- 
ciplinați vor trebui să fie trași la 
răspundere pentru abaterile lor 
atît de școală cît și de între
prinderile în care lucrează iar în 
cazul că ei persistă în comiterea 
actelor de indisciplină să se ia 
măsurile necesare din partea am
belor părți. Toleranța nu face 
decît să atragă abateri mai grave 
care vor putea fi înlăturate mult 
mai greu.

Un fapt constatat în întreaga 
țară e că deseori cazurile de in
disciplină sînt mai frecvente aco
lo unde e mai mare numărul ele
vilor fără nici o ocupație. Un 
exemplu îl poate constitui și 
școala medie serală pentru tine
retul muncitoresc „N. Bălcescu** 
din București. Numai în clasa 
IX-a C. de pildă, găsești 18 elevi 
fără nici o ocupație.

La școala medie serală nr. 1 
Galați, din cei 516 elevă 93 n-au 
nici o profesie stabilă. Felul cum 
au ajuns aceștia elevi este dife
rit. Unii cu acte false ca Gh. 
Frosin din clasa IX-a D care a 
prezentat adeverința nr. 10.055 
din 30 august 1956 cu ștampila 
întreprinderii „Vasile Roaită**- 
Galați, fără să fi fost vreodată 
salariat al acestei întreprinderi. 
Alții, ca cei de la clasele a IX-a 
B și a X-a, de la Școala medie . 
serală nr. 1 din Craiova, văzînd în vreme ce directorul stațiunii, 
că nu li se mai cer adeverințe Marin Nedea, mecanicul șeft lan-

Alte școli, nu se bucură de 
sprijinul întreprinderilor. Așa 
este, de pildă, școala de la Uzi
nele textile „Moldova** Botoșani, 
care a primit pentru clasa a 
ViU-a o sală de curs aflată între 
creșa de copii și magazia de ma
teriale ; din această cauză dese
ori cursurile sînt deranjate de tot 
felul de zgomote.

Școala medie mixtă nr. 1 se- 
rală-Galați are greutăți din par
tea uzinii electrice care furnizea
ză fie un curent prea sla 
cu intermitențe, tulburînd 
orele.

Mai găsim și greutăți de altă 
natură pentru care sînt răspun
zătoare secțiile de învățămînt.

Școala medie mixtă nr. 1 se- 
ra’.ă-Ploești funcționează în 6 lo
caluri situate la distanțe destul 
de mari unele de altele. Pentru 
a se deplasa dintr-un loc într-al- 
tul, cu tot efortul ce-1 depun pro-

Această situație s-ar fi 
soluționa. Posibilități erau 
multe. Școala profesională_ __
cenici a Ministerului Industriei 
Petrolului funcționează numai 
pînă la orele 18, după care ră- 
mîne nefolosită. Aici ar fi putut 
funcționa ușor toate clasele se
ralului dar n-a avut cine să in
tervină pentru a obține aprobă
rile necesare. Sfatul popular oră
șenesc Ploești nu a intervenit 
nici pentru obținerea localului 
Școlii medii tehnice mecanice în 
prezent desființată. S-a găsit de 
cuviință că e mai bine să se 
transforme clasele în depozit de 
materiale pentru O.C.L. decît să 
fie puse la dispoziția a sute de 
elevi muncitori dornici să învețe 
în condiții corespunzătoare.

Exemplele amintite scot la i- 
veală subaprecierea manifestată 
de unele întreprinderi și sfaturi 
populare în ce privește învăță
mîntul serăl. Indiferent care este 
cauza — neglijență 
pere — prejudiciile 
deopotrivă de mari 
ziu nici acum ca 
drept să determine 
cauză să găsească urgent soluții 
de îndreptare, căci anul școlar 
desfășurîndu-se în condiții anor
male pentru elevii din Ploești, 
Galați, Botoșani etc. îngreunează 
mult procesul lor de pregătire.

★
Cu toate eforturile mari cerute 

de continuarea studiilor fără a 
ieși din producție, mulți sînt 
muncitorii care se înscriu cu dra
goste în învățămîntul seral, gata 
fiind să nu-și precupețească for
țele pentru învățătură.

Organizațiile U.T.M. trebuie să 
vegheze la respectarea de către 
conducerile întreprinderilor și 
instituțiilor a H.C.M. cu privire 
la organizarea învățămîntului se
ral ; ele trebuie, pe de altă par
te, să îndemne pe toți elevii în
scriși la o frecvență regulată, la 
disciplină, bună cuviință, con
știinciozitate în învățarea lecți
ilor, fără de care nu se poate a- 
sigura o temeinică însușire a ma
teriei. Ele trebuie totodată să 
trezească la toți tinerii muncitori 
dorința vie, arzătoare de însușire 
a Culturii și științei pe măsura 
creată de statul nostru.

în anii puterii populare s-au 
făcut și se fac multe pentru a se 
da posibilitate oamenilor muncii 
să învețe. Nu trebuie uitat însă 
că pentru aceasta conducerile 
școlilor serale, ale întreprinderi
lor au o mare datorie. Mai mulți 
absolvenți cu o bună pregătire, 
mai mulți muncitori-studenți în 
facultăți, mai mulți intelectuali 
din sînul clasei muncitoare, a- 
ceasta este menirea cursurilor 
serale și ea să fie îndeplinită I

CORNELIA MANCIUR
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„SURPRIZĂ
în prag de primăvară

Dimineață liniștită, caldă, de o 
rară prospețime primăvăratică. 
La S.M.T. Brînceni, pe malul 
drept al VedeL începe o nouă zi 
de muncă. O echipă de agitatori 
pleacă la Țigănești, pentru a lă
muri pe țăranii muncitori să in
tre in întovărășirea agricolă. 
Alți cițiva tineri mecanizatori 
pleacă la centrul mecanic Drăgă- 
nești, ca să aducă un tractor re
parat.* Pontatorii alimentatori, 
intr-o cameră ascultă atenți cum 
tehniciană agronom Margareta 
Damalan îi sfătuiește asupra ce
lor ce vor avea ei de făcut, a- 
tunci cînd vor fi pe cimo

S-ar părea că intr-o dimineață 
ca asta riu te poate stăpîni de
cît voia bună.

Și totuși... Ah, acest și totuși! 
Poți oare scăpa de el ? Se nare 
că e cu neputință! Secretarul 
organizației de bază U.T.M.. Ni
colae Bucureșteanu, nu-și gă
sește astîmpăr. Se plimbă prin 
curte, intră în birou, iese iar. se 
duce la atelier. Zadarnic. De cum 
intră pe poarta atelierului, nouă 
tractoare demontate, piesă cu 
piesă, cinci rutiere pe butuci ori 
tăvălite ca vai de mama lor prin 
noroi, pluguri, remorci, cisterne 
și vagoane dormitor 
cată parcă, la el, cu 
foc:

— Ce aveți de gînd să faceți 
cu noi? Cînd o să fim reoarate 
că, uite, primăvara a si sosit?t

Secretarul simte cel puțin a- 
cum, in ceasul al unsprezecelea, 
pămintul fierbinte sub picioare.

Despre reparația 
mașinilor și uneltelor 
agricole la S. M. T. 

Brînceni

răvășite, 
ochi de

care este și contabil șef al sta
țiunii a auzit, cică, de la un co
leg, că stațiunea pregătește ceva 
„extraordinar". Să repare mași
nile și uneltele agricole, să țină 
in „secret" aceasta și odată nu
mai, cînd va fi totul gata, să

— Dar pînă acuma s-a reparat 
ceva, știi...

Nicolae Bucureșteanu se uită 
speriat prin curte și ridică din 
umeri.

Curat surpriză/
Discutînd cu alți tovarăși de 

la Stațiunea de mașini șt trac
toare Brînceni, afli că s-a întoc
mit un plan de acțiune pentru 
campania de reparații. Planul nu 
poate fi găsit însă nicăeri. Și- 
apoi poți găsi ceva ce nu există? 
Firește că nu. Se afirmă, de a- 
semenea, că din decembrie și 
pînă acum nu s-a stat degeaba; 
ce s-a făcut In schimb, e greu 
să afli de la cineva.

în sfîrșit, 
timp încoace: t‘ ' 
gata ou reparațiile. Care 
bată — te întrebi. Poate 
cumva Direcția agricolă a 
giunii București? Avem 
ciente motive să ne îndoim.__
toate acestea, e necesar ca Direc
ția agricolă regională București, 
să fie convinsă că nu mai este 
timp de pierdut. E necesară, ca 
atare, intervenția sa, spre a pune 
capăt situației de la S.M.T. Brîn- 
ceni în privința pregătirilor 
pentru însămînțările de primă
vară.

Și asta cit de curînd.

cu Vîrban sau șeful de atelier. vlna țu ,:sur priza".,. 
Anghel Olaru — nu-și dau sea
ma nici acum de aceasta. Marin 
Nedea are zilnic ședințe peste 
ședințe la Alexandria, lancu Vtr- 
ban nu știi pe unde umblă că 
In stațiune nu-l afli nici de l-ai 
căuta cu luminarea, iar Anghel 
Olaru se învîrte mereu prin bi
roul din care acuș îl scoate căl
dura afară

Tractoriștii vin și spun'că nu 
au pinioane pentru cutiile de vi
teze la tractoare, că nu au ce 
lucra, in timp ce mașinile si 'u- 
neltele agricole stau in curte, 
depozitate ca la I.C.M. Anghel, 
Olaru se răstește la ei:

— Ați reparat un tractor si 
clteva șasiuri? Ați reparați 
Faceți bine și le vopsiți în roșu, 
frumos, să arate ca scoase din 
fabrică. Așa, să nu mai spuneți 
că nu aveți ocupație. Nu sînteti 
mulțumiți? Și ce-mi pasă mie. 
mă rogi?

Curioasă concepție! curioasă
și persistentă

Intr-adevăr: ce-i pasă condu
cerii S.M.T.-ului că e vremea ie
șitului la ctmp ?

Că organizația de bază U.T.M. 
ar fi avut un cuvînt greu de 
spus, care ar fi înlăturat, in 
bună măsură, povestea asta — a 
un fapt cert. Nu a făcut-o însă. 
Tovarășul Nicolae Bucureșteanu^

se promite de un 
sîmbătă vom fi 

~ slm- 
știe 
re. 

sufi- 
Cu

C. S.



Din activitatea căminelor culturale

ATITUDINI DIFERITE—
rezultate diferite

Tradiții pionierești

Tineretul — sufletul 
activității căminului 

cultural
Odată cu venirea serii, ulița 

principală a comunei Șura Mare, 
raionul Sibiu, a prins viată. Din 
toate părțile, sătenii — cei mai 
mulți tineri — se Îndreptau spre 
căminul cultural din centrul co
munei. La cămin a fost organiza, 
tă o seară distractivă.

In seara următoare... La cămi
nul cultural tinerii au venit 
plini de voioșie. Printre ei Dumi
tru Mihu, membru în biroul or
ganizației de bază U.T.M., și tt- 
năra învățătoare Voichița Goga.

N-a trecut mult timp și pe scenă 
au apărut tinerii artiști amatori. 
Dumitru Mihu juca rolul lui 
Gheorghe din piesa „Bărbatul 
fără opinci". In celelalte roluri 
utemiștii Vaier Marin, Maria 0- 
priș, Elena Milea, Elena Opriș 
și llie Opriș au interpretat cu 
multă pasiune rolurile lor. A- 
cum ei învață cu sîrguință pen- 

- tru ca la raion echipa să se pre- 
zinte cit mai bine. In același timp 
echipa de teatru în limba germa
nă pregătește piesa „Stafia", 
între ambele echipe de teatru s-a 
născut o întrecere entuziastă.

In cadrul căminului cultural ac
tivează un cor de 70 persoane 
compus din tineri romini și ger. 
mani, o echipă de dansuri popu
lare germane, o brigadă artistică, 
echipe de teatru în limba romînă 
și germană, o fanfară și numeroși 
soliști vocali. Aceste formații 
au participat la concursul cămi
nelor culturale și au ajuns la fa
za pe raion și la cea interraiona- 
!ă. Solistele Maria Girlich și So
fia Rinn au cîntat și la Bucu
rești.

Activitatea culturală se desfă
șoară din plin. Biblioteca are 
peste 1.400 volume în lim
bile romînă șl germană. Aproa
pe în fiecare seară la că. 

i min este cite ceva : seară literară, 
sfat agrozootehnic, seară științi
fică, informare politică, conferin
ță sau program artistic. La pro
gramul căminului participă majo
ritatea tinerilor din comună. 
Gheorghe Marin, secretarul orga
nizației de bază U.T.M, membru 
al brigăzii artistice, îți poate spu
ne că n-a fost ușor să-i atragi pe 
tineri la activitatea culturală.

In primele rinduri au fost ute
miștii, jar după aceea au mobili
zat și pe ceilalți tineri.

Pentru reușita programului săp- 
tăminal, în planul de muncă al 
organizației de bază U.T.M. sînt 
prevăzute măsuri speciale Fiecare 
membru din biroul organizației 
are sarcina să se preocupe de ac
tivitatea echipelor culturale. In

adunările generale se discută 
deseori despre această muncă. S-a 
hotărît în adunarea generală ca 
utemiștii să lucreze voluntar pen
tru introducerea gazului metan 
la căminul cultural.

...Cele relatate sînt doar crîm- 
peie din munca organizației de 
bază U.T.M. din Șura Mare, de
ținătoarea steagului de organiza
ție fruntașă pe raionul Sibiu.

Tov. Constantiniu 
față cu... autocritica
— Vă spun de la început că nu 

avem o activitate prea bogată 
la căminul cultural. De ce ? Pen. 
tru că tinerii nu vor să vină la 
căminul cultural, nu le place să 
se distreze, n.au dragoste a 
participa în echipele artistice, au 
un oarecare dezinteres, înțelegeți?

Așa vrea să justifice tov Ni- 
colae Constantiniu, directorul 
căminului cultural din Porcești, 
lipsurile în activitatea culturală.

In comună stnt peste 150 tineri 
dî-n care numai cîțiva participă la 
cor ; echipa de teatru nu-și mai 
trăiește viața; de brigada artiști 
că de agitație — nici vorbă. Ac. 
tivitatea căminului se rezumă tn 
mare parte la proiecția filmelor 
și Ia serile de dans, organizate în 
sala căminului. Sala nu este în
călzită pentru că are o singură 
sobă, în care nu se face foc de
oarece... „nu este asigurată îm
potriva incendiilor".

Dar oare numai aceasta să fie 
cauza pentru care tinerii nu vm 
cu dragoste la căminul cultural ?

In vara anului trecut, la o ser
bare, au apărut pe scenă cîțiva 
tineri: loan Buta, Paraschiva 
Posa, Fane Bărbulesou și Liliana 
Grecu. Cineva a anunțat că bri
gada artistică de agitație a că
minului va prezenta primul său 
program. Au fost satirizate câteva 
lipsuri din comună. In zilele ur
mătoare lucrurile s-au îndreptat; 
a fost reparată dușumeaua din 
sala căminului, președintele sfa
tului a încetat să vorbească urît 
cu oamenii și la cooperativă a 
dispărut dezordinea.

La al doilea program, numărul 
tinerilor s-a dublat. A venit și un 
acordeonisf. Brigada a început 6â 
se pregătească pentru concurs. 
Primul program d.in cadrul între, 
cerii a fost prezentat la Tăl- 
maciu...

Dar după aceasta au început 
greutățile. Nicotae Constantiniu 
n-a dat voie ca repetițiile să se
fină în sala căminului cultural 
spunînd că tinerii se țin de ne
bunii*4. Adeseori ei au fost puși 
în situația să se pregătească pen-

tru concurs pe malul Oltului S-a 
pus problema ca brigada să parti
cipe la faza raională a concursu
lui. Constantiniu insă a pus o 
„condiție" :

— Dacă nu mă criticați tn 
program, puteți merge la Si
biu... Tinerii i-au promis că, atît 
pe el cît și pe Dumitru Smaranda- 
che, secretarul sfatului popular, 
nu-i vor critica. Dar... nu s-au 
ținut de vorbă. La Sibiu a fost 
prezentat întreg programul. Bri
gada a obținut premiul I pe ra
ion. Rezultatul ?

Drept „mulțumire" pentru suc
cesele obținute, brigada a fost 
chemată în fața comitetului exe
cutiv al sfatului popular comu
nal Aci, directorul Constantiniu 
și-a vărsat tot năduful asupra <i- 
nerllor:

— De ce atita critică ? Nu vă 
ajunge? Ne-ați criticat la ra
ion, acum vreți să ne faceți să 
ajungem și tn gura regiunii ?

Cu toată „frecătura" primită, 
tinerii nu s.au intimidat. Au 
continuat cu perseverență repeti
țiile și au participat și la faza pe 
regiune.

„Păcatul" lor...
Aceasta a fost ultima acțiune 

a brigăzii artistice din Porcești 
La înapoierea in sat, brigada — 
cu „ajutorul" lui Constantiniu — 
s-a desființat.

O altă cauză pentru care mun
ca culturală din Porcești merge 
slab trebuie căutată și tn „acti
vitatea" organizației de bază 
U.T.M. din comună. încă de cînd 
a fost ales Florea Buruiană se
cretar al organizației U.T.M. pe 
comună, el n-a depus nici o ac
tivitate. Utemiștii nu-și mai a- 
duc aminte cînd au participat ul
tima oară la o adunare gene
rală. Organizația de bază U.T.M. 
din comună parcă ar fi intrat 
la iernat.

Este timpul să se termine eu 
această situație. Brigada artistică 
de agitație trebuie să-și trăiască 
din nou viața, să critice aspru 
lipsurile din comună tn ciuda ori
căror gituitori ai criticii.

In ceea ce îl privește pe 
directorul căminului cultural, 
cred că e cazul ca sec
ția culturală a sfatului popular 
raional să aibă în vedere că per
soana d-sale nu poate avea con
tingențe cu... autocritica și, spre 
liniștea lui. dar mai cu seamă 
pentru viața culturală bogată pe 
care o rivnesc tinerii din comună, 
să-i găsească o altă utilizare, 
mai puțin expusă... supărărilor.

CAROL SZABO 
corespondentul „Scinteii ti

neretului" pentru regiunea 
Stalin
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Prima noastră fotografie surprinde un moment din noul film -Ț . ............ ... IV.VJ.U.IV oul^llliuc un mviilCIlL Ulii nuui IIIITI

4 sovietic „Pătratul 45". Să vă spunem în citeva cuvinte subiec- *
♦4 „ _____  ___T___ ______________ _______  _ .....
I bine să mergeți să vedeți filmul pentru a urmări „pe viu" cum ♦
♦ au fost descoperițl de către organele securității sovietice agenții >
♦ parașutați de către o organi zație de spionaj imperialist in- T
4 tr-una din pădurile de pe întinsul Uniunii Sovietice. 4
♦ ♦ 
î Fotografia a doua înfățișează un moment din filmul brazilian I 
J „Sinha Moța". Ar fi peste putință să facem în cele citeva rin- ♦
♦ duri care însoțesc această fotografie aprecieri complecte asii- * 
4 pra filmului. Trebuie să spune m însă că, în ciuda naivităților ♦ 
Ț și a unui final fericit cu totul nejustificat, filmul emoționează ♦
♦ prin vigoarea cu care militează pentru egalitatea între oameni J 

) ț împotriva discriminărilor rasiale. Găsim in film scene de un ♦
T zguduitor realism redînd viața de chin dusă de sclavii negri ♦
♦ pe plantațiile bogătașilor brazilieni, revolta care le unește trep- J 
î tat rindurile împotriva nedreptăților și asupririi.
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tul ? Ar fi păcat. Vă dați singuri seama, privind numai foto, ț 
grafia, că este vorba de un film de aventuri. Atunci... E mai t

a apărut In limbile: romină, . 
maghiară, germană și sirbă:

GH. GHEORGHIU-DEJ —
Pentru înflorirea patriei 
și bunăstarea poporului, 
pentru pace și socialism. ' 
— Cuvintare rostită la Ma- , 
rea Adunare Populară din ' 

sala Floreasca la data de 1 , 
februarie 1957.
40 pag. 0,50 lei

Orchestra de viori a unității, care de-a lungul 
a reușit să obțină trei diplome, se pregătește 
„Săptămina unității".
5 martie 1950, zi de mare 

sărbătoare. Nu vă speriați, nu 
este vorba de o sărbătoare omisă 
din calendar, ci de o zi însem
nată din viața unității de pio
nieri a Școlii de 7 ani nr. 171 
din Capitală. Ziua de naștere a 
organizației de pionieri din a- 
ceastă școală.

Un asemenea eveniment nu 
poate să scape atenției agere a 
tinerilor cercetători ai istoriei 
unității lor. Și bineînțeles, s-a 
hotărît sărbătorirea evenimen
tului.

Acum doi ani s-a ținut prima 
adunare pentru sărbătorirea a- 
niversării unității. Era prima 
cărămidă pusă la temelia unui 
eveniment ce avea să devină o 
frumoasă tradiție a organizației. 
Apoi a mai trecut un an — asta 
s-a întîmplat anul trecut — și 
simplei adunări festive i s-au 
mai adăugat o serie de acțiuni 
pionierești printre care și un reu
șit carnaval. Astfel sărbătorirea 
evenimentului a devenit un lucru 
obișnuit, dar firește, nu banal. 
Obișnuită, tradițională a devenit 
și găsirea de forme tot mai 
noi, mai proaspete de organizare 
a sărbătoririi. în acest an eveni
mentului i se va da o amploare 
mult mai mare. Acum ziua de 
naștere a unității este cunos
cută de toți pionierii și așteptată 
ca. atare. Ei au început pregăti
rile încă din luna octombrie, 
prin alcătuirea unui interesant 
plan de acțiune, rodul gîndirii 
comune a activului pionieresc 
împreună cu instructorii. Acest 
plan a fost adus la cunoștința 
tuturor pionierilor și iată-ne în 
plină campanie de pregătire.

In fiecare recreație pionierii 
asaltează Camera pionierilor.

— Tovarășe instructor, am 
vorbit cu mama în privința afi
șelor, știți...

Și eu vreau să recit ceva, 
tovarășe instructor...

Tovarășul Marin Constantin, 
instructorul superior, împarte cu 
răbdare lămuririle necesare. 
Printre cei ce doresc să capete 
lămuriri mă aflu și eu, dar e 
recreație și puștii au întîietatea. 
în sfîrșit, sună clopoțelul de in
trare la oră și ca la un semn 
magic dispar toți copiii. Acum 
pot sta de vorbă în tihnă...

Cele aflate în legătură cu a- 
niversarea unității sînt într-a- 
devăr interesante. Dacă anul 
trecut aceasta s-a limitat la 
„Ziua unității0, anul acesta s-a 
organizat „Săptămîna unității". 
Să vedem cum se va desfășura 
această săptămînă.

Prima zi — duminică 3 mar
tie — marchează deschiderea 
săptămînii printr-o adunare fes
tivă.

Urmează apoi zile consacrate 
fruntașilor la învățătură, crava
tei roșii, muncii obștești.

Există și o zi consacrată cta- 
tecului unității. în cinstea ei doi

Gabriela dinpionieri — Pipa 
clasa VH-a și Ionescu Barbu 
din clasa V-a — au și prezen
tat propuneri de versuri pentru 
cîntec.

Una din zile va fi „Ziua sur
prizelor". Pentru această zi pio
nierii au început încă de pe a- 
cum să pregătească daruri pen
tru mame în cadrul cercului mîi- 
nilor îndemînatice.

O zi deosebit de interesantă 
va fi „Ziua întîlnirii" cu prietenii 
dragi. Despre această zi merită 
să se vorbească mai pe larg. De
altfel și munca pentru buna reu
șită a acestei acțiuni a început 
de o bună bucată de vreme. 
Două detașamente, numerele 3 și 
5, au primit însărcinarea de a-i 
„descoperi" pe toți foștii pionieri 
ai unității, de a-i vizita la domi
ciliu și de a-i invita la școală. 
Scopul reluării acestor legături 
este cercetarea trecutului unită
ții, un trecut nu prea îndepărtat 
dar care totuși trebuie cu
noscut. „Veteranii" unității vor 
fi invitați să povestească la întîl- 
nirea cu pionierii despre tot ce

- d-L .—I L-xa.wS organizațiale-a dat mai frumos 
de pionieri, despre 
tot ce au dat ei u- 
nității lor. Aceste 
întîlniri se fac de 
fapt simțite încă 
de pe acum. Boroș 
Petre, devenit pio
nier chiar 
înființării 
vizitează 
fosta lui 
Fost președinte de 
unitate, astăzi mun
citor la cooperativa 
meșteșugărească— 
„Mecanica nouă", 
utemistul Boroș Pe
tre, dă un ajutor 
substanțial la orga
nizarea concursuri
lor sportive în școa
lă. Și acum partici
pă activ la pregăti
rile ce se desfășoa
ră în vederea „Săp- 
tămînii unității". Iar 
Felmeri Antoaneta 
și Colimitra Va- 
sila, pioniere din 
această unitate, care_ _______
eleve în clasa X-a, au fost aici 
instructoare de detașament și 
amîndouă își ajută cu drag uni
tatea atunci cînd aceasta este 
necesar.

în sfîrșit, în ultima zi vor a- 
vea loc finalele concursului ar- 
tistic-sportiv, eveniment deose
bit de pasionant pentru micii ar
tiști amatori, pentru micii spor
tivi. In seara aceleiași zile va 
avea loc tradiționalul carnaval 
pionieresc. Bineînțeles costumele, 
care, vă asigur, vor fi din cele 
mai ingenioase — vă puteți bi
zui pe imaginația copiilor — au 
început de-acum să fie confec
ționate în cadrul cercurilor.

în anul 
unității, 
adesea 

unitate.

O scurtă vizită la citeva din întreprinderile noastre 
de comerț exterior 
și legume. Spre Franța, de 
exemplu, pe lingă mărfurile 
de mai sus pleacă produse ca 
vinat viu, melci, raci etc. In Re
publica Democrată ~ 
Belgia, Germania 
Elveția și țările nordice conser
vele de fructe și legume expe
diate de „Prodexport" sînt cău
tate din ce in ce mai mult.

In urma tirgurilor internațio
nale alimentare ținute anul tre
cut la Londra, Milano, Leipzig 
etc. întreprinderea „Prodexport" 
și-a cîștigat prestigiu pe piețele 
internaționale.

Și la întreprinderea de stat 
„Mașini-import“, activitatea este 
In toi. Ca urmare a importuri-

...Oferă prilejul cunoașterii u- 
nor amănunte interesante in le
gătură cu schimburile noastre 
comerciale din anul In curs.

In cursul lunii februarie două 
vase care vor acosta in portul 
Constanța — „Aghios Spiridon", 
sub pavilion grec și vasul ro- 
mînesc „Midia" — vor aduce de 
pe țărmurile Greciei, primul 500, 
iar al doilea 300 de tone citrice 
în contul intreprinderii „Prod
export". Cele două vase nu sînt 
primii soli ai schimburilor comer
ciale ale „Prodexportului" din 
anul acesta. La Constanța au 
sosit pină in prezent, din diferite 
puncte cardinale ale lumii, sute 
de tone de produse alimentare, 
cum ar fi de exemplu : 800 de 
tone de lămii, portocale și man
darine, 300 tone de măsline și 
170 de tone de smochine — din 
Grecia, foi de dafin din R. P. 
Albania, vanilie din Franța, pi
per alb și cuișoare din R. P. 
Chineză și altele. Nu numai ci
tricele au marcat insă inceputuri- 
ie schimburilor comerciale din 
acest an ale „Prodexportului". 
Din țările nordice sau din alte 
țări ne-au sosit în cadrul schim
burilor comerciale numeroase 
produse alimentare cum ar fi 
lapte praf din Danemarca, nur. 
garină din Norvegia și Olanda, 
ulei din Liban. R. F. Germană, 
Anglia, Olanda etc.

Intre produsele pe care țara 
noastră le livrează unor țări, un 
loc important H ocupă exportul 
de fructe și legume proaspete 
precum și de conserve de fructe

Germană, 
occidentală.

Asociat cu...
o/așul Cimpulung, raionul Mus- 

circulă de cltva timp un autobus 
și Îndeajuns de încăpător /

In 
cel, 
modern ____ ------ — .
tace ruta Cimpulung—Lerești și retur 
lată-mă și pe mine în autobus. Ca fă 
ocupi loc în această mașină trebuie să 
știi mai întîi unde are stafia. In fafa 
gării trag trăsurile. Autobusul, însă, 
oprește unde vrea șoterui ; așa că 
stafia n-are un loc stabil. In tot ca
zul, în fața gării nu-I găsești.

in mașină se urcă multă lume. Pe 
canapea lingă mine stă un bătrln. 
Cale de 3 km., mașina nu dorește de 
loc. Unii călători vor să coboare pe 
parcurs ; dar șoferul se fac* că n-auae 
și mașina gonește mai departe. Ferice 
de mine că trebuie să cobor aproape 
de capăt. Curios îl întreb pe vecinul 
meu :

— Aici nu sînt stafii f
— As tea-s numai la București.
— Ba sînt în toate orașele 

există autobuse — mă grăbesc eu să 
precizez...

unde

sînt acum

Lupta pentru locul întîi e în toi. Curînd se va afla cine va 
reprezenta detașamentul tn

Iată cum o acțiune bine con
cepută poate îmbogăți viața or
ganizației de pionieri. Și a- 
ceasta nu este unica acțiune 
devenită tradițională.

Tradiționale pot fi nu numai 
acțiunile festive, ci și 
obiceiuri de fiecare zi care 
pătruns în 
lor.

Vorbind de 
tem aminti și 
fetă“ creat de curînd, care 
contribui în mod serios la 
tornicirea celor mai bune 
ceiuri în unitate, la transforma
rea lor în tradiții. De unde pu
tem ști că repararea băncilor și

micile 
au 

viața pionieri-

tradiții mai 
de „Jurnalul

pu- 
șta- 
va 

sta- 
obi-

bătălia decisivă.
a hărților făcută în cadrul unor 
grupe pionierești și consemnată 
tn jurnal nu va fi o acțiune ur
mată și de alte grupe și nu va 
deveni cu timpul tradițională ?

Cred că este inutil să mai in
sist asupra însemnătății culti
vării tradițiilor în unitate, asu
pra rolului acestora în înfrumu
sețarea vieții pionierești, în orga
nizarea unei activități pline de 
conținut în unitate. Cel mai bun 
lucru ar fi să 
procurați din timp invitații 
să participați la 
unității din 
nr. 171.

Incercați să vă 
Și 

sărbătorirea 
Școala de 7 ani

EV A SILAGHI

lor, sînt in curs de a intra 
in funcțiune : o filatură de in și 
una de bumbac cu utilaj din U- 
niunea Sovietică, o fabrică de 
zahăr cu utilaj din Republica 
Democrată Germană și o fabrică 
de lactoză pentru valorificarea 
deșeurilor de lapte cu utilaj din 
Elveția.

Schimburile comerciale ale țării 
noastre privite chiar numai prin 
cele citeva exemple care ni le 
oferă întreprinderile „Prod- 
export" și „Mașini-import" se a- 
nunță a fi deosebit de active atît 
în ceea ce 
și importul

privește exportul cît 
de mărfuri.

E. PITULESCU

I. R. T. A.
— Poate. Atunci înseamnă că a 

uitat sfatul popular să le facă. Dacă-ai 
fti ce afaceri se fac dom'le cu auto
busul I — continuă bătrlnul. Uite ăsta, 
Lisandru Vlăsceanu, taxatorul, bagă în 
buzunar o grămadă de bani pe care 
li bea apoi împreună cu goierul. Beau 
de sting dom'le. Aduce unul Lambe 
niște vin, puterea ursului. De cînd e 
ăsta gestionai la Xfoinești, bufetul e 
mereu plin. Uite vezi, cît e de în
cărcat acum autobusul ? Aproape toii 
banii încasați de la călători intră in 
buzunarul lui Lisandru. Dacă dă așa, 
cinci bilete, de ochii lumii, e mult. 
Spre Cerești, merge ia „sigur".

— Adică, n-au control î
— Ce control să aibă ? Cine să-l 

facă și mai ales noaptea ?...
Vecinul meu vorbise ca un proiet. 

La prima oprire taxatorul s-a postat 
in fala ușii și, fără să elibereze un 
bilet măcar, a taxat „vigilent" pe 
fiecare călător în parte.

La Voinești am coborît doar eu și 
vecinul meu. Taxatorul stătea postat 
în lafa ușii, nu cumva să-i scape vre
un călător. 11 întreb pe taxator cit 
mă costă.

— 5 lei vă rog...
— Ți-a luat mult afurisitul ! — adău

gă tovarășul meu după ce mașina se 
depărtase. Un bilet de la gară plnă 
aici costă „oficial" numai 2,50 Lei.

La fel ca și ceilalfi călători dina
intea mea, n-am primit nici eu bilet.

Aș avea o întrebare : Ce părere atj 
fată de acest caz organele de resort 
din orașul Cimpulung ?

C. GHEORGHE

Spectacol cu piesa 
..Cei ce caută fericirea"

Teatrul de Stat din Constanța a- 
nuntă pentru sîmbătă 16 februarie 
orele 19,30 o interesantă premieră. 
Este vorba de spectacolul cu piesa 
„Cei ce caută fericirea" a scriitorului 
bulgar Oriin Vasiliev pus în scenă 
de tînărul regizor Boris Tafcov de .a 
Teatrul popular din Varna. Scenogra
fia aparține lui Mihail Mihailov, de 
asemenea de la Teatrul Popular din 
Vama, iar în rolurile principale apar 
Zoe Caraman, Marcela Sasu, Lucica 
Georgescu, Mircea Herford, Jean lo- 
nescu, “------ •*Romeo Mogoș.

lui
Recitalurile 
Yves Montând
ziua de 16 februarie fșiIn ziua de 16 februarie fșî 

va începe turneul în țara noastră 
cunoscutul interpret francez de 
muzică ușoară Yves Montând.

Recitalurile vor avea loc la 
sala Floreasca în zilele de 16, 17, 
18, 19. 20 și 21 februarie, orele 
21, precum 
bruarie ora

Pentru a 
în condiții 
fost numerotate. Accesul în sală 
va fi permis cu o oră înainte de 
începerea spectacolului, astfel ca 
plasarea spectatorilor să se facă 
în condiții bune.

și în ziua de 17 fe. 
15,30.

se asigura vizionarea 
optime, locurile au

Încă de la înființarea prime
lor cooperative agricole. încre
derea in ele a cuprins pe toți 
tinerii. Statutul model al coo
perativelor agricole garanta ti
nerilor încă de pe atunci ace
leași drepturi ca și vlrstmci- 
lor, di nd u-le astfel posibilitatea 
ca de la 16 ani să devină mem
bri, cu drepturi depline, ai co- 
operativei. In cooperativa agri
colă fiecare tinăr muncește pe 
tarlalele unei mari averi ob
ștești ; datorită acestui fapt, 
inițiativele lor găsesc un cimp 
larg de aplicare. Toate aces
tea au pentru tineret o însem
nătate de neegalat, deoarece 
forța lui, In stare sd înfăptu
iască cu rezultate din cele meu 
bune orice sarcină încredințată, 
se poate manifesta pe deplin.

Una din sarcinile cele mai 
importante ale tinerilor coope
ratori era să dovedească, prin 
exemplul muncii colective, că 
drumul ales de ei e mai avan
tajos și dă rezultate mai bune. 
Pentru a se ridica la înălțimea 
acestei sarcini, se cerea din 
partea tinerilor o muncă plina 
de abnegație și multă price
pere. Era nevoie și de ajutorul 
tovarășilor mai vîrstniti, al 
comuniștilor In primul rtnd. 
Numai astfel puteau să dove
dească superioritatea coopera
tivei agricole. Și cu fiecare nou 
succes al cooperativelor agrico
le, tot mai mare era numărul 
tinerilor care se urneau, rupin- 
d-o pentru totdeauna cu ve
chile orlnduieli ale gospodăriei 
individuale.

Tinerilor din cooperative li se 
încredințase de către organiza
țiile de partid și sarcina de a 
populariza rezultatele obținute 
de cooperativele agricole în 
care muncesc, de a duce muncă 
de convingere de la om la om, 
de a organiza consfătuiri pe 
grupe de case, vizite in coope
rative șl alte asemenea forme 
prin care pot fi atrași noi 
membri în cooperativa agri
colă.

Cum muncesc tinerii pentru 
îndeplinirea acestei sarcini ? 
Ei formează echipe de agita
tori, de preferință dintre cei mai 
buni tineri cooperatori Acestor 
echipe li se încredințează gru-

puri de case, cu sarcina de a 
convinge pe toți țăranii cu gos
podării mici și mijlocii să in
tre in cooperativa agricolă.

In sprijinul muncii de coope
rativizare au venit și tinerii de 
la orașe. Este bine cunoscută 
inițiativa organizațiilor de bază 
D.S.N.M., din orașul Plovadia. 
care au luat sub patronajul 'or 
organizații de bază D.S.N M. 
sătești, pentru a le sprijini e- 
fectiv în munca de cooperativi
zare și în activitatea cultural, 
artistică și sportivă.

Peste tot unde am poposit, ni 
s-a spus același lucru: tineretul 
ocupă alături de vtrstniti un 
loc de frunte în acțiunea de 
cooperativizare. La centrul de 
raion Plovadia ni s-a povestit 
o intimplare recentă. într-unul 
din satele cooper ai ivizate aproa.

dată concepțiile; 
multă răbdare, 
seamă, îl făceau 
șească și unele din 
lor. Cînd gazda a renunțat sin
gură la multe din concepțiile 
sale greșite, tinerii au adus in 
discuție exemplul ales de ei, 
arătindu-i acestuia cit va 
pierde in acești cinci ani dacă 
va rămine in afara cooperativei 
agricole. De data aceasta, gaz
da n-a găsit nici un argument 
ca să-i contrazică și, tn scurtă 
vreme, munca tinerilor s-a 
încheiat cu succes.

Merită multă atenție și acti
vitatea desfășurată In sprijinul 
cooperativelor agricole de că
tre elevi și pionieri. In raionul 
Plovadia, de pildă, la toate 
școlile medii au avut loc cons-

treptat, cu 
cu băgare de 

să-și Insu- 
părerile

va agricolă". Efectul acestei 
metode de agitație asupra pă
rinților a fost atit de mare, 
incit comitetul raional D.S.N.M. 
a hotărît extinderea ei in toate 
organizațiile de pionieri.

Un loc de frunte în munca 
politică pentru cooperativizarea 
agriculturii tl ocupă și activi
tatea tinerelor fete.

Lq șezători (obicei mult răs- 
pindit in satele din Bulgaria), 
vin întotdeauna fete, nelipsind 
cele cu munci de răspundere 
In cooperativa agricolă. Duoă o 
glumă, după povestirea unei 
intimplări interesante sau a 
unei snoave thi poate să nu vi
nă vorba și despre cooperativă. 
Despre aceasta cooperatistele 
vorbesc cele dinții. In spriji
nul lor vin cooperatorii vlrst- 
nici care se bucură de multă

agricolă. Totul trebuia luat de 
la capăt. Sediul și celelalte 
clădirj necesare ale cooperati
vei trebuiau zidite repede pe 
un loc viran, la capătul satului. 
Cu aceeași grabă trebuia termi
nată construcția unui puț cu 
pompă mecanică și alte lucruri 
trebuitoare cooperativei. După 
un timp, o parte dintre 
au început să șovăie și 
gata să se retragă de teamă 
că nu vor putea birui greută
țile începutului. Dar pe măsu
ră ce oamenii ieșeau învingă
tori în lupta cu greutățile, în
crederea în cooperativă se în
tărea din ce în ce. Pe locurile 
virane s-a înălțat o clădire 
impunătoare, cu etaj, in care 
sînt instalate birourile coopera
tivei. în spatele acestui pavilion 
stau aliniate peste 40 de alte

tineri 
erau

pe in întregime, un țăran munci
tor nu voia nici in ruptul capu
lui să se înscrie in coopera
tivă. El spunea: „Mi-am pro
pus să mai aștept încă cinci 
ani, pe urmă voi intra".

Un grup de tineri a cerut 
organizației de partid din sat 

încredințeze munca 
convingerea acestui 
au aflat astfel că 

respectiv se dă tn 
dar și-au

să le 
pentru 
om. Ei 
țăranul 
brlnti după avere, 
dat seama că nu era deocam
dată momentul să l contrazică. 
Au mers insă la cooperativă și 
au ales un cooperator cu o ve
chime de cinci ani care, la in
trarea în cooperativă avea o 
avere asemănătoare cu a țăra
nului muncitor rămas tn afară.

In raport cu perspectivele 
cooperativei, ei au calculat la 
ce nivel de viață va putea 
ajunge cooperatorul respectiv 
peste cinci ani. Au mai mers 
apoi in multe rinduri pe la 
țăranul muncitor individual, dar 
s-au ferit să-i combată dintr-o

fătuiri ale elevilor, închinate 
problemelor legate de coopera
tivizarea agriculturii. Parte din 
participanțij la aceste consfă
tuiri erau pasionați de meseria 
de agronom. Posibilități de a-și 
îndeplini acest vis erau sufici
ente, dar cum poți să profesezi 
meseria de agronom, să te bu
curi de roadele ei, cînd încă 
predomină gospodăria mică 
țărănească? Elevii n-au înce
tat nici o clipă să le explice 
lucrul acesta și părinților, care 
le-au urmat îndemnul de a in
tra în cooperativă.

In raionul Tolbuchin se obiș
nuiește ca, acasă la ei, pionie
rii să aibă colțuri proprii, cu 
însemnări personale din viața 
de organizație. La aceste col
țuri copiii au început să pună 
afișe, fotografii și articole des
pre cooperativizarea agricultu
rii, iar un pionier a scris la 
colțul său cu litere mari urmă
toarele cuvinte: t,Tăticule și mă- 
mico, înscrieți-vă tn cooperați-

autoritate și respect, attt in 
cooperativă cit și in sat și 
care găsesc cu cale să fie de 
față la sfatul femeiesc. Cea 
mai mare parte a tinerelor 
fete și-au dat seama că coo
perativa agricolă le aduce mari 
foloase, că aici își pot asigura 
un viitor luminos și pentru 
aceasta se înscriu ou încre
dere.

Cineva ne spunea, cu multă 
dreptate: ,,Fiecare cooperativă 
și-a agonisit o avere cu care 
unii au motive de fală, iar al
ții se pot mindri mai puțin: 
asta-i după cum s-au străduit 
sd și-o înmulțească. Dar acea
stă avere, fie ea mică sau mare 
are întotdeauna un istoric al 
său". Dacă te interesezi de is
toricul averii cooperativelor a- 
gricole, afli multe fapte care do
vedesc că și în această privin
ță munca tineretului a fost rod
nică. Jn anul 1945, 90 de tineri 
din comuna Șabla, raionul Bal
tic, au pornit, alături de vtrst- 
nici, să făurească o cooperativă

clădiri în care se adăpostesc 
vitele și mașinile cooperativei, 
atelierele, motoarele uzinei e- 
lectrice, cerealele. Cooperativa 
numără acum 800 membri și 
aie o suprafață de peste 1460 
hectare pămînt arabil, 60 hec
tare grădină de legume. 20 hec
tare cu viță de vie, 15 hectare 
cu pomi fructiferi. Cooperativa 
are un sector zootehnic bine 
dezvoltat: peste 150 capete ti
neret bovin, 70 vaci cu lapte, 
300 porci, 2200 oi și 6.000 pă
sări. In acești ani, cooperatorii 
și-au cumpărat două autoca* 
mioane. Producția a crescut din 
an In an. In anul 1955 s-au ob
ținut la hectar, in medie, peste 
2200 kg. grîu și peste 3000 kg. 
porumb. Acesta a fost rezulta
tul aplicării agrotehnicii înain
tate, susținută în cooperativă și 
■ie tinerii Nicola Gherjicov, 
Gheorghe Atanasov și de mulți 
alții. Au crescut simțitor și ve
niturile personale ale coopera
torilor. Tot în anul 1955, pe lin
gă marile cantități de produse.

fiecărui cooperator i-au reve
nit pentru o zi muncă și cite 
1/ leva. Tînărul Vasil Nicolvu 
a ridicat de Lq cooperativă tita
nul 1955, 16.000 leva.

întrecerea a îndemnat pe ti
neri să folosească metode de 
muncă dintre cele mai bune, 
în raionul Tolbuchin, tinerii 
cooperatori muncesc intr-un 
chip nou. Șeful echipei (care 
pretutindeni e ales dintre tine
rii cei mai harnici și cu cea mai 
multă autoritate) împarte su
prafața echipei in parcele, 
oameni. I - ____
parcele, pe o tăbliță, siăȚcrls 
numele tinărului care o lucrea
ză. La rindul său, tînărul își 
întocmește un jurnal de zi în 
care își trece sarcinile zilnice, 
felul cum și le îndeplinește și 
o scurtă însemnare personală, 
dacă e sau nu e mulțumit cum 
a muncit în ziua respectivă. A- 
semenea metode sînt aduse la 
cunoștința tinerilor de prin alte 
locuri prin buletinele decadale 
ale comitetului de ocolie (pla
să) D.S.N.M., prin buletinele 
întrecerii și broșurile editate de 
comitetul județean D.S.N.M. si 
mai ales în cadrul schimburi
lor de experiență cu brigadie
rii, șefii de echipă și tinerii 
fruntași, la centrul de ocolie 
sau de județ.

Prestigiul tinerilor bulgari 
stă, înainte de toate, în muncă. 
Rar poți intîlni elev sau stu
dent venit tn vacanță care să 
nu-și petreacă o parte din tim
pul liber alături de prietenii săi 
din echipele de tineret ale co
operativei. De altfel și tn tim
pul cît se află la cursuri, mai 
în fiece sărbătoare elevii $1 
studenții vin în sprijinul celor 
de pe ogoare. Prețios e și spri
jinul tinerilor intelectuali, mai 
ales al agronomilor care nu 
precupețesc nici o clipă pentru 
îndrumarea tinerilor țărani în 
aplicarea cu stăruință a reco
mandărilor agrotehnicii înain
tate. De aceea și 
sînt dintre cele mai

PETRE

. .. ... -------- - pe
La capătul fiecărei

realizările 
bune.
LUNGU



Importante propuneri ale U.R.S.S. 
pentru asigurarea păcii și securității 

în Orientul Apropiat și Mijlociu
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 11 februarie, D. T. Șepiiov, 

ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe Ch. Bohlen, 
ambasadorul S.U.A. in U.R.S.S., 
și i-a remis următoarea notă a- 
dresată de guvernul sovietic gu
vernului S.U.A.:

„Ministerul Afacerilor Exter
ne al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste asigură de res
pectul său ambasada Statelor 
Unite ale Americii și din însărci
narea guvernului sovietic are o- 
noarea să comunice următoarele:

Ca urmare a eforturilor po
poarelor iubitoare de pace, spri
jinite de Organizația Națiunilor 
Unite, au fost lichidate acțiunile 
agresive împotriva Egiptului, 
s-au creat o situație favorabilă 
și posibilități reale pentru asigu
rarea păcii, precum și pentru re
zolvarea problemelor internațio
nale in regiunea Orientului A- 
propiat și Mijlociu. ,

Lichidarea focarului de război mul timm^și pentru 
în această regiune a creat pre- " * '
mizele pentru întărirea indepen
denței naționale, a suveranității 
de stat și pentru dezvoltarea e- 
conomică nu numai a Egiptului, 
ci și a tuturor țărilor din Orien
tul Apropiat și Mijlociu, și a 
deschis de asemenea calea spre 
o largă colaborare a țărilor din 
această regiune cu toate țările 
pe baza principiilor relațiilor de 
egalitate in drepturi dintre sta
te, formulate îndeosebi in hotă- 
ririle conferinței de la Bandung.

Popoarele iubitoare de pace aș
teptau pe bună dreptate ca de 
acum înainte pacea in Orientul 
Apropiat și Mijlociu să poată fi 
menținută și consolidată, că se 
va pune capăt politicii amestecu
lui străin in treburile interne ale 
țărilor din această regiune, ci 
suveranitatea și independența ță
rilor din Orientul Apropiat și 
Mijlociu va fi respectată in mod 
sincer și că țărilor din această 
regiune, îndeosebi Egiptului — 
victima agresiunii. Ii se va acor
da un ajutor economic dezintere
sat.

Or. perioada slăbirii sltuațiet 
încordate în această regiune s a 
dovedit din păcate scurtă și spe
ranțele popoarelor nu au fost 
justificate.

Ca urmare a acțiunilor unila
terale din partea unor puteri, in 
ultima vreme situația din Orien
tul Apropiat și Mijlociu s-a a- 
gravat din nou în mod serios. 
Această agravare este provocată 
in primul rind de faptul că exis
tă intenții de a se folosi in mod 
unilateral fără consimțămiutul 
Organizației Națiunilor Unite 
forțele armate ale unei mari pu
teri in Orientul Apropiat și Mij
lociu, la aprecierea ei. pentru a- 
mestecul in treburile interne ale 
acestei regiuni. Se are în vedere 
de asemenea acordarea așa-numi- 
tuiui ajutor economic țărilor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, im- 
punind drept condiție ca aceste 
țări să renunțe la orice legaturi 
cu anumite state membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite, adi
că să accepte condițiile politice 
ale acestui „ajutor", incompatibi
le cu demnitatea și suveranita
tea acestor țări, cu înaltele prin
cipii ale O.N.U.

Nu putem să nu ne dam seama 
că înfăptuirea acestei politici, ne- 
ținindu-se seama de O.N.U.,. ar 
duce la o nouă agravare pericu
loasă a situației în această regiu
ne care foarte recent a fost arena 
operațiunilor militare provocate 
de agresiunea împotriva Egiptu
lui, și ar pune in primejdie cau
za păcii in intreaga lume.

Planurile menționate nu în
seamnă altceva decit continuarea 
politicii creării de blocuri mi
litare agresive închise de tipul 
NATO, SEAT O și pactului de la 
Bagdad, și ridicarea de bariere 
economice și politice artificiale 
care impiedică legăturile normale 
dintre state.

La baza politicii externe a U- 
niunii Sovietice stă principiul co
existenței pașnice a statelor, in
dependent de deosebirile dintre 
orinduirea lor socială și de stat. 
Se știe că stabilind relații de 
prietenie cu țările arabe. Uniunea 
Sovietică nu numai că nu a ur
mărit niciodată înrăutățirea rela
țiilor acestor țări cu celelalte mari 
puteri, ci dimpotrivă s-a pronun
țat pentru necesitatea unei largi 
colaborări internaționale, s-a 
pronunțat pentru necesitatea asi
gurării unei păci trainice și a 
creării unei atmosfere de încrede
re in regiunea Orientului Apro
piat și Mijlociu.

Uniunea Sovietică nu are și nu 
tinde să aibă baze militare și nici 
un fel de concesiuni în țările O- 
rientului Apropiat și Mijlociu în 
scopul de a obține profituri, nu

Prima adunare lărgită a activului Uniunii 
Tineretului Muncitor Revoluționar din Ungaria
BUDAPESTA 12 (Ager

pres). — La 11 februarie a 
avut loc la Budapesta prima 
adunare lărgită a activului 
Uniunii Tineretului .Muncitor 
Revoluționar din Ungaria.

Lajos Petrak. membru al 
comitetului provizoriu din Bu
dapesta al Uniunii Tineretului 
Muncitor Revoluționar din 
Ungaria, a prezentat un. ra
port cu privire la sarcinile 
Uniunii. în rindurile tineretu
lui, a spus el, au loc în pre
zent foarte multe discuții cu 
privire la evenimente’e care 
au avut loc. Tineretul cere 
Uniunii să adopte o poziție 
fermă in ceea ce privește apre
cierea evenimentelor din oc
tombrie și să declare că între 

Nota guvernului 
sovietic adresată 

guvernului S.U.A.
de 
în-

tinde să obțină nici un fel 
privilegii în această regiune, 
trucît toate acestea sînt incom
patibile cu principiile politicii ex
terne sovietice.

Uniunea Sovietică este vital 
interesată ca în regiunea Orien
tului Apropiat și Mijlociu situată 
în imediata apropiere de frontie
rele ei, să fie pace. Ea este inte
resată în mod sincer în întărirea 
independenței naționale a țărilor 
din această regiune și in înflori
rea lor economică.

După părerea guvernului sovie
tic, menținerea păcii în Orientul 
Apropiat și Mijlociu este o condi
ție necesară nu numai pentru 
dezvoltarea țărilor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu, ci, așa cum 
au arătat evenimentele din ulti- 

* I’.... . r 1 i asigurarea 
prosperității economice a multcr 
alte țări.

Necesitatea întăririi păcii și a 
securității în Orientul Apropiat și 
Mijlociu cere o largă dezvoltare 
a legăturilor politice, economice și 
culturale dintre toate țările, în
deosebi a acțiunilor comune a ma
rilor puteri care poartă principala 
răspundere pentru menținerea pă
cii, acțiuni corespunzătoare Car
tei O.N.U.

Guvernul sovietic consideră că 
prin eforturile comune ale mari
lor puteri — U.R.S.S., S.U.A., An
glia și Franța — membri perma
nent ai Consiliului de Securitate 
al O.N.U., s-ar putea asigura o 
pace îndelungată și trainică în 
această regiune, dacă toate mari
le puteri menționate mai sus și-ar 
Întemeia relațiile cu țările din 
Orientul Apropiat și Mijlociu pe 
principiile generale ale politicii 
neamestecului în treburile lor in
terne și ale respectării indepen
denței și suveranității lor națio
nale.

Pornind de la cele expuse mal 
sus, guvernul sovietic propune 
guvernelor S.U.A., Angliei și 
Franței să elaboreze și să pro
clame principiile fundamentale în 
problema păcii și securității în 
Orientul Apropiat și Mijlociu și

Principiile fundamentale ale declarației 
guvernelor U.R.S.S, S.U.A., Angliei și Franței 
în problema pâcii și securității în Orientul 
Apropiat și Mijlociu și a neamestecului in 
treburile interne ale țărilor acestei regiuni.

Guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Statelor Unite 
ale Americii, Regatului Unit și Republicii Franceze,

conducindu-se după înaltele feluri și principii pașnice ale Organi
zației Națiunilor Unite, exprimate in Carta ei,

declară că sînt de acord ca la baza politicii lor față de țările 
Orientului Apropiat și Mijlociu să stea năzuința spre stabilirea pâcii 
și securității in Orientul Apropiat și Mijlociu și in lumea întreagă ;

recunosc și respectă înaltele principii ale relațiilor dintre state, 
formulate la conferința de la Bandung a țărilor Asiei și Africei;

se străduiesc să creeze condiții favorabile pentru întărirea indepen
denței naționale și a suveranității de stat a țărilor Orientului Apro
piat și Mijlociu ;

exprimă dorința sinceră ca prin eforturi comune să contribuie 
dezinteresat la înflorirea economică a țărilor din această regiune și 
pornesc in aceasta de la faptul că bogățiile naturale ale țărilor slab 
dezvoltate reprezintă un bun național inalienabil al popoarelor acestor 
țări care au dreptul deplin să dispună in mod de sine stătător și 
să se folosească de ele in interesul dezvoltării economiei lor națio
nale și a progresului.

Guvernele U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței
doresc să contribuie la dezvoltarea prin toate mijloacele a legătu

rilor economice, comerciale și cultutale ale țărilor Orientului Apro
piat și Mijlociu cu toate țările pe baza egalității și a avantajului 
reciproc,

consideră că legăturile economice și comerciale largi ale țărilor 
din această regiune corespund nu numai intereselor acestor țări, ci 
și intereselor asigurării prosperității economice a celorlalte țări 
din lume,

recunosc necesitatea reglementării pașnice pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor internaționale și a problemelor litigioase referi
toare la Orientul Apropiat și Mijlociu,

Dîndu-și seama de intreaga importanță a răspunderii pe care o 
poartă pentru menținerea păcii și securității în întreaga lume, guver
nele U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței se obligă să urmeze in poli
tica lor față de Orientul Apropiat și Mijlociu principiile expuse 
mai jos :

I
I. — Menținerea păcii în Orientul Apropiat și Mijlociu 
prin reglementarea problemelor litigioase, exclusiv prin 
mijloace pașnice, pe baza metodei tratativelor.

2. — Neamestecul in treburile interne ale țărilor Orientu
lui Apropiat și Mijlociu; respectarea suveranității și inde

pendentei acestor țări.
3. — Renunțarea la orice încercări de a atrage aceste 

tari in blocuri militare la care participă marile puteri.
4. — Lichidarea bazelor străine și retragerea trupelor 

străine de pe teritoriile țărilor Orientului Apropiat și Mij
lociu.

5. — Renunțarea reciprocă la livrările de armament către 
țările Orientului Apropiat și Mijlociu.

6. — Sprijinirea dezvoltării economice a țărilor Orientu
lui Apropiat și Mijlociu fără niciun fel de condiții politice, 
militare sau de altă natură, incompatibile cu demnitatea și 
suveranitatea acestor țări.
Guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Statelor Unite 

ale Americii, Regatului Unit și Republicii Franceze își exprimă spe
ranța că în relațiile lor cu țările Orientului Apropiat și Mijlociu și 
celelalte state vor urma aceleași principii".

★
In aceeași zi note similare au lui S. Parrott, însărcinat cu afa- 

fost înmînate lui M. Dejean, am- ceri ad-interim al Marij Britanii 
basadorul Franței în U.R.S.S. și în U.R.S.S.

și 4 noiembrie 
avut loc o con-

a subliniat în 
construirea so- 
Ungaria nu este 

conducerea

23 octombrie 
în Ungaria a 
trarevoluție.
i Raportorul 
continuare că 
cialismului in
cu putinfă fără 
partidului comunist. In nici o 
tară democrat-populară, a 
spus în continuare raporto
rul, nu este cu putință con
struirea socialismului fără 
Uniunea Sovietică, fără prie
tenia cu aceasta.

Raportorul a propus ca 
Uniunea Tineretului Muncitor 
Revoluționar din Ungaria să 
facă parte din Federația Mon
dială a Tineretului Democrat. 
Trebuie să facem demersuri

neamestecului in treburile interne 
ale tarilor acestei regiuni.

Aceste principii ar putea fi puse 
la baza unei declarații comune, a 
cărei adoptare ar exclude posibi
litatea unor acțiuni unilaterale 
primejdioase ale unora sau altora 
dintre marile puteri împotriva ță
rilor Orientului Apropiat și Mij
lociu. ar contribui la consolida
rea păcii și securității în această 
importantă regiune, la dezvolta
rea economiei naționale și întări
rea independenței acestor țări.

înțelege de la sine că Decla- 
ar fi deschisă pentru ade- 
oricărui stat interesat în 
și securitate, care dorește 
întemeieze relațiile cu țări-

Se 
rafia 
rare 
pace 
să-și 
le Orientului Aproniat și Mijlociu 
pe principiile menționate.

Propunerile cu privire la obli
gațiile corespunzătoare ale pute- 
rilor-participante la declarație ar 
putea fi imediat aduse la cunoș
tința guvernelor si popoarelor ță
rilor Orientului Apropiat și Mij
lociu.

Anexînd totodată principiile 
fundamentale ale proiectului de 
Declarație a celor patru puteri — 
U.R.S.S., S.U.A. Anglia și Fran
ța, propusă de guvernul U.R.S.S., 
Ministerul Afacerilor Externe ar 
fi recunoscător ambasadei S.U.A. 
să comunice dacă principiile fun
damentale expuse în acest proiect 
ale Declarației în problema păcii 
și securității în Orientul Apropiat 
și Mijlociu și a neamestecului în 
treburile interne ale țărilor din 
această regiune sînt acceptabile 
pentru guvernul Statelor Unite 
ale Americii.

Guvernul sovietic n-ar obiecta 
n’ci dacă guvernele S.U.A., An
gliei, Franței și Uniunii Sovieti
ce ar face declarații separate cu 
conținut identic cu privire la re
lațiile lor cu țările Orientului A- 
propiat și Mijlociu, bazate pe 
principiile expuse în proiectul 
anexat.

ANEXA: Proiectul „Principii
lor fundamentale ale Declara
ției guvernelor U.R.S.S., S.U.A.,
Angliei și Franfei în problema 
păcii și securității în Orientul 
Apropiat și Mijlociu și a neames
tecului în treburile interne ale ță
rilor acestei regiuni*.
Moscova, 11 februarie 1957.

pe lîngă F.M.T.D. și pe lîngă 
guvernul nostru, a spus Lajos 
Petrak, ca Uniunea Tineretu
lui Muncitor Revoluționar din 
Ungaria să poată participa la 
Festivalul de la Moscova.

A doua parte din raport a 
fost consacrată problemelor 
apărării intereselor tineretului 
muncitor și sarcinilor concre
te care stau in fața tinerilor 
constructori ai socialismului 
din Ungaria.

La adunarea activului a 
asistat Bruno Bernini, secre
tar general al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret din Republica De
mocrată Germană și din Bul
garia.

Problemele situației internaționale

MOSCOVA (Agerpres). — In 
cadrul ședinței comune din 12 fe
bruarie a celor două camere ale 
Sovietului Suprem al U.R S.S. a 
luat cuvîntul D. T. Șepiiov, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., care a prezentat rapor
tul „Problemele situației interna
ționale și politica externă a 
Uniunii Sovietice".

Șepiiov a subliniat în raportul 
său că orientarea spre coexisten
ta pașnică a celor două sisteme 
sociale opuse — nu este o mane
vră politică de conjunctură a sta
tului sovietic, după cum încearcă 
să o prezinte dușmanii U.R.S.S. 
ci piatra unghiulară a politicii 
externe a statului sovietic.

Mai departe Șepiiov a «pus: 
In cercurile guvernante ale pu
terilor occidentale se dă lupta in
tre două tendințe în domeniul po
liticii externe. Oamenii politici 
cei mai lucizi își dau seama că 
interesele naționale ale țărilor lor 
cer slăbirea încordării internațio
nale. Dar, in politica acestor țări 
la sfîrșitul anului 1956 a învins 
o tendință opusă. Calea întăririi 
colaborării între popoare nu este 
evident pe placul adepților celei 
de a doua tendințe, care pun 
scopurile lor egoiste mai presus 
de interesele naționale, mai pre
sus de interesele păcii și 
securității. Iată de ce ei au în
cercat să treacă la ofensivă fă
țișă in două direcții principale — 
împotriva mișcării de eiiberare 
națională în Orient și Împotriva 
marii comunități a țârilor socia
liste. In continuare. D. T. Șepi- 
lov a spus: „Atunci cînd impe
rialiștii s-au convins de puterea 
mereu crescindă a țărilor socia
liste, de faptul că unitatea moral- 
politică a popoarelor acestor țări 
se întărește iar orice născociri 
cu privire la „evojuția" orinduirii 
sovietice înspre regimurile bur
gheze constituie o fantezie deșar
tă, cînd și-au dat seama că vi
surile lor despre menținerea și 
consolidarea sistemului robiei ca
pitaliste în Orient sint clădite 
pe nisip, atunci au început să 
facă din nou uz de arma otrăvită 
a comploturilor antipopulare și 
aventurilor războinice.

In raportul său, Șepiiov a 
spus: Infrîngerea rebeliunii con
trarevoluționare în Ungaria, in
spirate din afară, precum și in- 
fringerea agresorilor in Egipt, 
înseamnă un mare eșec ai orien
tării imperialiste a politicii „de 
pe poziții de forță" și constituie 
o nouă dovadă a slăbirii conti
nue a sistemului capitalist. Evo
luția evenimentelor din Ungaria 
și din Orientul Apropiat, izola
rea și eșecul rapid al complo
tiștilor și agresorilor, a confir- 

I nut justețea și viabilitatea teze- 
i lor Congresului al XX-le» al 
P.C.U.S asupra faptului că io 
condițiile actuale războiul nu este 
o inevitabilitate fatală, că răz
boaiele pot fi preintimpinate ți 
curmate, că in condițiile actua
lului raport de forțe pe arena in- 
ternaționahi singura politică rea
listă este - politica coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite.

In raportul său. Șepiiov a spus: 
In procesul colaborării frățești a 
țărilor lagărului socialist a luat 
ființă un nou tip de relații inter
naționale. Țările lagărului socia. 
list se află pe diferite trepte de 
dezvoltare economică și tehnică. 
In condițiile capitalismului ace
ste diferențitri ar servi drept bază 
pentru subordonarea țărilor mai 
puțin dezvoltate din punct de ve
dere economic statelor puternice 
din punct de vedere economic. In 
condițiile socialismului însă, ace
ste relații sînt cu desăvirșire ex
cluse. Legăturile dintre țările so
cialiste se întemeiază pe baza de
plinei egalități in drepturi, res
pectării integrității teritoriale, a 
independenței de stat și suvera
nității. pe baza neamestecului re
ciproc in treburile interne. Cu 
toate deosebirile care decurg din 
trecutul istoric al fiecărei lari, 
din particularitățile lor naționale, 
din nivelul dezvoltării economice, 
participants la sistemul mondial 
al socialismului sint uniți prin- 
tr-un singur țel, prin comunitatea 
intereselor fundamentale — ei 
pășesc cu toții pe drumul con
struirii societății socialiste.

Relațiile dintre țările socialis
te se întemeiază pe colaborarea 
frățească și pe ajutorul reciproc.

Vorbind despre lagărul socia
list, ca principală fortăreață a 
păcii și securității popoarelor, 
Șepiiov a spus:

Puterea crescîndă a lagărului 
socialist constituie cea mai trai
nică și sigură garanție a liber
tății, independenței și suveranită
ții fiecărui stat socialist. Iată de 
ce fiecare stat socialist este vi
tal interesat la rîndul său in în
tărirea și dezvoltarea întregului 
lagăr socialist. Astfel se manifes
tă în alianța națiunilor socia
liste marea forță vitală a inter
naționalismului proletar, care 
îmbină într-un mod armo
nios interesele naționale ale unor 
țări socialiste cu interesele comu
ne ale comunității popoarelor li
bere, cu interesele tuturor oame
nilor muncii, unindu-i în lupta 
pentru triumful deplin al măre
țelor idei ale păcii, democrației 
și socialismului. ,

In continuare Șepiiov a spus: 
Unul din factorii cei mai im-i 

portanți ai puterii lagărului so
cialist este prietenia dintre U- 
niunea Sovietică și Republica 
Populară Chineză, care constru
iește cu încredere socialismul, 
merge pe calea progresului și în
floririi. Noi, oamenii sovietici, 
sîntem mîndri de succesele re. 
marcabile ale poporului chinez. 
Prietenia și alianța frățească 
dintre cele două mari puteri so
cialiste este bastionul păcii și se
curității tuturor popoarelor, de-

a externă
Expunerea raportului 

la ședința comună a 
ale Sovietului Sup 

oarece trebuie ca cineva să-și 
piardă cu adevărat orice rațiune 
pentru a ridica arma impotnva 
puternicei fortarete a socialismu
lui a cărei garnizoană numără 
900 milioane de oameni in frun- 
le cu popoarele frățești — po
poarele cmnez și sovietic! Po
poarele U.R.S.S. și Chinei sint 
strins unite pe vecie. Cele două 
state au deciarat că sint legate 
de toate țările socialiste printr-o 
prietenie irâțească și prin obli
gații de asistență mutuală, că 
orice acțiuni provocatoare ale 
iurțelor agresive imperialiste în
dreptate spre subminarea solida, 
rității țărilor socialiste se vor 
lovi de riposta cea mai hotărită.

șepiiov a continuat : Însăși 
via;a arată cercurilor guvernante 
din lumea capitalistă singura 
ieșire rezonabila și posibilă pen
tru ele : să renunțe insfirșit la ori
ce planuri de „înlăturare a comu
nismului", de a păși pe calea co
existentei statelor cu sisteme so
ciale diferite. Dacă acest princi
piu va învinge în politica inter
națională, pacea va fi menținută 
și consolidată.

In numele guvernului sovietic 
D. T. Șepiiov a chemat popoare
le și guvernele să depună efor
turi constructive în interesul cau
zei păcii. Popoarele cer ca pe a. 
rena mondială să triumfe princi. 
piui coexistentei pașnice. în con
formitate cu această revendicare 
guvernul sovietic manifestă în 
politica sa și va manifesta cea 
mai deplină stăpinire de sine, 
răbdare și perseverență. El nu se 
lasă antrenat de niciun fel de 
provocări. El va folosi orice po
sibilitate pentru a preîntimpina 
noi complicații și conflicte. El 
continuă să stăruie perseverent 
pentru reglementarea principale
lor probleme internaționale, de 
rezolvarea cărora depinde men
ținerea și Întărirea păcii.

Șepiiov a spus în continuare: 
„Guvernul sovietic consideră că 
este necesar să se continue efor
turile in vederea rezolvării a 
două probleme, din cele mai im
portante care sînt ]a ordinea zi
lei in ce privește relațiile inter
naționale. In primul rind este 
dezarmarea, in al doilea rind — 
asigurarea securității colective în 
Europa și Asia. In legătură cu 
aceasta Șepiiov a subliniat că 
S.U.A. refuză cu incăpăținare ca 
și înainte, să ajungă la un acord 
asupra interzicerii armei nuclea
re. Guvernul S.UA refuză de a- 
semenea să consimtă la distru
gerea stocurilor actuale de bom
be atomice și cu hidrogen și la 
crearea condițiilor care să exclu
dă posibilitatea fabricării lor pe 
viitor. Șepiiov a subliniat că ori- 
ce stat fie in Europa. în Orien
tul Apropiat și Mijlociu, care ar 
accepta sa și ofere teritoriul pen
tru unitățile militare atomice ale 
S.U.A. și ar asuma intreaga răs
pundere pentru consecințele ce 
decurg in această privință.

Șepiiov a declarat că in loc de 
a interzice arma atomică cercuri
le oficiale americane merg pe o 
cale care duce la intensificarea 
primejdiei izbucnirii unui război 
atomic.

Vorbind despre problema de
zarmării. Șepiiov a subliniat de 
asemenea răspunderea deosebită 
care revine Organizației Națiuni
lor Unite. El a spus: Nu discu
tarea interminabilă a problemei 
dezarmării ci rezultate poz.Lve 
concrete in problema dezarmării 
— iată singura! criteriu pentru 
aprecierea faptului cu cit succes 
face fată CLN.U. misiunii sale. 
Organizația Națiunilor Unite 
nu și va indeplmi misiunea dacă 
nu va obține in anui 1957 un 
progres important in această 
problemă.

In continuare Șepiiov a subli
niat importanța deosebită pe care 
o prezintă problemele asigurării 
securității colective in Europa și 
Asia pentru consolidarea serioa
să a păcii.

In raportul său Șepiiov a fă
cut cunoscute propunerile pe care 
guvernul sovietic le-a făcut la II 
februarie guvernelor S.U.A. An
gliei și Franței ca guvernele ce. 
lor patru țări să-și asume obli
gația să urmărească în politica 
lor față de Orientul Apropiat și 
Mijlociu următoarele principii:

1) Menținerea păcii in Orien
tul Apropiat și Mijlociu prin 
reglementarea problemelor litigi
oase exclusiv prin mijloace paș
nice pe baza metodei tratativelor.

2) Neameștecul in treburile in
terne a'.e țârilor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu ; respectarea 
suveranității și independenței a- 
cestor țări.
i 3) Renunțarea la orice încer
cări de a atrage aceste țări în 
blocuri militare la care participă 
mariie puteri.

4) Lichidarea bazelor străine și 
retragerea trupelor străine de pe 
teritoriile țârilor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

5) Renunțarea reciprocă la li
vrările de armament țărilor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

6) Sprijinirea dezvoltării eco
nomice a țărilor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu fără nici un 
fel de condiții politice, militare 
sau de altă natură, incompati
bile cu demnitatea și suverani
tatea acestor țări.

1 Este de la sine tnțeles, a spus 
Șepiiov, că o asemenea declara
ție ar fi deschisă pentru adera
rea oricărui stat interesat în 
menținerea păcii și securității, 
care ar dori să-și întemeieze re
lațiile cu țările din Orientul 
Apropiat și Mijlociu pe baza prin, 
cipiilor susmenționate.

Guvernul Uniunii Sovietice tși

rezentat de D. T. Șepiiov 
celor două camere 

rem al U. R. S. S.
exprimă speranța că această ini
țiativă dictată de grija sinceră 
pentru întărirea păcii în Orientul 
Apropiat și Mijlociu va fi spri
jinită de guvernele S.UA., An. 
gliei și Franței.

Referindu-se la lichidarea agre- 
siunii anglo-franco-israeliene îm
potriva Egiptului. Șepiiov a de
clarat că problema cea mai ur. 
gentă este problema retragerii 
complecte a trupelor israeliene de 
pe teritoriul Egiptului. Cui nu-i 
este clar că întreaga răspundere 
pentru urmările pe care le poate 
avea ocuparea mai departe a 
unei părți a teritoriului Egiptu
lui va reveni guvernului statului 
Israel, precum Și ocrotitorilor 
lui ?

Guvernul U.R.S.S. sprijină re. 
ven-dicarea justă a Egiptului cu 
privire la deplina compensare a 
pagubelor ce i s-au cauzat. Oa
menii sovietici au fost și rămîn 
adversari ai oricăror știrbiri adu
se drepturilor inalienabile ale 
Egiptului prin scoaterea Canalu
lui de Suez de sub suveranitatea 
egipteană și stabilirea într-o for
mă sau aita a administrației 
străine asupra Canalului. In a. 
ceasta chestiune dreptatea este pe 
de-a întregul de partea Egiptu
lui. Problema navigației libere 
prin Canalul de Suez poate fi 
rezolvată numai pe calea tratati
velor între țările interesate pe 
baza respectării suveranității 
Egiptului, ținîndu.se seama în 
modul cuvenit de interesele juste 
ale tuturor țărilor care fclosesc 
Canalul.

Vorbind despre problemele eco
nomice și, în primul rind, despre 
crearea unor condiții favorabile 
pentru dezvoltarea comerțului 
mondial, Șepiiov a spus: A sosit 
timpul pentru convocarea unei 
conferințe economice mondiale.

Convocarea unei asemenea con
ferințe ar exercita o influență 
binefăcătoare asupra relațiilor 
internaționale.

In raportul său, Șepiiov a 
spus: Răspunderea principală 
pentru menținerea păcii și secu
rității internaționale revine mari
lor puteri foste participante la 
coaliția istorică care a zdrobit 
hoardele fasciste și prin aceasta 
a salvat civilizația. Dacă între 
marile puteri participante la 
această coaliție vor fi restabilite 
încrederea și bunele relații, ome
nirea va răsufla ușurată, dindu-și 
seama că de acum înainte pacea 
nu este amenințată de nici o pri
mejdie cit de cit serioasă.

Ținind seama de aceasta 
Uniunea Sovietică este gata să 
examineze cu toată bunăvoința 
orice inițiativă care ar ușura sta- 

.bilirea . înțelegerii reciproce cu 
Statele Unite. Anglia și Franța. 
In această privință — a spus 
Șepiiov — nu poate să nu atragă 
atenția declarația președintelui 
S.UA., Eisenhower, făcută la 
23 ianuarie, precum și declara
ția d-lui Lioyd. ministru! Afa
cerilor Externe al Marii Britanii 
făcută cu o zi Înainte. Subit, 
niied că normalizarea relațiilor 
sovieto-americane este cu putin
ță, Șepiiov a spus că guvernul 
sovietic consideră ca și înainte 
câ oricit s-ar deosebi sistemele 
sociale din U R.S.S. și din S U.A. 
există multe probleme importanie 
in care interesele popoarelor noa
stre coincid. Americanii și oa
menii sovietici s:nt interesați in 
ega'a măsură fn menținerea păcii 
și in dezvoltarea colaborării paș
nice. Pornind de la aceasta noi 
am propus Statelor Unite să în
cheie cu Uniunea Sovietică un 
tratat de prietenie. Deși de la pre
zentarea de către noi a acestei 
propuneri a trecut un an, totuși 
nu am primit nici un răspuns. 
Sintem convinși că mai devreme 
sau mai tîrziu, bunul simț și ju
decata lucidă, proprii națiunii 
americane, vor triumfa asupra 
considerentelor egoiste ale acelo
ra care tind spre accentuarea 
încordării in relațiile americano- 
sovietice.

In raportul său, Șepiiov a 
spus: Intre Uniunea Sovietică și 
Anglia, la fel ca și între Uniunea 
Sovietică și Franța sînt numeroa
se probleme comune și interese co
mune. Dacă există probleme liti
gioase și aceste probleme există 
desigur, ce ar putea împiedica 
atunci găsirea prin eforturi co
mune a unor soluții ? In orice 
caz interesele legitime ale An
gliei și Franței vor găsi fără

Sovietul Suprem al 
politica externă a

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat următoarea hotărîre In 
legătură cu raportul lui D. T. 
Șepiiov:

După ce a ascultat și discutat 
raportul fui D. T. Șepiiov, minis-

★

La 11 februarie Sovietul Națio
nalităților a adoptat, ca Și Sovie
tul Uniunii, în unanimitate legea 
trecerii în competenta republici
lor unionale a legislației organi
zării tribunalelor republicilor u- 
nionaie, a adoptării codului civil, 
penal și de procedură, precum și 
legile și hotărîrile privind ratifi
carea decretelor Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. emise 
după sesiunea precedentă.

La propunerea deputatului La- 
țis Camera a hotărît să se a. 
leagă Comisia economică a So
vietului Naționalităților. Preșe
dinte a fost aleasă deputata 
Olga Ivașcenko (Ucraina).

Sovietice
tndoială înțelegere din partea 
poporului sovietic și a guvernului 
său. dacă aceste state vor da do. 
vadă de înțelegerea cuvenită a 
intereselor Uniunii Sovietice. Re
ferindu-se la problema algeriană 
Șepiiov a spus: Poziția noastră 
ia această problemă este absolut 
limpede. Considerăm că fiecare 
popor are dreptul inalienabil la 
libertate, independență națională 
precum și la autodeterminare. A- 
ceasta se referă în întregime și 
la poporul algerian. Totodată, nu 
se poate nega existența cunoscu
telor legături care s-au creat în 
decursul istoriei între Franța și 
Algeria. Existența acestor legă
turi face cu putință rezolvarea 
problemei algeriene în interesul 
reciproc atît al poporului algerian 
cit și al poporului francez. De ce 
atunci nu a fost folosită această 
posibilitate pînă în prezent? De ce 
problema algeriană s-a transfor
mat intr-o problemă internaționa
lă acută ? Poporul francez nu 
este vinovat de acest lucru. A- 
ceasta s-a petrecut în primul 
rind și in deosebi datorită faptu
lui că cercurile conducătoare din 
Franța au renunțat timp înde
lungat la căutarea unei soluții a 
problemei algeriene în spiritul 
vremii și în interesul popoarelor. 
Politica lor în această pro
blemă a dus și duce de fapt 
numai la o înrăutățire tot mai 
mare a situației din Algeria care 
și așa este destul de gravă. 
Totodată monopoliștii din S.U.A., 
interesați in multe privințe într-o 
asemenea evoluție a evenimente
lor, profită de greșelile și eșecu
rile guvernului francez pentru a 
intensifica pătrunderea lor In 
zona Africii de nord.
- Problema algeriană reclamă din 
partea Franței o politică mai 
constructivă, care ar ține seama 
de interesele naționale ale po
porului algerian. de dreptul lui 
la independență. Reglementarea 
problemei algeriene în acest spi
rit ar contribui fără îndoială la 
îmbunătățirea situației internațio. 
na le.

Referindu-se la problema ger. 
mană, Șepiiov a spus: De ce 
Germania occidentală trebuie să 
scoată cu miinile ei castanele din 
foc pentru diferiți instigatori ? 
Oare Învățămintele istoriei pro
prii a poporului german nu cer 
ca Germania să nu se maț în. 
toarcă niciodată la politica de 
agresiune și de aventuri interna
ționale? Și oare pot exista îndo
ieli că angajindu-se din nou pe a- 
ceasta cale. Republica Federală 
Germană va pierde desigur, totul 
dar nu va căpăta nimic ? Șepi'.ov 
a subliniat că în relațiile dintre 
U.R.S.S. și Republica Federală 
Germană trebuie să intervină o 
cotitură — de la neîncrederea re
ciprocă și chiar o anumită ostili
tate. la încredere și prietenie.

In continuare. Șepiiov s-a re
ferit în raportul său la relațiile 
Uniunii Sovietice cu Austria, Ja
ponia, Irak, Turcia, Afganistan, 
Finlanda. Suedia, Norvegia, Da
nemarca, Islanda.

In încheierea raportului său 
Șepiiov a spus:

Convinși de inevitabilitatea 
triumfului general al principiilor 
libertății adevărate a omului, e- 
galitătii și frăției intre popoare, 
vom promova în mod ferm și con
secvent politica noastră externă 
pașnică.

Propunem cercurilor conducă, 
tcare ale lumii imperialiste: Să 
înfăptuim în practică dezarmarea 
generală. Să distrugem și să in
terzicem pentru totdeauna cele 
mai noi mijloace de exterminare 
ce se folosesc în război. Să în
treținem relații comerciale și să 
facem schimb de realizări științi
fice și culturale. Pe tărimul mun
cii pașnice și a unei întreceri eco. 
nomice să dovedim cărui sistem 
social îi aparține viitorul.

Atit timp insă cit inițiativa 
noastră pașnică perseverentă se 
izbește de împotrivirea dîrză a 
cercurilor conducătoare ale mari
lor puteri occidentale, vom întări 
cu grijă glorioasele forțe armate 
și vom ține ferm arma în mină. 
Ne dăm prea bine seama că in 
secolul energiei atomice, a tehnicii 
reactive, a electronicii și teleme. 
canicii nu are ce căuta în arse
nalele noastre economic, tehnic, 
științific și militar nici un fei 
de vechituri.

Ținind seama de toate acestea 
ne vom continua cu calm și încre. 
dere măreața muncă constructivă 
de făurire a societății comuniste 
pentru fericirea poporului nostru, 
pentru pace, pentru progresul so
cial general.

U. R. S. S. a aprobat 
guvernului sovietic
truf Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
cu privire la situația internațio
nală și politica externă a Uniu
nii Sovietice, Sovietul Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice So. 
cialiste a hotărît:

Să aprobe politica externă a 
guvernului sovietic,

*

La 12 februarie Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. a a- 
probat in unanimitate hotă- 
rîrea cu privire la Tribunalul 
suprem al U.R S.S. El a ales de 
asemenea noua componentă a Tri
bunalului suprem al U.R.S.S. 
Președinte al Tribunalului su
prem a fost ales deputatul 
Alexandr Gorkin, care înainte a 
fost secretar al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
secretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S a fost ales 
deputatul Mihail Gheorgadze, 
care înainte a fost prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Gruzine.

O nouă demonstrație 
a tinerilor ciprioți
Represiunile colonialiștilor

NICOSIA 12 (Agerpres).
Mărfi a avui loci la Limassol — 
in insula Cipru — o importanta 
demonstrație a elevilor ji studeru 
(ilor la care au luai parte cîteva 
sute de tineri manifestind pentru 
acordarea dreptului la auiodeter- 
minare pentru populația cipriotă. 
Poliția a intervenit tmprășftindu-i 
pe demonstranți cu forfa. Au fost 
operate 30 de arestări In rlndul 
tinerilor de școală. Printr-un de
cret al autorităfilor militare bri. 
tanice tn oraș a fost introdusă 
interdief ia de a circula pe străzi 
fără autorizafie specială.

In restul insulei trupele brita
nice au continuat operațiile re- 
presive prin care caută să înă
bușe lupta pentru libertate a ci- 
priofilor. Soldații britanici au or
ganizai o „operație de curățire" 
in regiunea muntoasă din sud. 
vestul insulei arestlnd mai mulțl 
țărani cipriofi. La Nicosia a în
ceput procesul a S tineri care — 
după cum relatează agenția 
France Presse — sint pasibili de 
a primi pedeapsa cu moartea în 
cadrul legii excepționale tn vi
goare In Cipru.

La 20 februarie 
va avea loc prima sesiune 

a noului Seim 
al R. P. Polone

VARȘOVIA 12 (Agerpres). -4 
PAP transmite: în ședința diW 
11 februarie, Consiliul de Stat 
al R.P. Polone a hotărît convo
carea primei sesiuni a noului 
Seim, pentru data de 20 februa
rie.

Pînă la alegerea noului mare
șal al Seimului, deputatul Boles* 
law Drobner va conduce ședin
țele primei sesiuni.

La O.N.U. continuă 
discuțiile in problema 

algeriană
NEW YORK 12 — Corespon

dentul Agerpres transmite: Tn 
cadrul sesiunii Adunării Gene
rale O.N.U. continuă discuțiile 
pe marginea problemei algeriene. 
La 11 februarie la dezbaterile 
care au avut loc în Comitetul Po
litic au luat parte reprezentanții 
ai R.S.S. Ucrainene, RominieU 
Pakistanului, Chile, Noii Zeelan- 
de. Poloniei. Tailandei, Braziliei, 
Nepalului. Boliviei, Iordaniei, Al
baniei, Suediei, Cehoslovaciei 
R.S.S. Bieloruse, Iugoslaviei.

Proiectul de rezoluție propus 
de cele 18 țări ale Asiei și Africii 
a fost sprijinit de reprezentanții 
R.S.S Ucrainene. Romtniei, Polo
niei. Nepalului, Iordaniei, Alba
niei, R.S.S. Bieloruse și altor cî- 
teva țăfi-

------ ,-------

Greva docherilor 
new-yorkezi

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Greva celor 4.000 de marinari ai 
remorcherelor din portul 'New 
York, care a intrat in a noua zi, 
a dus la scăderea cu aproape 70 
la sută a livrărilor de combusti
bil pentru marea metropolă anted 
ricană care este amenințată de " 
criză serioasă in ce privește a- 
provizionarea cu combustibil. 
Mediatorii federali în negocieri
le dintre greviști și armatori au 
declarat că între cele două părți 
există incă „un foarte mare dez
acord" și că numeroasele ședin
țe nu au dus decit la „progre
se limitate". Greva amenință să 
se extindă și asupra altor por
turi de pe coasta de nord a 
Atlanticului din statul Maine 
pină în Virginia. Agenția United 
Press declară că este posibil ca 
guvernul să recurgă la aplicarea 
legii antimuncitorești Taft-Hart- 
ley pentru a reprima greva după 
cum a făcut și cu ocazia grevei 
docherilor din noiembrie trecut.

Nelegiuirile colonialiștilor 
englezi în Aden

ADEN 12 (Agerpres). — In. 
tr-un comunicat oficial englez 
publicat la Aden se arată că 
bombardiere ale aviației regale 
însoțite de avioane de vlnătoare 
au atacat satul Deneba din par. 
tea de vest a protectoratului 
Aden, distrugîndu-l complect. 
Autoritățile militare din Aden 
au dat un ultimatum de 48 de 
ore membrilor unui trib care s-a 
răsculat împotriva englezilor și 
s-au refugiat în acest sat. După 
expirarea ultimatumului, aviația 
regală britanică a bombardat și 
mitraliat timp de șase ore satul. 
Avioane de observație engleze 
declară că numai cinci case au 
mai rămas în picioare, dar și 
acestea sînt grav avariate.

INFORMAȚII
Marți dimineața a avut loc 1a 

ambasada R.D Germane din 
București, o conferință de presă 
cu care prilej ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.D. Germane, Werner Eggerath, 
a făcut o expunere ziariștilor ro- 
mini în legătură cu recentele ho- 
tărirt ale celei de a 30-a plenare 
a Comitetului Central al P.S.U.G. 
și unele probleme actuale ale po
liticii interne și internaționale a 
Republicii Democrate Germane.

★
Sub auspiciile institutului ro- 

mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, marți la amiază, în 
pavilionul I.R.R.C.S. din B-dul 
Magheru. a avut loc vernisajul 
expoziției graficianului englez 
Paul Hegarth.
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