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' Creangă... Hugo... Shakespea- 
i re... Camil Petrescu... Balzac...

Ovecikin.. Tolstoi,.. Whitman... 
Caragiale... Cehov... Sadovea
nu... Petru Dumitriu... Șolohov... 
lucrări de știință popularizată 
despre formarea pămintului și 
a celorlalte planete, despre fe
nomenele meteorologice, despre 
marile evenimente Istorice, lu
crări de agrotehnică, broșuri de 
popularizare a experienței îna
intate in domeniul organizării 
socialiste a agriculturii, cărți de 
ideologie...

Este biblioteca unei mari ins
tituții culturale, comoara scum
pă a unui bibliofil, arsenalul u- 
nui student cu o pregătire mul
tilaterală ? Nici una din aceste 
ipoteze. Este o simplă bibliotecă 
a unui cămin cultural dintr-un 
sat oarecare. Nu se va mira de 
această afirmație un sătean de 
la noi, dar mi-te un orășean. 
Căci nu e o taină pentru nimeni 
că pînă în cele mai îndepărtate 
sate ale noastre a pătruns azi 
lumina științei de carte, au pă
truns cartea, literatura, arta, 
știința.

Văzînd un asemenea sat, cu o 
asemenea bibliotecă, cu nume
roși cititori, de la școlari pur- 
tînd cravata roșie la git pînă 
la bătrini de curind alfabetizați.

un vizitator de peste hotare ar 
crede că satele cu oameni sufe

rind de foame, cu miile de morți 
de pelagră, cu generații analfa
bete aproape în întregime, sînt 
niște fantezii. Dar noi, noi știm 
că nu sint fantezii, sînt groaz
nice adevăruri ale trecutului; a- 
cestea au fost realități apăsă
toare pe care lupta poporului, 
condus de partid, le-a înlăturat 

pentru totdeauna.
Numai regimul democrat- 

popular a putut face din carte, 
altădată o raritate în lumea sa-

rășlre faptului că au citit o car
te bună ce i-a convins că tre
buie să înceapă o viață nouă, 
mai bună, mai frumoasă. Nu 
puțini sînt colectiviștii care au 
ridicat gospodăria lor colectivă 
la un nivel mai înalt de organi
zare și belșug datorită însușirii 
experienței prețioase răspîndite 
prin cărțile tipărite pentru sate.

Răspunzînd chemării partidu
lui, scriitori dintre cei mai de 
seamă ai patriei noastre, punîn- 
du-și penele măiestre în slujba 
poporului, au dat lucrări de ma

Săptâmina
cărții la sate

tului, un articol de primă nece
sitate pentru viața tiranilor 
muncitori. într-adevăr un arti
col de primă necesitate și nu 
numai un mijloc de divertis
ment, ci o adevărată călăuză în 
lupta pentru făurirea unei viej 
mai bune Nu puțini sînt țăranii 
muncitori care își datoresc ho- 
tărirea de a se înscrie intr o 
gospodărie colectivă sau întovă-

re valoare închinate vieții satu
lui. N-ar trebui să pomenim de- 
cît de „Mitrea Cocor** al lui Mi
hail Sadoveanu, de „1907“ al lui 
Tudor Arghe2i. de „Bărăgan** 
al lui V. Em. Galan, de „Moro- 
meții“ al lui Marin Preda și al
tele, ca să înțelegem rolul pe 
care-l joacă astăzi cartea în 
înălțarea conștiinței oamenilor 
muncii de la sate. Ce să mai
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Se stlmise văpaia lui 1907.
Era incendiul ce mistuia cor

tina, dezvăluind scena în dezor- 
iine. Decorurile se prăbușeau. 
Rămînea nudă realitatea. Fără 
(ard. Protipendada părea buimă
cită în fața neașteptatei explozii 
iociale. La 15 februarie 1907, pe 
vagina întîia, „Universul" vorbea 
ie „curioasa revoltă a unui nu- 
năr de peste 400 de țărani din 
Rădăuți". Curioasa...

Stăpînii de latifundii, pare-se, 
nai aveau vreme de ironii. G. 
>turdza — „fost deputat, fost 
enator" — recomanda la 19 fe
bruarie 1907 în paginile „Uni
versului" : „Soluția îmbunătățirii 
loartei țăranului stă în acestea : 
..chibzuință la muncă, sîrguință 
:i economii".

Chibzuință la muncă ? Cînd 
ipsa de pămînt îl făcea pe ță- 
an cu totul dependent de mo- 
ier ?

Sîrguință ? Pentru cine f.
Economii ? Din ce ?
își făcuseră apariția mulți mt- 

mitori de condeie, grijulii pen- 
ru soarta bietului țăran. Coloa
nele „Universului" abundau în 
irticole ce-și propuneau să gă- 
ească soluția marilor tragedii ță- 
ănești. Diverși Columbi își eta- 
au cu generozitate uimitoarele 
lescoperiri pe taraba politicii ro- 
nînești. Unul a ajuns chiar la 
oncluzia că soarta țărănimii s-ar 
mbunătăți dacă țăranilor li s-ar 
'orbi mai simplu... Cu un ci- 
iism uimitor, „Universul" publi- 
a la rubrica „O cugetare pe zi" : 
Fericirea în gramatică e un 
ubstantiv de genul feminin ; în 
artea vieții, însă este un verb 
are se conjugă : la trecut cu a- 
nintirea, la viitor cu speranța, 
ar care n-are prezent".
$i în timpul acesta răscoala se. 

itindea. La 23 februarie 1907, 
Universul" scria : „Din știrile so
ite azi aici (e vorba de orașul 
ași n.n.) rezultă că agitația din 
ațele Flămînzi, Rădeni, Maxut, 
)eleni și Hîrlău (județul Boto- 
ani) a luat un caracter acut. Ca- 
ele multor arendași sînt încon- 
irate de săteni... In multe locuri, 
iranii au deschis magaziile, 
ambarele și coșarele luînd pro- 
uctele, iar funcționarii au fost 
lungați. Persistă teama că sîntem 
1 ajunul unor tulburări grave".
Pe pagina întîia a apărut o no- 

ă rubrică: cea despre mișcările 
irănești. Cu fiecare zi, rubrica 
evenea moi mare, titlurile mai 
larmante. Din Moldova răscoala 
? întindea în Muntenia și în Cl- 
mia. Citatele sînt inutile. Ști
le multiplicau la nesfîrșit a- 
zeași imagine.
In vremea aceasta, senatul dis- 

uta ca Adam Klisi să se numea- 
:ă Orpheum Trajani, iar parla- 
lentul se îndeletnicea cu trimi
tea de telegrame Camerei 
•anceze în legătură cu catastrofa 
trasatului „Yena". Preocupări 
\ajore...
Indiferența nu era însă postura

Mărturia 
presei vremii (II)

cea mai eficace. Politicienii tim
pului ințeleseseră aceasta. Așa, 
incit, intr-o bună zi, țara a aflat 
că secretarul general al Minis-

se întîmpla în satele rnmînești. 
Primul ministru Cantacuzino, 
șeful conservatorilor, i se adre
sează lui Brătianu, conducătorul 
liberalilor : ,Aștept cu nerăbdare 
colaborarea prețioasă a domnului 
Brătianu la rezolvarea probleme
lor noastre economi ce (Aceste 
probleme nu reprezentau o enig
mă. Afirmase chiar Cantacuzino:

OCTAV BANCILA:

- spunem de nenumăratele colecții)) 
destinate in mod special țărani-țl

, lor muncitori, de revistele care j 
i se adresează acestora, de ade- j 

vărata avalanșă de publicații | 
i care se indreaptâ spre sate ase

menea unei ploi de stele aducă- j 
toare de lumină. Căci numai inii

i anul 1956 au fost tipărite pentru 
sate 358 titluri de cărți intr-un 
tiraj de 3.980 700 exemplare. A- 
ceste cărți au mers in casele (ă 
rănilor muncitori și In cele peste 
13.000 de biblioteci sătești, pen 
tru a aduce frumusețea și înțe
lepciunea slovei tipărite, aștep
tate cu atita nerăbdare și bucu
rie. Iată cifre, tiraje care ar ti 
părut altădată fabuloase chiar 
pentru o țară înaintată, dar mai 
ales pentru satele unui stat care 
avea pe vremuri un procentaj 
record de analîabeți.

O Încununare a acestei griji a 
partidului și guvernului pentru 
ridicarea nivelului cultural al 
țărănimii muncitoare cu ajutorul 
cărții o reprezintă organizarea 

j intre 21—27 februarie a „Săptă- 
, minii cărții la sate” — o săp- 

tămină de trecere In revistă a 
realizărilor in domeniul tipări- 

’ turilor pentru țărănimea munci 
toare de mai largă răspindire a 

' cărții la sate, de noi succese pe 
. acest tărim. Nu incape Indo a)ă 
1 că și in această săptămină. tine
s'. rii de la sate, îndrumați de or

I
) ganizațiile U.T.M.. se vor stră

dui să fie In primele rinduri ale 
activității de popularizare și 
răspindire a cărții de mărire 
considerabilă a numărului de 
cititori, de purtători ai insignei 
■Prieten al cărții". Tinerii 

trebuie să fie intr adevăr sufle 
tul muncii de agitație in jurul 
cărții, primii ajutori ai bibliote 
carilor de la sate, animatorii 
cercurilor de citit, ai manifestă- 
jrilor cultural-artistice ce vor a 
(vea loc cu această ocazie. In 
! felul acesta, cărțile Iși vor putea 
• îndeplini și mai bine rolul de a 
(lumina viața satelor noastre, de 
J a ajuta ca drumul cooperativi
zării agriculturii — drumul fe- ' 
iricirii țărănimii muncitoare —î 
să fie ales de tot mai mul|i > 

ț dintre truditorii ogoarelor, 
j Să facem din „Săptâmina căr- 
j ții la sate“ o puternică manifes- ! 
tare a ridicării nemaivăzute a 

(nivelului de trai material și cui- j 
Itural al satului nostru.
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ferului de Interne, P. Ștefănescu, 
și șeful de cabinet, Fălcoianuau 
plecat prin regiunile aflate in 
efervescență. La reîntoarcere, 
presa asigura pe cititori că cei 
doi „s-au convins că cea mai 
mare parte din săteni formulează 
cereri de a li se da pămînt cu ' 
totul neîntemeiate". Domnii mi
niștrii își împăcaseră conștiința. 
Acum, în deplinătatea liniștii su
fletești, puteau să împînzească 
satele cu plutoane de execuție.

„Azi în urma unui ordin toți 
rezerviștii au fost încazarmați". 
Era primejdie de război ? Nu ! 
..Regimentul 8 Călărași a șarjat 
pe săteni..." — anunța o știre 
plasată undeva într-un colț 
obscur. Și știrea continua: „Să
tenii s-au împrăștiat, mai tîrziu 
s-au adunat însă din nou".

La 7 martie 1907 și-a făcut loc 
în paginile „Universului* rela
tarea celor întîmplate la Boto
șani : „Lupta s-a dat în părțile 
centrale ale orașului. împușcă
turile soldaților și strigătele răz- 
vrătiților care se încurajau și se 
îndemnau unii pe alții la luptă, 
au băgat groază în tot orașul. 
Panica ce domnea în acel mo
ment la Botoșani era de nedes- 
cris... Trupele au desfășurat mult 
curaj pentru a înăbuși revolta... 
în cele din urmă au căzut din 
partea răzvrătiților 4 morți și 16 
răniți".

Morți, răniți...
In sfîrșit, parlamentarii găsesc 

timp să se ocupe și de ceea ce

înainte de 1907

era vorba de răscoalele țără
nești).

Și liberalii au țtiut ad răspundă 
ofertei de colaborare.

EDGARD OBERST

Pentru satisface- 
rea cererilor cres- 

i cînde de îngrășă
minte bacteriene, 
Centrul experimen
tal de îngrășămin-

Joi 21 februarie 1957

1 Participanțiteiof-1 Harticipanți
c.piwi prețios | |a conducerea uzinei
La fiecare început de lună. la 

uzinele „Timpuri Noi“ din Capi
tală domnește o puternica ani
mație. Este perioada in care 
țin consfătuirile de producție, 
care se discuta modul cum s 
îndeplinit sarcinile de plan 
luna care a trecut, se scot 
iveală lipsurile

In 
au 
pe

- -T ‘a 
și greutățile care 

au stingherit munca, totodată se 
repartizează sarcinile de produc
ție pentru luna in curs. Numeroși 
muncitori vin Ia consfătuirile de 
producție cu diferite propuneri 
de îmbunătățire a procesului de 
producție, de organizare a mun
cii.

Interesul cu care muncitorii și 
tehnicienii acestei întreprinderi 
participă cu propunerile lor ia 
organizarea procesului de pro
ducție are o bază solidă: el iz
vorăște din faptul că fiecare 
muncitor de aid s-a convins, din 
experiența de pînă acum, de ro
lul important pe care-l are In 
viața întreprinderii. în hipta co
lectivului pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
de trai, aplicarea propunerilor

E PRIMĂVARA LA

consfâtuirite de pro-i făcute la 
ductie.

Plenara 
decembrie 
sita tea descoperirii și valorificării 
rezervelor interne in vederea 
creșterii necontenite a productivi
tății mă ne ii, a reducerii prețului 
de cost Creșterea productivității 
muncii trebu e obținută pe calea 
unei mai bune folosiri a utila
jului și a suprafețelor de pro
ducție existente, a lichidării 
pierderilor de timp, pe calea per
fecționării continue a mașinilorși 
agregatelor în funcțiune, a in
troducerii noilor metode de lu
cru, pe calea ridicării neîncetate 
a calificării profesionale a mun
citorilor și a îmbunătățirii orga
nizării producției.

Dornici să traducă în viață 
prevederile plenarei, muncitorii și 
tehnicienii uzinei .Timpuri Noi“ 
an făcut prețioase propuneri de 
ImbunătățTe a muncii, contri
buind astfel la conducerea trebu
rilor uzinei.

Printre cei care au contribuit 
cu p’opunerife lor la bunul mers 
2! întreprinderii se află și nume
roși tineri, fruntași ai producției 

Ce s-a făcut cu propunerile lor? 
Să mergem la secția de prelu

crare a uzinei
_Un

se. Nu 
oricare 
notate.

QC. al PMR. din
1956 a subliniat nece-

C RIM P OI .4 ras:
Din moși strămoși țăranii din 

Crîmpoia, sat de prin părțile ra
ionului Drăgănești-Olt, au cunos
cut venirea vremii după țipetele 
ascuțite ale celor dinții păsări 
călătoare care se. întorceau din 
țările verilor veșnice.

De cîțiva ani, insă, nu zbură
toarele sînt acelea care, întorcîn- 
du-se din lunga lor călătorie, a- 
nunță aici anotimpul reînvierii 
naturii.

Am trecut acum, în plină lună 
februarie, prin Crimpoia. Și, cu 
toate că oamenii nu lepăd a seră 
cojoacele din spinare, m-am în- 
tîlnit aici cu primăvara.

Ultimele pregătiri la S.M.T. Romanu
a-a trecut la reorganiza-ea bri
găzilor de tractoare și la Lxarea 
locului de muncă ai fiecărei bri
găzi in această primăvară. Trac
toriștii fac ultimele pregătiri la 
vagoanele-dormitor, aranjind b: 
bliotedle volante, trusele cu scule 
ți alte materiale de care au ne
voie in campanie Curind toate 
brigăzile vor ieși la cimp.

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — Dornici să înceapă 
Ia vreme și în bune condițiuni 
lucrările de primăvară, mecani
zatorii de la S.M.T -Romanu din 
raionul Brăila au reușit in ziua 
de 14 februarie să termine repa
rațiile la toate mașinJe și unel
tele agricole planificate.

In prezent la SALT.-Romacu

„AVEM TIMP, NU SE GRĂEIM -
SUCEAVA (de la coreepondenr toamnA dă. cauai ct tractoarA 

tul nostru). brigăzii de la SJd.T. Spăiăre^i
După cit se cede, in anul acea- care au lucrat exi astă toamnă, a 

ta există posibilități pentru in- fost mai mult defecte.
ceperea lucrărilor campaniei de Despre pregătirea lemtateise. a 
primăvară cu mult mai devreme spune: govern timp, la noi âwdmi» 
decit in anii trecufi. Aceasta insă firile încep nwi tirin'.
necesită o pregătire temeinică Ar fi timpul ca coeutetnl eiecsr 
a condițiilor necesare. tic al sfatului popular p tehnicis

In comuna Forițti din raionul nu! agronom Mircca Panteiimo- 
Fălticeni, insă, utemistul Minat M iaai dă. munrfruiă pă
Pantelimon, tehnician agronom stă beared pregătirile pentru muncur 
calm la biroul său cercetează agricole de primăvară.
atent notele: De asemenea, organizația de

„Pînă azi nu avem nici un bob bază U.TAI. care ți-a propus r! 
de săminfă condiționată; e bine ia sub patronai citerer centre ds 
totuți că uneltele sint in mare selecționare a semințelor, m! por 
parte reparate' — iji spune eL neasci la treabă firi intiroere 
Tot in caiet are scris că in co- pentru că altfel angpamentul r* 
muriă s-au făcut puține arături de mine numai pe hlrtie.

registru eu scoarțe groa
se deosebește cu nimic de 
altul. In ei au fost însă 
cu multă grijă, de tinărul

— —--------a! cemitetutui de întreprindere,
♦ toate propunerile făcute in con-

Primii ei vestitori an fost._ co- i sfătnirile de producție !n luna 
lectiviștii. Există la Crimpoia, i ianuarie 1957. Să răsfoim regis- 
In afară de gospodăria colectivă. truL 
patru întovărășiri. Mai sînt și 
multi individuali Dar respectul Iată una din primele pagini, 
întregului sat se indreaptf'citre sint 'nșirate numele munci- 
cei ce ob(in cele mai bune recol- ; torilor care au făcut propuneri, 
te Cu toată seceta de anul te- [n dreptul fiecărei propuneri este 
c i* nat’ira n « •.v».-x ;

■ trecută data pînă cînd se va pune 
în aplicare ca și numele tovară- 

i șului din conducerea sectorului 
. care răspunde de înfăptuirea sa. 
[ L’temistul Ciupă Tănase — de 

pildă — a propus să se aprovi- 
. zioneze secția cu freze circulare, 
i De îndată s-a cerut serviciului de 

aprovizionare să se aducă freze 
circulare de diferite dimensiuni. 
O parte din ele s-au instalat deja, 
iar celelalte urmează să se ins
taleze pe măsura sosirii lor în 
uzină. Au fost aplicate și propu
nerile făcute de utemiștii fon 
Corjos și V. Tomescu. de a se 
aproviziona secția cu diferite ma
teriale. Propunerile tinerilor Ni- 
colae Ioniță și Mișu Haimovici, 
de a se efectua diferite repara
ții la mașini, au fost trecute în 
planul de reparații pe luna fe
bruarie.

Studiind amănunțit propunerile 
făcute de muncitori și tehnicieni 
în consfătuirile de producție pe 
luna ianuarie a. c., reiese că mai 
toate aceste propuneri au fost a- 
plicate. Ele au ajutat muncitorii 
să folosească mai bine mașinile 
și timpul de lucru. In felul acesta 
colectivul acestei uzine a izbutit 
să realizeze, în luna ianuarie, pla
nul de producție ia toți indicii 

Din realizările obținute pînă 
acum de colectivul uzinelor „Tim
puri Noi“ reiese că conducerea 
acestei uzine a învățat să-și gos
podărească mai bine întreprinde
rea. Ea are însă datoria să dez
volte mai departe această expe
riență, folosind condițiile create 
de măsurile elaborate de plenara 
C.C. al PMR., pentru ca masele

C. BANCILA

[V te al Ministerului Agriculturii 
își va mări capacitatea de pro
ducție,

In fotografie : cercetătoarea 
- Aurora Zămescu, verifica cul- 
f turile bacteriene

Foto: AGERPRES

cut, natura n a izbutit să-i! 
fnfrîngă aici pe colectiviști. Ei au 
scos o recoltă de două or 
mai mare ca aceea a țărani 
lor cu gospodarii individuale. 
De aproape opt ani de zile, de 
cind a luat ființă gospodăria, co
lectiviștii ei sint fruntașii sa tabu 
De atunci ei au oblicat cele mai 
bune recolte. Tot ce au agonisit 
!n aceșn ani sutele de ol mater
nitatea de scroaie, stupina, gră
dină irigată, ale cărei legume le 
puteai găsi anul trecat aproape 
ta întreg raiowl toate acestea 
sent rodul anei su.xi arintate I 
pentru consolidarea gospodărie;.1 
peatm creșterea veniturilor lor .

lată de ce coiectrvtștii sin* j 
pr mii cane ax lucepat și anul a- 
cesta pregătrte pentru primă- , 
va -a... Și dapă ei a pornit tatre- 
gal saL Lupta pentru noua recol , 
tă a început acum In condiții noi. ■ 
iutr-o ataosfen plină de opti- ; 
■.saL Desființarea cotelor și dez- ' 
vo-ltarea sistemului de achiziții 
și contractări, ingrășămintele chi
mice primite, semințele selecțio
nate procurate de la unitățile de 
stat, i-au stimulat pe oameni le-a 
sporit încrederea In viitor.

Tot ce-am văzat In Crimpoia 
Iscă de la primnl ceas al d mi 
nații confirma limpede acest ța-. 
era. Sate! M rirăfcia să nregă- ' 
teascâ condiții dt mai tone pen 
tm asigurarea recoltei anului a- > 
cesta.

Intr-o încăpere mirată, acolo 
sade ,-a imta’-at de curind labo
ratorul gospodăria colective, pri-

STELA NEAGU

(Cantaua/-* tu pag. 3m)

CINTECE

Din prima zi
TIMIȘOARA (de la corespon- 

-dentul nostru). — A trecut nu
mai o singură zi de cînd oțe- 
larii reșițeni s-au angajat să 
dea peste plan pînă la 1 Mai 
— 5000 de tone de oțel și re
zultatele au și început să se 
arate. Astfel planul oțelăriei 
pe ziua de ieri a fost depășit 
cu 93 tone oțel de bună cali
tate. Dintre cele 12 brigăzi de 
turnători de Ia cuptoare, cea 
mai mare depășire — și anu
me 20 de tone — a înregis
trat-o prim topitorul Vasile 
Mocea de la cuptorul nr. 6 
al turnătoriei. Brigada sa de 
tineret a dat de la începutul 
anului și pînă ieri 327 tone 
oțel peste plan, iar întreaga 
•țelârie Martin 2593 tone oțel 
peste plan.

PENTRU CEI MULȚ1 • • •

Cro-Jccrii de specialitaie și 
cnmeniMfu spus dtja cu-
vinial desye cotuerteU lui Yves 
Mar.tand. strădui sd deai- 
frezt și să expb:e portuularitățile 
atît originale aie talentului 
sa^. mul::.aieral, r^AUaiea cu to
tul aoarte a genului său — sur- 
pr:nzăioare sinzeză de cifiiec și 
pa-nioTumă^ mlerp''Uire actori
cească și dans Și — neîndoios 
— considerufiile asupra acestui 
uzare artist care ne-a vrăjit cu 
arta sa, sint departe de a fi epui
zeze. Mă gindesc, de pildă, la 
^racL'ul profund popular, larg 
accesibil al repertoriului și inter
pretări scle care* j ind pe deplin 
Specifice spiritului francez, gă
sesc im unanim ecou și dincolo 
de granițe.e suid naționale.

O confirmare palpabilă ne-a 
ffrilejuit-o9 nu moi departe decit 

I ier: după snuază. cea de a șasea 
intîlnce a hă Yves Montand cu 
adnuratorii săi bucureștenL In 
marele centru ai industriei noas
tre de confecții, s-au găsit, față 
!n față, sute și sute de muncitori 
ai fabricii cu fostul docher și me
talurgist care — volubil și jovial 
:a întotdeauna — le-a oferii in 
mic un încintăiar recital.

Sala arhiplina de la F. C „Gh. 
Gheorghiu-Def* vibra în aștep
tarea oaspetelui, eum nu mi-a fost 
dat să văd la Floreasca; iar apa-

riția pe scenă a lui Yves Mon
tand — fără nici un fel de acce
sorii de decor și lumină, in haine 
obișnuite de oraș — a fost salu
tată nu numai cu un val de a- 
pauze. dar mai ales cu un frea
măt unic, cu neputință de definit, 
t'ădind însuflețirea, emoția și 
bucuria oamenilor care se intil- a fost denumit în , 
rcesc cu unul de-ai lor. De altfel, răreț al mulțimilor. 
gestul simplu și firesc cu care in 
plin cin tec Yves Montand și-a 
desfăcut gulerul cămășii și crava
ta, pentru a avea deplină liber
tate in mișcări și în clnt, a avut 
o familiaritate 
numai atunci > 
acasă*.

Nu cred ca I 
doar impresii < 
fierb intui de entuziasm. Succesul 
programului de ieri după amiază 
(alcătuit din ctteva spicuiri repre
zentative pentru repertoriul lai 
Yves Montand) a încununat at
mosfera caldă, de dăruire reci
procă și corespondență sufletească 
Intre public și artist, care a dom
nit tot timpul. Autenticitatea pe 
care Yves Montand o conferă cin- 
tecului despre șoferii de camion, 
mereu încordați asupra volanuliu, 
sau melodiei exuberante închinate 
muncitorului ieșit să se distreze 
la Luna Park, ca și farmecul ire
zistibil al binecunoscutului J'ai-

intimă, posibilă 
cină te simți „ca

toate acestea să fie 
ale reporterului in

me flâner sur les grands boule
vards* — au găsit o rară înțele
gere la spectatorii adunați ieri, 
in condiții destul de puțin co
mode, mulți in picioare, înghesui- 
ți. in sala de festivități a fabri
cii, devenită neincăpătoare.

Pe drept cuvint. marele artist 
tSctnteia“ cîn- 

Dincolo de 
textul pe care cei mai mulți nu-l 
cunoșteau, pe aripa melodiilor in
terpretate cu at it de fină și con
cisă artă a sugerării, se transmi
tea și ■— rnai ales — 
ieri, in întreaga ei 
bogăția de sensuri a 
lui Yves Montand 

iar citnorilo' noștri 
care n-au putut decit 
cu nesaț la radio 
recitalului de duminică seara, și 
care așteaptă nerăbdători să-l 
vadă măcar pe ecran. in jurnalul 
de actualități, pe artistul îndră
git, le oferim în fotografiile ae 
mai jos o mostră — desigur 
palidă față de strălucirea talentu
lui său — a programului pe care 
Yves Montand l-a interpretat pen

tru muncitorii uria
șei fabrici de con
fecții de la margi
nea Bucureștiului.

MIHAIL LUPU 
Foto s 
R. COSTIN

se recepta 
rotunjime, 
cintecelor

din țară, 
să asculte 

transmisiunea



Acad. C. Dai co viciu
ne vorbește despre: Personalitatea

Am profitat de o întîlnire oare
cum neașteptată cu tovarășul a- 
cademician Constantin Daicovi- 
ciu, rectorul Universității „V. 
Babeș" din Cluj și l-am rugat 
să ne vorbească despre unele 
concluzii asupra semestrului I în 
universitate și despre perspecti
vele muncii în semestrul II.

— Să știți Insă că m-ați luat 
pe neașteptate — mi-a răspuns 
tov. acad. Daicoviciu. Sint ne
pregătit pentru o asemenea dis
cuție. Aparent e foarte ușor de 
răspuns ia întrebarea d-voastră, 
dar , ■ ■ 
foarte greu ; nu 
uitați că * ‘ 
rector 
vreme.. îmi voi 
permite deci să 
mă abat de la 
tema d-voastră 
și am să vor
besc — nu mult
— ta calitate de 
profesor care a 
crescut timp de 

40 de ani cîteva generații de ti
neri.

— Sîntem cu totul de acord.
— Am la dispoziție însă nu

mai o jumătate de oră. De altfel 
nici nu trebuie vorbit mult, prin
cipalul este să fiu cuprinzător.

Așadar să încep. Ce am să vă 
spun, însă, este mai mult o ches
tiune de suflet. Nu pot da solu
ții, metode valabile peste tot. Ri
dic, cel mult o problemă ce poate 
rămîne deschisa ca discuție, ca 
rezolvare și care, cred, prezintă 
interes general. Este vorba de în
tărirea încrederii reciproce din
tre profesori și studenți. Nu este 
o vorbă aruncată tn vînt. Noi 
procedăm uneori greșit (ca o 
cloșcă proastă ce-și Iubește 
puii, dar care attt ti dădăcește 
pfnă Ji calcă tn picioare șf-I o. 
moară) considerîndu-i pe stu- 
denți prea minori, dădacindu-i, 
taăbușindu-i, aproape omortn- 
du-le personalitatea. Intr-atît ti 
lipsim de independență incit 
ajung să considere că contează 
prea puțin, se simt îndemnați să 
tragă chiulul — chiulul gîndirii. 
Da, să știți că noi profesorii ti 
scutim de efortul gîndirii, le dăm 
totul școlărește și n-avem încre
derea că pot să străbată și sin
guri pe anumite căi ale științeL 
chiar dacă la început se împie
dică de multe buturugi in drum. 
Avem prostul obicei să le stăm 
tot timpul în față. Or, ar tre
bui uneorL sau nu. de cele mai 
multe ori, să mergem tn spatele 
lor, să-i privim de aiei fără a ne 
lăsa observați, să intervenim cu 
grijă cind este nevoie, lăsind-j-ie 
totuși bucuria conștiinței că prin
cipalul l-au făcut ei.

Spunem că studentul e ttnăr; 
e tînăr ca vîrstă dar e totuși ma
tur din moment ce s-a hotărît ce 
va face ta viață. Are nevoie deci 
ca prestigiul, demnitatea lui să 
fie apărate pentru a putea de
veni om adevărat. Și cine-1 poate 
apăra dacă nu noi, profesorii ?

Observ că întrebarea vă stă 
pe buze : „cum se rezolvă asta ?“ 
Nu vă răspund direct. Experiența 
mea, propria-mi viață de student 
m-a făcut să mă conving de un 
adevăr, și anume acela că pro
fesorilor trebuie să le cerem o 
dragoste severă față de studenți.

totodată

sînt
de puțină

considere bun profesor pe acel 
care este exigent și nu tolerează 
nepregătirea și superficialitatea. 
Atei vreau să vorbesc și despre 
leatna care există în relațiile oca. 
zionale care se cheamă examene. 
In locul ei, ar trebui să existe 
încredere și, fiindcă sîntem oa
meni, o oarecare jenă a studen
tului că nu va fi la înălțimea la 
care ar vrea să fie, o jenă față 
de ceea ce ii va spune profesorul 
dacă nu știe. Aceste relații se 
pot ."întări prin ridicarea presti
giului atit al studentului cit și al

se formează trebuie crescut cu 
grijă — sever și blind tn același 
timji

— Ne-ați vorbit doar despre 
un aspect al legăturilor ce se 
creează intre studenți și profe
sori, un aspect oarecum profe
sional. Alt aspect ?

— Am să vă vorbesc în con
tinuare de aspectul celălalt, care 
se referă la influența profesoru
lui in viața de toate zilele a stu
dentului.

S-a făcut multă paradă pentru 
ca profesorii să

'riLc-IL/vriu. vi. u-'v-rtb,--------- 1
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corpului didactic. La noi s-au fă
cut cîteva timide încercări ta 
acest sens.

— Sînt, se pare, încercări spe
cifice Clujului?

— Da, probabil, e un specific 
al nostru. Sîntem mai grupați, 
noi clujenii, mai familiști. înțe
legeți în ce sena folosesc noțiu
nea de familie: o familie mare 
de studenți și profesori, cu pă
rinți severi, care își iubesc totuși 
copiii.

Să continui deci. Intre studenți 
și profesori trebuie să existe o 
comunitate de lucru. Ea se reali
zează încă de la seminarn, chiar 
dacă acestea sint conduse de 
asistent. Profesorul trebuie să 
fie însă prezent la seminar, pen
tru că aici 11 poate cunoaște mai 
bine pe student, ce știe, cum vw- 
bește și ce-i lipsește. Deci un 
început de prietenie principială 
de la ucenic la învățător. Și la 
noi, la universitate, s-a încetățe
nit acest obicei, precum s-au în
cetățenit și alte obiceiuri de loc 
minore. Veți intîtai in institutele 
de cercetări ale Clujului studenți 
care an diverse sarcini de rezol
vat. La mine chiar, ia Institutul 
de istorie lucrează multi studenți 
istorici, la arhivă, la documente, 
la muzeu, la săpături ele Atra
gerea studenților în activitatea 
institutelor de cercetări, ta ac
tivitatea catedrelor, dindu-le sar
cini pe puterea lor, participarea 
la cercurile științifice, peste tot 
la un loc profesori și studessți, 
ajută să se ridice bariera timi
dității, a fricii și neîncrederi:.

— Se resvtvă și xrj" discutata 
problemă a educării pasiunii pen
tru meseria aleasă.

— Să nu ne grăbim. Această 
problemă nu se rezolvă așa de 
simplu. Procesul este mult mai 
lung, mai greu. în universitate 
vin destui tineri atrași de exame
nul de admitere mai ușor și can
didați mai puțini, tineri care la 
început nu-și pun prea mult pro
blema dragostei pentru meserie. 
In laboratorul de creație al pro
fesorului insă exemplul de pasi
une și sacrificiu pentru știință 
al acestuia se transmite inevi
tabil studentului. Și odată sădite 
aceste sentimente, micul rod care

..n.

In pragul încadrării în producție

UNIVERSITARA

participe la reu
niunile studen
țești. Realitatea 
este însă că, la 
aceste reuniuni 
nu se Întăresc 
întotdeauna re
lațiile dintre 
studenți și pro
fesori. De cele 
mai multe ori ta 
timpul reuniu
nii, profesorii 
stau într-o par
te. iar stu

denții dansează ta altă parte și se 
privesc de la distanță — de fa un 
capăt ia celălalt al sălii. Noi am 
găsit mai potrivite tntîlnirlle mal 
restrinse, între grupuri de stu
dent! și un profesor — întîlniri 
eu caracter didactic, științific și 
Social. La aceste întîlniri restrîn- 
se profesorul le poate vorbi des
pre viața lui și prin aceasta ti 
îndeamnă pe studenți să-și des
chidă sufletul în fața profesoru
lui, fără jenă, să întrebe, să ceară 
sfaturL Spun că au și un ca
racter social pentru ca, 
modul cel mai prietenesc 
subtil. în aces
te ocazii poți 
să-1 înveți pe 
student să se 
poarte civilizat, 
așa cum se cere 
unui intelectual 
A mtaca co
rect. a te îm
brăca corect, a 
vorbi corec! 
sint lucruri mi
nore ta aparen
tă, dar foarte 
importante pen
tru acel care 
se pregătește 
să devină edu
cator. Tocmai 
de aceea am pus 
și la cămine di
rectori din rtn
dul cadrelor di
dactice, care să 
fie tothmpuita 
djjocui stu- 
deoptar, să-i

se comporte. 
Ei fac această 
muncă fa mod 
voluntar.

Ceasul mă o- 
bligă să mă o- 
presc aici. V-am 
spus doar cite
va lucruri care 
se pot face 
pentru a avan
sa studentului 
încredere.

LUCREȚIA 
LUSTIG

° necesar pentru pre 
° proiectului de diplomă, o

La uzinele „21 
Decembrie" din 
București, stu
denții absol
venți ai In
stitutului poli
tehnic primesc tot sprijinul' 

pregătirea'

inițiativa ° Iată un grup de studențiă 
= urmărindu-l atenți pe tov.3 
°ing. Victor Nicoleseu care leo) O OC
° explică principiul de funcțio.oj 
pnare al unui strung automatei 
S . •<gtip 112- «
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Instrumentele necesare : planșete, 
compase, liniare etc.

Dar, (fiindcă mai există și un 
darj să vorbim șt de...

Operativitate 
în rezolvarea 
propunerilor 
studenților

Au trecut doar trei luni 
de la conferința de alegere 
a Consiliului asociațiilor 
studențești din Institutul 
politehnic București.

S-au dezbătut atunci 
multe probleme și s-au fă
cut multe și felurite pro
puneri : de Ia autogospodă- 
riree in cămin și pină la 
înzestrarea bibliotecilor cu 
mai multe volume. Printre 
cele mai discutate proble
me a fost și aceea a can- 
tmei. Nu e un secret fap-

Din experiența a două mari 
uzine metalurgice

Vorbind despre pregătirea pro. 
fesională a studenților Institutu. 
lui politehnic din Orașul Stalin, 
nu poți trece cu vederea bunele 
condiții locale de practică in 
producție. Lucrul acesta se relie
fează mai ușor ta urma unei vi
zite la uzinele „Steagul Roșu** 
sau la uzinele de tractoare 
„Ernst Thălmann". In această 
perioadă, studenții anului V ai 
institutului, Împreună cu colegii 
lor din alte centre universitare 
fac practică pentru proiectul de 
diplomă. Important ni se pare a 
discuta nu despre proiect in 
sine, d despre condițiile mai sus 
pomenite, despre ajutorul pe ca. 
re-1 dau Întreprinderile

Pe această linie trebuie spus 
că uzinele „Steagul Roșu" acor. 
dă o atenție majoră practicii in 
producție. Pentru a înlesni stu
denților posibilitatea verificării 
cunoștințelor pe viu, pentru fa
miliarizarea acestora cu procesul 
tehnologic al construcției de ma
șini, s-a format un colectiv coor
donator. Tovarășii ingineri Mi
hail Nițu, Vasile Aid ea și Ion 
Stan, după o studiere in preala
bil a fiecărui proiect de diplomă, 
au trecut la repartizarea studen
ților in diferite secții. Pentru a-i 
feri de btjblieli inutile, de cău
tări infructuoase, li s-a sugerat, 
in parte, direcția de documenta, 
re, dindu-li-se jaloanele princi
pale legate de rezolvarea cu suc
ces a proiectului de diplomă. In 
secții, studenții sint îndrumați 
permanent în cunoașterea tuturor 
fazelor procesului ' “ .
de către inginerul însărcinat cu 
asistența tehnică a 
îndrumările n-au 
spontan, ele se dau zilnic și chiar 
de mai multe ori pe zl dacă este 
necesar. In cazuri speciale, cind 
secția, sau chiar uzina, nu poate 
pune la dispoziție documentația

solicitată, întreprinderea — pe 
baza unei delegații — li îndreap
tă pe studenți spre alte unități.

Prin natura temelor abordate 
de student, documentația pentru 
proiect solicită șl unele analize. 
De curind, conducerea uzinei a 
dat dispoziții laboratorului cen. 
trai al uzinei de a face la cere
rea practicanților analize chimi
ce, mecanice, microfotografii etc.

Se impun relatate și condițiile 
de muncă cu studenții la uzinele 
de tractoare „Ernst Thălmann' 
Sarcina de coordonare a practi- 
cii a fost încredințată tov. ingil 
ner Eugen Dumitrescu, șeful ca
binetului tehnic și inginerilor 
din secții. Și aici există un vă. 
dit interes față de îndrumarea 
practicanților. spre rezolvarea cu 
succes a documentației impuse de 
proiect. Zilnic, cabinetul tehnic 
pune la dispoziția practicanților 
tratate de specialitate, desenele 
pieselor, mape cu procese tehno
logice. O greutate s-a ivit în 
munca de îndrumare din faptul 

toate institutele de invăță- 
superior din țară cunosc 
tehnologia uzinei. Faptul 
creează unele anomalii, 

se vede obligată — in Up

de fabricație,

proiectanfilor. 
un caracter

că nu 
mint 
precis 
acesta 
Uzina 
sa documentației necesare — să-i 
trimită pe studenți la alte între
prinderi.

Aceste mici neajunsuri nu pot 
umbri Insă perseverența și dra
gostea de muncă a viitorilor in. 
gineri. Absolvenții Institutului 
politehnic din Orașul Stalin cit 
și ceilalți, de la alte institute, pot 
fi lăudați pentru conștiinciozîtai 
tea de care dau dovadă în prac-' 
tică. Numele lui Alexandru Vai- 
da. Angela Zichil, Valentina So. 
caciu, Ion Mazilu, Nicolae Șovă
ială sînt prețuite de colegi, de 
cadrele didactice și de conducă, 
torii practicii în producție.

MIHAIL STOLERU

Deficiențe in organizarea 
practicii studențești

De o bună bucăți ie vreme 
cea. 130 de studenți din anul V 

- dt Institutele politehnice din 
București, Timișoara, lași, Cluj 

I și Orașul Stalin au poposit tn 
| orașuluzină de pe malul Birza-

lamentare și elaborare a proiec
tului), de trai, (cazare și canti
nă), pe care le-au asigurat Corn- 

' binatu! metalurgic Reșița stu- 
I dențuor și felul in cure sint fo- 
i .otite de către practicanți aceste 
■ condiții am făcut o vizită In Re
șița, soldată cu citeva însemnări 
lată-ln ■

M. NTCOI.AE

Studenții discută proiectul de statut 
al asociațiilor studențești din R. P. R

Apariția proiactulni de statut a! asociațiilor 
studențești din RP.R. a attrnit un Tiu interes 
in rtndul studenților șl al tinerelor cadre didac
tice din institutele noastre de tavățămînt supe
rior. Pe adresa comrtetulni de organizare al 
asociațiilor studențești din R.P.R. sosesc zilnic 
numeroase scrisori cuprinztad propuneri și su
gestii privind proiectul de statut. Ia numărul 
nostru de «stări publicăm citeva din propu
nerile făcute de tinerii studenți.

Tovarășul Gută Crăciun, student la Institu
tul politehnic din București propune ca cererile 
de ajutor să aibă avizul consiliului de facultate 
al asociației, care cunoaște mai bine dectt eon- 
naliul de institut, situația celui ce solicită ajutor.

De la Timișoara a sosit o scrisoare semnată 
de studenta Lucia Juca. Ea propune ca membrii 
asociațiilor studențești să aibă un imn propriu. 
De asemenea, sugerează ca intervalul dintre 
conferințele pe țară ale asociației să nu fie de 
2 ani — așa cum prevede proiectul de statut— 
ci mai mic.

0 propunere interesantă face și Z. Roșea de 
la Universitatea ,,Victor Babeș" din Cluj și anu
me, introducerea ta statut a unui articol care 
să reglementeze modul de Încetare a activi
tății unui consiliu al asociației, precum și modul 
de reorganizare a lui.

Anton Iile, student la Institutul politehnic 
din București, propune ca numărul membrilor 
consiliului asociațiilor studențești să fie mai 
mic dectt cel prevăzut ta actualul proiect de 
statut.

De la Institutul de arhitectură din București 
studenta Petrovici Maria a trimis o scrisoare 
prin care tși exprimă dorința ca primul articol 
al statutului să stabilească scopul și obiectul aso-

a-ciațiilor studențești, Mmitarea 
cestor probleme numai ta cadrul 
unui paragraf din preambul, așa 
cum figurează azi in proiect, pă- 
rîndu-i-se insuficientă.

Studentul Ion Cocoloiu de la 
Universitatea „C. I. Parhon" din 
București propune ca la art. 5, 
aliniatul d să se precizeze dacă 
hotărârile se iau cu majoritate 
simplă, sau cu majoritate cali
ficată (2/3).

Interes firesc
Ințeiegind importanța practicii, 

: unele conduceri de secții de ia 
. Combinatul metalurgic Reșița au 
asigurat studenților bune condiții 
in vederea documentării pentru 
întocmirea proiectului La secția 
forjă, de pildă, l-am întîlnit pe 
studentul Mihai Tătâne de la 
Institutul politehnic BucureștL 
Lucra pe planșetă citeva schițe. 
LuL ca și altor studenți. i s-a 
pus la dispoziție — așa cum mi-a 
mărturisit — materialul docu
mentar privitor la forjarea discu
rilor pentru turbina de 3.000 kw. 
— date despre metodele de în
călzire, răcire și de forjare a 
oțelului crom - nichel - molibden 
din care sînt executate aceste 
discuri. De asemenea, | s-a pus
!a dispoziție diagrama de răcire 
după metoda Sculiev Brauner, fo-
losită la 
fel și in 
institut.

Merită 
rății din 
ții pen' 
ajute s

Reșița, indicată de alt. 
bibliografia stabilită de

cuvinte de laudă tova- 
...__ conducerea acestei sec

ții pentru felul cum au înțeles să 
ajute studenții, punindu-le la dis
poziție — tn afara materialului 
documentar de specialitate — și

Citeva neajunsuri 
datorate conducerilor 

secțiilor
Tovarășul Martin Giurasa ocu

pă funcția de șef al serviciului 
cadre și invățămint. In această 
calitate a fost solicitat de un 
grup de studenți practicanți, care 
aveau ca temă de proiect studiul 
turbinelor, să le înlesnească ac
cesul la standul de probă al tur
binelor. Refuzind, tov. Giurasa a 
și găsit un „argument": Ce spe
cializare vreți ? Nu ne interesea
ză. Avem specialiștii noștri. 
Așa că... Și hotărîrea tova
rășului Giurasa a rămas nestră
mutată, In ciuda absurdității ei.

Alți tovarăși din Combinat au 
atitudini intrucitva asemănătoa
re, care provoacă greutăți muncii 
practicanților. De pildă, mulți 
studenți au nevoie să intre în 
combinat în schimbul II sau chiar 
în schimbul de noapte, mai a- 
les cei a căror temă de proiect se 
referă la problemele siderurgice 
și care vor să urmărească tot 
procesul de elaborare a unei 
șarje. Și după cum e nefiresc să 
pretinzi ca elaborarea unei șarje 
să înceapă odată cu schimbul, tot 
la fel de greșit este să nu le dai 
studenților posibilitatea să se do
cumenteze temeinic Or. serviciul 
de cadre al Combinatului pretin
de ca zilnic să se întocmească 
tabele cu numele studenților care 
au nevoie să intre în combinat 
în alte schimburi decit cel de zi, 
tabele care să poarte nu știu cite 
vize, semnături, ștampile etc. 
eînd situația s ar putea rezolva 
maj simplu și operativ punindu- 
se o viză specială pe permisele de

intrare tn Combinat eliberate ori. 
cum tuturor studenților.

Altor studenți conducerile sec. 
fiilor nu le pun la dispoziție do
cumentația statistică. De pildă, 
studentul Lazăr Jlpa, viitor ingi-
per economist întîmpină greutăți 
întrucît ia secția oțeiărie Siemens 
Martin nu i se pun la dispoziție 
o serie de date necesare întocm*- 
rii proiectului. I

PE SCENĂ ȘI... PRIN CULISE
Orizontal:
1. Antic, clasic... și modern — 

Interpret. 2. Popor vechi — O 
piesă... fără de pereche — 
3. Prepoziție — Conflictul 
piesei — Articol. 4. Indi
vid — Gen teatral — Prefix. 
5. — „N-aveți un bilet ta plus" ? 
— Maeștri ai scenei — Cel prim 
e important tn viziunea regizo
rului. 6. Stadiul unei piese îna
inte de premieră. 7. Scena le are 
pe ale ei — In vechiul teatru ro
man ținea loc de scenă. 8. O 
piesă >la a doua ediție. 9. Decret 
ta piesele lui Griboedov, Gogol 
și Ostrovski — Yves Montand în 
intimitate — Plastica, literatura 
sau muzica. 10. Veche unitate de 
măsură — Oraș în care a avut 
loc premiera operei Aida — At
mosferă. — 11. înainte de amia. 
ză — Cuprinde — Posesiv. 12. 
Lumina lui o văd piesele bune — 
împodobit, ca orice teatru. 13. A 
pune instrumentele 
Civilizație veche și

Vertical:
1. Așa cum ar . _ ..

caracterul eroilor tn orice piesă

la punct 
glorioasă.

trebui să fie

(fem.) — Prezentată pe scenă.
2. A dat strălucire legendaru
lui Paris — Actor de comedie.
3. Posezi — El, după... „scena" 
ei — Fluviu cunoscut. 4 Tril nes- 
fîrșit 1 — Aleg dintr-un vraf — 
Poate fi și alegoric. 5. La teatru 
ca și ta multe alte 
bine în primul de- 
cît ta ultimul — 
Un moș cunoscut 
bine de copii — 
Inimă. 6. Provoacă 
lacrimi în special 
spectatoarelor. 7. 
Cortina în timpul 
spectacolului — A- 
părută. 8. Lipsiți 
de originalitate. 9. 
A Implora — Per
sonaj din „Citade
la sfărîmată" — 
Cinste. 10. Rîu ta
U.R.S.S. — Gata 
să facă jocul cui
va — Epoci. 11. — 
Pronume — Adu
nare generală. —

locuri e mai

— Poftim. 12. Cu ajutorul ei te 
urci pe scenă — Sabie, baionetă 
(od). 13. Fără el n-ai ce căuta 
pe scenă — Povestită.

Cuvinte rar tatilnlte: TNA, 
TESAC.

TT

&
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...Si aUe citeva 
datorate studenților
Pentru întocmirea schițelor de 

proiect conducerea Combinatului 
a pus la dispoziția studenților o 
sală de desen mulțumitoare. Aici 
și-a spus, însă, cuvîntul egoismul 
unor studenți timișoreni care pur 
și simplu au acaparat sala și 
n-au permis altora să se apropie 
de planșete. Comitetul de Între
prindere al Combinatului s-a 
străduit și le-a mai pus studen
ților la dispoziție încă o sală. 
Atitudinea celor de la Institutul 
politehnic din Timișoara trebuie 
totuși înfierată. Atitudini lipsite 
de bună cuviință, se manifestă și 
la alți studenți. Facem aluzie in 
special la studentul Ionel Tran. 
dafir, de la Institutul politehnic- 
Iași, lipsit de respect față de oa
menii mai în vîrstă depît el, ca 
și la mulți studenți din Bucu-i 
rești in al căror dormitor găsești 
paturi răvășite, gunoaie pe jos — 
în ciuda faptului că stau goale 
coșurile de hîrtii — rufe aruncate, 
pături pătate (căci unii le folo
sesc și drept perji de ghete) etc.

Fapte tot atit de reprobabile 
am. întîlnit într-o cameră din 
blocul 8Q0. Studenții ieșeni Pe
tre Ungureanu, Ciprian Zaba. 
latnic, Ștefan Stănilă și alții, 
în orele cind ar fi trebuit să se 
afle țn uzină, la practică. oste
neau Tin greu ia... jocul de cărți.

Au fost cîteva probleme că
rora—cu toată strădania mea — 
nu le-am găsit imediat explica
ția. Deși sînt aici studenți din 
mai multe colțuri de țară, zadar- 
rțjp am căutat să găsesc un mu
gur de conlucrare. Sentimentul 
prietenesc, tovărășesc, a fost în
locuit cu discuții, cu certuri une
ori. N.au existat întîlniri intre ei, 
schimburi de experiență, de pă. 
reri. Deși majoritatea lor sint 
utemiști, doar Chițu Vasile și 
încă 2—3 au trecut pe la comi
tetul U.T.M. al Combinatului, ce
lorlalți fiindu-le străină o atare 
preocupare, cu toate insistențele 
secretarului U.T.M. a! combinata, 
lui, tovarășul Petru Colțea. De. 
zinteresului față de munca U.T.M. 
socot că i se datoresc 
măsură și comportările nedemne 
— mai sus amintite — 
studenți Din această ........
consider că o datorie esențială a 
organizațiilor U.T.M. din institu
tele respective, constă în întă. 
rirea muncii educative în rîndul 
acestor studenți, ajutîndu-i să 
înțeleagă răspunderea lor ob
ștească, cetățenească de viitori 
ingineri ai uzinelor patriei noa.

e.

în bună

ale unor
pricină

C. BUCUR 
corespondentul „Scinteii tine, 

retului" pentru regiunea 
Timișoara

NTCOI.AE


Viafa de organizație

Doar cinci vorbitori
ute- 

ținut 
adu-
ale-

Pe marginea adunărilor 
de
Și

Pârtfcipânți
la conducerea uzinei Tratativele sovieto-buigare

(Urmare din pag. I-a)

de muncitori și tehnicieni să fie 
atrase și mai activ să participe 
cu inițiativa și spiritul lor gospo
dăresc la îmbunătățirea activită
ții întreprinderii.

In fața colectivului uzinelor 
„Timpuri Noi" stau sarcini spo
rite. Tinerii, care de altfel for
mează majoritatea muncitorilor 
de aici, sint chemați să participe 
prin mijloacele care le stau la 
indemină la rezolvarea proble
melor de producție. Experiența a 
dovedft ca cea mai importantă 
și eficace formă de participare a 
maselor largi de muncitori la 
conducerea producției o consti
tuie consfătuirile de producție. De 
aceea, utemiștii au datoria să a- 
nalizeze pe larg, alături de cei
lalți muncitori. în consfătuirile de 
producție, toate greutățile și lip
surile care mai există la fiecare 
loc de muncă.

La rîndut său, comitetul orga
nizației de bază U.T.M. are da
toria să vegheze. în cola'oorare 
cu comitetul de întreprindere, ca 
propunerile făcute de tineri in 
consfătuirile de producție să fie 
rezolvate in mod operativ. In 
felul acesta se va intări rolul 
consfătuirilor de producție, va fi 
atras un număr din ce în ce mai 
mare de muncitori la conducerea 
și gospodărirea uzinei.

Recepția oferită de ambasadorul 
R. P. Bulgaria în U.tS.S.

Intîlnirea dintre delegațiile P. C LL S.aduce decît cu
vinte de laudă. 
In această ca
tegorie intră ta 
primul rțnd e- 
lectricienii. Dar 

ce se tntîmplă cu restul ? In sec
ția site muncesc multi tineri. Lor, 
însă, numai cuvinte de laudă nu 
li se aduc. Nu stăpînesc meseria 
și nici nu se străduiesc să și-o În
sușească. De acest lucru se o- 
cupă organizația U.T.M. ? Nu se 
ocupă.

La turnătorie sint doi tineri 
care au dese manifestări de 
huliganism. Au constatat și ute- 
miștii acest lucru. Au constatat 
Și cu asta, baata.

In cooperativă au fost reparti
zați să învețe meserie 14 uce
nici. Toată lumea se plînge de 
ei. Doar unul singur este ute- 
mist. Dar acești ucenici au și ei, 
la rîndul lor, plingeri la adresa 
celor din jur. N-au fost reparti
zați pe lingă lucrători priceput! 
de la care să învețe meseria, sint 
trimiși de colo-colo, ba cite 
unul mat „energic" îi și lovește 
cite odată. Era cazul ea organi
zația să se ocupe de acest grup 
de tineri ? Desigur eâ era.

Și atunci, în adunarea de dări 
de seamă și alegeri ar fi fost 
poate mai mulți vorbitori.

Cum a fost organizat tavăță- 
mintul politic? Comitetul a În
tocmit o listă cu viitorii cursanți 
Nu s-a stat de vorbă cu aceștia 
și atunci nu.i de mirare de ce 
frecventa la cursuri este atft de 
scăzută. Cit despre propagandiști, 
unul a hiat cuvîntul în adunare 
și euvintul său a fost edificator: 
a vorbit confuz, lozincard și a 
recunoscut singur că citește lec
țiile din broșură și le citește 
prost.

Poate că n-ar strica să se fi 
vorbit și despre munca culturali, 
despre felul tn care se primesc 
nod membri, despre sport, des
pre cum a organizat comitetul 
U.TAI distracția tineretului. Dar 
ar fi însemnat să se repete lip
suri de genul celor de mai sus. 
La adunarea de dări de seamă 
și alegeri au hiat cuvintul putini 
utemiști. Dar nu tntimplător toți 
au arătat că vechiul comitet a 
trecut pe lingă problemele nuri 
care ar fi trebuit sa stea ta aten
ția organizației. Munca formală a 
comitetului U.T.M a împiedicat 
organizația de bază să desfășoare 
o puternică activitate educativi, 
menită să Influențeze și pe acei 
care la ora actuală intră in cate
goria bătăușilor, leneșilor ele.

Utemiștii de la „Coopmetai" 
au ales cu maturitate noul comi
tet U.T.M S-an orientat înspre 
cei mai buni lucrători, înspre 
utemiștii cu simț de răspundere 
Și cu autoritate printre tineri. Cu 
privire la vechiul comitet. verdic 
tul a fost dat: n-a fost reales 
decît un singur membru.

dări de seamă 
alegeri U. T. M.

La cooperati
va „Coopmetal* 
din Arad 
miștii au 
de curînd 
narea de
geri. Au venit aproape toți, au 
ascultat ta liniște darea de seamă 
a comitetului care înșira cuminte 
real zări și lipsuri din toate com
partimentele muncii, n-au pus 
nici un fel de întrebări secreta
rului și la jumătate de oră de ia 
începutul adunării liniștea s-a 
așternut stăpină asupra sălii 
clubului...

— Totuși, tovarăși... insista cel 
care prezida adunarea — se dis
cută despre munca voastră, 
n-aveți nimic de spus ?! Din nou 
liniște, din nou vocea puțin ru
gătoare a președintelui... Apoi 
s.au înscria totuși Ia ouvînt 5 u- 
temiști. Interesant este însă ce 
au spus aceștia. Ar merita sâ se 
reproducă chiar cuvint cu cnvint 

Utemistul Mocuța Iosif de la 
sculărie a arătat eâ ucenicilor re
partizați să învețe diferite me
serii în cooperativa lor nu li a a 
făcut nici un fel de educație, a- 
ceștia umblă cu cutite. se bat 
intre ei, n.ascultă pe nimeni din 
jur. Și, Întrebarea firească : ce a 
făcut organizația de bază U.t-M 
pentru a curma această situație?

Tinerii Radu Gheorghe, Avram 
Dumitru, Haviar Dtzideriu au 
arătat că deși ta darea de seamă 
se vorbește despre învățănțintul 
politic acesta de fapt există for
mal; pe de o parte propagandiștii 
sint slab pregătiți, citesc lecțiile 
din broșuri (s-au tinut dear 2 
lecții) nu duc in general o acti
vitate interesantă și atrăgătoare 
pe de altă parte cursantii nu vin 
la cercuri decît dacă se tine 
careva morțiș de capul lor să-i a- 
ducă, manrfestlnd un total dezin
teres față de felul cum e orga
nizat tnvățămtntul tn cercuri.

Și. în sfîrșit. Cutitariu Flore» 
a arătat că organizația lor n-a 
prea primit membri, deși stat ti
neri care merită să devină 
miști. De asemenea, el a 
spus că activitatea sportivă 
unilaterală, cltiva utemiști 
parte din echipa de fotbal și

Apoi adunarea și-a
cursul ei obișnuit: «-a ales noul 
comitet U.T.M. și s-a citH proiec
tul de hotărîre care a fost apro
bat de utemiștL S-ar putea spu
ne : o adunare slab pregătită. Șl 
la prima vedere așa ar părea. 
Totuși, de ce au tăcut utemiștii? 
Cum se explică această indiferen
tă a lor ? Doar adunarea a fost 
anunfată in timp util, darea de 
seamă n-a scăpat nici o proble
mă, ba chiar în pauze s-au ser
vit și gustări.

Să mergem pe firul celor spu
se de cei 5 utemiști. Toți s-au re
ferit ta latura educativă a mun
cii organizației lor de bază.

La „Coopmetal" muncesc cir
ca 60 de utemiști. O adevărată 
forță. La adresa unora dintre ei. 
conducerea cooperativei nu poate

ute- 
mai 
este 
fac 

atit.
urmat

MARIETA V1DRAȘCU

și P. C. Bulgar
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite comunicatul co 
privire la intilnirea delegațiilor 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidului Comunist 
Bulgar :

La 20 februarie 1957 a avut loc 
o intilnire a delegațiilor Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice și Partidului Comunist Bul
gar.

Din partea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice la In
tilnire au luat parte i N. S. Hruș- 
ciov. 
prim

membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. al

P.C.U.S„ N. A. Bulganin, A. L 
Mikoian, M. A. Suslov, mem
bri ai Prezidiului GC. al PCUS. 
D T. ȘepUov, membru supleant 
al Prezidiului, secretar al C.C- 
al P C.U.S., B. N. Pouomarev, 
membru al C.C. al P.C.U.S.

Din partea Partidului Comu
nist Bulgar la intilnire au partici
pat : T. Jivkov, membru al Bi
roului Politic și prim secretar al 
CC. al P.CB.. R Damianov, E. 
Staikov, G Ciankov. V. Cerven- 
kov, A lugov. membri ai Birou
lui Politic al CC. al P.C.B.

Participants la intilnire au dis-

cutat intr.o atmosferă tovără
șească, cordială, problemele miș
cării muncitorești internaționale 
de interes comun, precum și pro
blemele dezvoltării continue a re. 
lațUJor frățești și a colaborării 
striuse dintre Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și Partidul 
Comunist Bulgar.

In cadrul discutării acestor 
probleme s-a constatat deplină 
unitate de vederi a reprezentan
ților celor două partide comuniste 
și a fost adoptată o declarație 
comună.

MOSCOVA 20 (ugerpreș). — După cum s-a mai anunțat, la 
recepția oferită la 18 februarie, cu prilejul vizitei in U.R.S.S. a 
delegației guvernamentale a R. P Bulgaria de L Gherasimov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria in U.R S.S., printre alții au luat de 
asemenea cuvintul Todor Jivkov, prim secretar al C.C. al P.C.B. 
și N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S.

T. 11VKOV: Partidul nostru este indisolubil legat 
de P. C. U. S.

Mitingul de la Moscova
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat la 
mitingul consacrat prieteniei in
tre popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Bulgaria a 
luat cuvfntal N A Bulganin. 

1 președintele Consiliului de Miniș
tri al U R.S.S.

N. A. Bulganin
Noi tipuri do avioane

romîneștî
Colectivul secției aero de la 

LF.IL.-Reghin, în frunte cu 
tehnicianul Viadinnr Novițchi, 
laureat al Premiului de Stat, a 
terminat construcția avionului ___ _____
de turism și școală RG-6. Zilele (rele bulgar și sovietic _N. A Bul- 
trecute RG-6 a încheiat cu sue- ‘ 
ces zborurile de omologare.

E do».at eu un motor de 75 CP— 
Praga-D. — ți cu toată aparatura 
modernă de bord necesară zbo
rurilor fără vizibilitate.

Paralel eu construirea 
tip de avion colectivul 
aero de la I.F.IX.-Reghin 
crat ia varianta RG-6-b, 
vion acrobatic dotat cu un motor

fi 
de partea popoarelor 
iubitoare de pace

După ce a făcut istoricul rela
țiilor de prietenie dintre popoa.

Am fost și vom

acordă experiența Uniunii So
vietice In construirea sociali*- 
mului. de sursa bogată pe care 
o constituie această experență 
pentru toate popoarele care au 
pășit pe calea iurta li i ului 
NU VOM FI NICIODATĂ DE 
ACORD CU ACEI. CARE 
SUB O FORMĂ SAU ALTA 
CALTA SA DIMINUEZE IM
PORTANTA SAU IN GENE
RAL SA NEGE URIAȘA EX
PERIENȚA A UNIUNII SO- 
VIETICE IN CONSTRUIREA 
SOCIALISMULUI. ROLUL 
EI ISTORIC MON OK-

DE NOI. Marele popor sovietic 
este prietenul nostru Stacer. to
varăș și frate care întotdeauna 
ne-a latina mina sa generoasă. Și 
după rum spune un proverb bul
gar — „Un prieten bun se cu
noaște și ia necaz și la bucurie*. 
Noi apt avut in repetate rinduri 
pcsibiBtatea să ne convingem de 
aceasta Cu an asemenea prieten 
bun ca Uniunea Sovietică nu ne 
este frică de nimic șl nimeni nu 
poate să ne abată de la calea 
noastră spre fericire.

După ce a mulțumit pentru pri
mirea exceptional de caldă și cor
dială făcuta delegației guverna
mentale a R P- Bulgaria T. Jiv. 
kov, a spus intre altele : Inspira
torii prieteniei Intre popoarele 
noastre sint Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice. PARTIDUL 
NOSTRU ESTE INDISOLUBIL 
LEGAT DE PARTIDUL COMU
NIST AL UNIUNII SOVIETICE 
SUB INFLUENTA ȘI CU AJU
TORUL CARU1A EL A DEVE
NIT UN PARTID DE TIP LENI
NIST.

Partidul Comunist Bulgar a 
fost și rămine un detașament de 
nădejde ai mișcării comuniste in
ternaționale. El a fost educat 
timp de decenii de Dimitri Bla
gues și "
spiritul

rit fată de marxism-leninism, tn 
spiritul internaționalismului pro
letar.

Partidul nostru, a spus ta con
tinuare T. Jivkov, consideră că 
experiența P.C.U.S. verificată în 
practică este cel mai strălucit 
exemplu de aplicare creatoare a 
marxism-leninismului. Noi, comu. 
niștii bulgari, vom continua să 
Învățăm și pe viitor în mod crea
tor. ținfnd seama de condițiile 
concrete și de specificul nostru, 
de la P.C.U.S., vom aplica expe
riența lui istorico-mondială In 
construirea socialismului și în în
treaga noastră activitate. Sîntem 
profund convinși că cu dt vom 
Învăța mai bine de la P.C.U.S., 
cu atit succesele noastre pe calea 
construirii socialismului vor fi 
mai mari.

H. S.

noului 
secției 
a :n- 

un a-

ganin a sp-s intre altele:
Vizita In Uniunea Sovietici a 

oamenilor de stat ai Republicii 
Populare Bulgaria constituie un 
eveniment important in relațiile 
sovieto-bulgare. Tratativele noa. 
sire cu tovarășii bulgari care 
s-au desfășurat In spiritul priete
nia Și înțelegerii reciproce depli
ne au vădit deplina unitate de 
vederi asupra tuturor problemelorV ivii dUtXJBIIV UUtai LU mi U1U.VI 'vav. . ku.urvi

de 105 CP. Acest avion, care pe- atn în ce privește relațiile sovie- 
ste cftevs zile vn începe zboru- lo-bc.gare dl și relafile internă
rile de probă, va fi capabil să " '
efectueze toată gama de acrobații 
prevăzute in regulamentele spor
tive internaționale

țiooaie.
Unitatea și coeziunea țărilor 

socialiste, înflorirea lor economi
că și culturali, amploarea fără 
precedent a mișcării de eliberare 
națională in linie Asiei și Afri
că — toate acestea scot din sâ
nte cercurile unperia.iste din ță
rile ocri denia le

Imperialiștii ar dori să lichide
ze m .carea de eliberare națtona.

INFORMAȚII
In cinstea celei de a 39-a ani

versări a giorioasei Armate So
vietice. consiliu! orășenesc, coa- 
siliBe raionata și ontsnle AJtLL’S I lă ta țările Asiei și Africii și să 
din Capitală au organizat Intre ' 
17 și 36 februarie manifestări 
festive tn diferite săli publice ți 
Întreprinderi.

★
Miercuri după-amiază. Ministe

rul Culturii și Institutul romin 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea au organizat o reuniune

rests : . ească sistemul prăbușit al 
colonia iismuhn. Acești domni, 
din :>acate. continua tacă să tră
iască cu concepțiile secolelor de 
mult apuse și nu doresc să înțe
leagă că NU POATE FI O ÎN
TOARCERE LA TRECUT. CA 
POPOARELE CARE IN LUPTA 
DUZA Șl AU DOBÎNDIT Ll-

Dușmanii sodali sinului — a 
dedare», ta cântăm ere A. I'a<ov 
— ■ Lâ fe B1WM1 tuw
prea des săgețile tar împotriva 
sutelor sociauste. tapotriva aoi- 
up: Ier ți a rasîioaului de granit 
al acestora — Uniunea Sos.etică. 
Pe ei li taspătaxntă unitatea țări
lor socialiste Și, firește, nu fără 
ternei. Ei au la linii auri două 
nx.i pentru a fi îngrijorați: 
primul este faptul că IN LAGĂ
RUL SOCIALIST EI VAD O 
URI.AȘA FORȚA MATERIALA 
care Ie barează calea spre aven
turi militare, spre dominație 
mondială spre intensificarea psi
hozei războinice, atit de Decesară 
magnaților și trusturilor ameri
cane ș> din alte țări. Cei de ai doi
lea motiv constă ia faptul că 
LAGARUL SOCIALIST S-A 
TRANSFORMAT IN PREZENT 
TNTR-UN URIAȘ FACTOR 
MONDIAL QARE ARE O IN
FLUENȚA REVOLUȚIONARA 
DE NETĂGĂDUIT ASUPRA PO
POARELOR DIN TARILE CA
PITALISTE ȘI COLONIALE. Ii 
tttsu'1-ețește la hipta de eliberare 
dm lanțurile jugului imperialist, 
pentru nimicirea sistemului colo
nialist

N. S. Hrușciov
Forțași invincibilita
tea noastră constau 

în unitatea 
rinduriior noastre

T. Jivkov

Gheorghi Dimitrov in 
devotamentului nețărmu-

HRUȘCIOV: Vom traduce ferm și consecvent 
în viață mărețele idei ale 
marxism-leninismului.

Tov.
luat apoi cuvfntul a

prietenească tn cinstea lui Yves BERTATEA Șl INDEPENDENTA 
Montând, a Srmonei Signcret și NAȚIONALA ȘI AU PĂȘIT 
a membr.ix orcbes».re: care-l In- "
so;ește pe artista! francez in ter- 
serl pe care îl tatreprtade ia ța
ra noastră.

In câos'.ea oaspeților a fost 
oferi», un program de muzică 
populară romtaeaseă. Reuniunea 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă 
prietenească.

A început faza raională a Spartachiadei

Finaliștii celor 18.619

Foto i VICTORIA DIACONESCU

r pe 
CALEA PROGRESULUI ECO. 
NOMIC Șl SOCIAL. NU VOR 
ÎNGĂDUI sa li se puna din 
NOU JUGUL ASUPRIRII CO
LONIALE. SUB ORICE FORMA 
LI S-AR OFERI ACEASTA 

Popoarele din Uniunea Sovie
tici, Republica Popu>ară Chineză 
și din toate țările lagărului so
cialist sint adversari bolăriti ai 
colonialismului, sub orice formă 
s-ar manifesta eL AM FOST ȘI 
VOM FI DE PARTEA PO
POARELOR IUBITOARE DE 
PACE, CARE LUPTA PENTRU 
PACE, LNDEPENDENȚA, DE
MOCRAȚIE Șl PROGRESUL SO
CIAL, de acest lucru ele să nu 
se Îndoiască. Totodată «intern ne
voi ți să punem în gardă popoare- 
le din țările supuse presiunii din 
partea cercurilor războinice ein 
S.UA., care se străduiesc să s- 
ducă pe teritoriul lor așa-uumi- 
tele grupări atomice de luptă. 
Cercurile agresive din S.UA. net 
arunca popoarele din aceste Uri 
tn văpaia unui război atomic și 
hidrogenic pentru realizarea pla
nurilor lor nebunești de eom.na- 
ție mondială.

Fără prietenia cu 
Uniunea Sovietică ar 
fi fost de neconceput 
succesele noastre

A. lugov

In fotografie: un aspect din timpul Întrecerilor

Stăteam tntr-un colț al sălii șl 
priveam forfota neobișnuită din 
jurul meselor de șah. Mulți, foar
te mulți participant! ta faza ra
ională a Spartachiadei.

Voioșia tinerească exuberantă 
este Intr-adevăr emoționantă. 
Dar, ca prin minune, totul se cu
fundă dintr-o dată într-o liniște 
adlncă. Privești tinerii ce vor în
cepe „ostilitățile" peste citeva 
minute.

Ne apropiem de una dintre 
mese. Tlnărul Vasile Ciobanu 
și-a făcut adversarul mat. Va să 
zică, primul ciștigător al zilei. Și 
tn timp ce ceilalți participanți se 
războiau cu înverșunare pe table
le de șah, Vasile Ciobanu mi-a 
vorbit cu pasiune despre acest 
joc. ,J)ar, a continuat el după 
un timp, la noi, la „Grivița Ro- 
șie1', mai sint încă multe de fă
cui pentru ea șahul să stea la 
loc de cinste, alături de alte 
sporturi". Părerea că, față de 
numărul mare de tineri, la „Gri- 
vița Roșie" sint prea puțini șa
hiști clasificați, este justă și 
merită atenție deosebită.

Lupta șahiștilor continuă. Să-i 
urmărim. La o masă, muncitorul 
Hie Mircea, de la secția a IV-a 
mecanică a Complexului ..Grivi
ța Roșie", și Nineacă Mircea,

funcționar la ,,Boleslav Bierut'', 
joacă foarte atenți.

Privești pe tinerii aceștia, ca și 
pe cei ceva mai tn vtrstă — dar 
care au ținut să participe la In. 
treceri alături de tineret — și te 
întrebi, tn mod firesc: pasiunea 
aceasta pentru șah, nu este și ea 
o dovadă a avlntului continuu, 
uriaș, al sportului nostru ? Tn 
raionul „Grivița Roșie' — îmi 
spunea tovarășul Ion Chelu, pre
ședintele C.C.i .S. al raionului — 
au participat la faza pe colective 
18.619 tineri! Acum, la faza ra
ională a venit la întreceri „elita'' 
colectivelor: 60 de șahiști și 96 
jucători de tenis de masă de la 
Școala profesională „Grivița Ro
șie", Locomotiva M.C.F., „Boles
lav Bierut", Filatura ,J}acia" și 
din alte 20 de colective sportive.

Intr-o altă sală s-au desfășu
rat întrecerile jucătorilor de te
nis de masă. La una din mese, 
eleva Olga Cozma de la Liceul 
de fete nr. 4 are emoții serioase. 
Adversara ei, Ortansa Baltazar 
(Centrul medical C.F.R.) stăpî- 
nește mai bine paleta și, ptnă la 
urmă, succesul li suride. Nu.i ni
mic Olga, ești tinără și talentată. 
La aceste „calități" trebuie însă 
să mai adaugi încă una: dîr- 
zenia. ...........

R. CALARAȘANU

Lagărul socialist s-a 
transformat intr-un 
uriaș factor mondial

A luat apoi cuvintul A. lugov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria.

Poporul nostru a spus între 
altele A. lugov — s-a convins 
din propria sa experiență 
de rolul binefăcător pe care II 
are prietenia sa cu poporul 
sovietic, de ajutorul pe care îl

A luat apoi curtatul Todor Jiv
kov prim secretar al C.C al P G 
Bulgar. Mulțumind pentru primi
rea făcută delegației guverna
mentale bulgare. Todor Jivkov a 
spus între altele •

Trebuie să declarăm des
chis că aid, la Moscova, în 
decursul tratativelor ce con
ducătorii P. Q U. S. și ai sta
tutului sovietic nor, solii poporu
lui bulgar, am găsit deplină înțe
legere și unanimitate ta toate 
problemele privind situația inter
națională și colaborarea noastră 
pe linie de stat, economică, cul
turală și de partid.

Această atitudine față de Repu
blica Populară Bulgaria nu este 
tatimplâtoaze. Ea nu decurge din 
considerente și interese vremel
nice La baza relațiilor reciproce 
frățești dintre țara noastră și 
Uniunea Sovietică stau interesele 
vitale unice permanente ale ce
lor două popoare, comunitatea 
teiului lor. Unitatea noastră In a 
gindi și a acționa, coeziunea 
noastră se bazează pe principiu! 
internaționalismului proletar și 
al egalității in drepturi a fiecărui 
popor. Baza lor de nezdruncinat 
este marxism-îeninismul

Puternica forță motrică a dez
voltării noastre socialiste, care 
insufiețește poporul bulgar este 
prietenia bulgaro-sovietică dătă
toare de viată. PRIETENIA BUL- 
GARO-SOVIET1CA ȘI DRA. 
GOSTEA POPORULUI NOSTRU 
FAȚĂ DE PATRIA SA SINT 
CELE DOUA FEȚE ALE ACE
LEIAȘI MEDALII FARA PRIE
TENIA CU POPORUL SOVIE
TIC AR FI FOST DE NECONCE
PUT SUCCESELE OBȚINUTE

au

E primăvară la Crîmpoia
(Urmare din pag. l-a)

ceputul agronom Alexandru 
Durleșteanu, care se bucură de 
simpatia întregului tineret îi 
arăta tînărului Gheorghe Don- 
dea, cursant al cercului agroteh
nic, cum să privească prin micro
scop semințele puse în borcane la 
germinat.

In ceasul acela al dimineții de 
februarie, undeva, în fundul o- 
grăzil colectivei, acolo unde se 
adăposteau intre garduri înalte 
de trestie răsadnițele, putea fi vă
zută o scenă ce-ar părea ciudată. 
Un om sta chircit și privea atent 
și încordat un fir de răsad, plă- 
pînd și firav, cît o scobitoare. Va- 
zîndu-ne, s-a fîstîcit, de parcă 
l-am fi surprins îndeletnicindu-se 
cu o problemă prea copilărească 
pentru vîrsta lui și cu mare greu 
ne-a spus că el e brigadierul le
gumicol și că „cercetează" de 
citeva minute cum se dezvoltă 
plantele.

In primul ceas al dimineții, ti
neretul începuse munca la gos-

podăria colectivă, tinăra îngriji
toare de porci Șina Domoș deschi
sese larg geamurile maternității, 
să intre soarele, să se aerisească 
boxele. Cei șapte feciori ai lui 
Păun Vîlafcă zis „Țugui*, nepoții 
lui Ștefan Țugui, țăranul curajos 
care ceruse in 1907 pamint și pri
mise în piept un glonte, și al că
rui nume ii poartă astăzi gospodă
ria, se imprăștiaseră unii la plat
forma de gunoi, alfii plecaseră să 
împrăștie îngrâșămintele chimi
ce pe cîmp, iar alții să lucreze în 
ateliere la repararea uneltelor.

In ceasul acela al dimineții se 
întorcea în comună, după o lipsă 
de un an, o fetișcană vioaie de 17 
ani, Elena Ciobanu. Ea avea să-și 
pună în practică în primăvara 
aceasta primele ei cunoștințe 
căpătate la cursurile școlii spe
ciale de agronomi.

La ceasul acela al dimineții, la 
cooperativa satului se adunase 
lume multă. Venișe împuternicitul 
cu achizițiile și contractările. In 
așteptarea lui, oamenii stătuseră 
citeva zile ca pe ghimpi. Unii mai

nerăbdători plecaseră să valorifi
ce lînă, lapte, cereale, în raionul 
vecin, Potcoava, cale de cițiva 
kilometri. Gheorghe Stîngaciu 
contractase lină și lapte și luase 
un avans de 800 Iei.

Ion Marcu, un tînăr Înalt, voi
nic, voia să contracteze 500 kg. 
cereale, Marin Ion, un tînăr sub
țirel, mărunt, avea de gînd să 
contracteze laptele unei vaci pe 
care o cumpărase anul acesta cu 
bani împrumutați de la banca a- 
gricolă. Datoria nu era musai s-o 
dea acuma. Ar fi putut s-o achite 
și peste trei ani. Dar el voia să-și 
exprime în felul acesta mulțumi
rea fafă de grija pe care statul 
i-o poartă lui și tuturor țăranilor 
muncitori

...In plină lună februarie n-am 
aflat la Crîmpoia nici urmă de 
pasăre călătoare. Nu erau nici 
flori pe cîmp, nici iarba nu încol
țise în zăvoaie. Dar pregătirile 
oamenilor, inimile lor pline de 
speranțe și de încredere in anu' 
care vine mi-au arătat că aici so
sise de mult primăvara.

Lnlad envintuL N. S Hruș
ciov. prim secretar al G Q 
ai P. C. U. S . a salutat din 
toată inima Ia începutul caviată- 
rii seie — .>e reprezentanții po
poranii irale bulgar, pe repre
zentanții partidului său revoluțio
nar de -aptă — Partidul Comu- 
c st dia Bulgaria, pentru crearea 
ți educarea căruia a hierat ne
obosit Gneorghi Dimitrov, marele 
iiu al poporului bulgar, revota- 
țioaar neiniiicat ți dirz. marxist- 
lenimst consecvent, marele no
stru prieten ți tovarăș*.

N. S. Hrușciov a vorbit apoi 
despre prtateoia dintre popoarele 
sovietic și bulgar, prietenie care 
a fost întărită nu odată de sin- 
gele care a curs la lupta comună 
împotriva dușmanilor comuni.

Subliniind că in lupta pentru 
socialism trebuie biruite greutăți 
care nu sint chiar atît de 
mici, N. S. Hrușciov a arătat că 
aceste greutăți au fost și stat li
chidate întotdeauna cu succes 
dacă partidele clasei muncitoare, 
fidele principiilor marxist-leni- 
niste, dezvăluie la timp lipsurile 
si greșelile, mobilizează forțele 
lor ți pe toți oamenii muncii la 
birvirea acestor greutăți, la În
dreptarea greșelilor comise, la 
întărirea cauzei socialismului.

Evenimentele din Polonia
arătat că sub conducerea Parti 
dului Muncitoresc Unit Polonez 
ț, a Comitetoiui său Central, in 
frunte cu tov. Gomulka, clasa 
muncitoare, masele de oamen, ai 
muncii, biruind cu succes greu, 
tățtle. dau o ripostă uneltirilor 
re ac v un 1. iți îndreaptă eforturile 
spre întărirea pozițiilor socia'.iai- 
mu.ui în țara lor. spre onărirea 
prieteniei și colaborării cu toate 
tăr ie soc al iste.

La rindui nostru vom face to
tul pentru ca Prionia să se dez
volte și să ee Întărească ca stat 
socialist, egal la drepturi ți in- 
depedent, care luptă col la cot cu 
celelalte țări socialiste pentru 
triumiul cauzei noastre comune — 
cons trai rea eociaiÎ6mului, întări
rea păcii tn intreaga lume.

Oamenii muncii din țările so
cialiste și intreaga omenire pro
gresistă constată cu satisfacție 
că încercarea imperialismului 
international de a smulge Unga
ria din rIodurile lagărului socia
list și de a crea un focar de 
război In centrai Europei a sufe
rit un eșec totaL

Evenimentele din Ungaria tre
buie să servească ca învățătură 
pentru partidele comuniste și 
muncitorești. In primul rînd tre
buie să mărim vigilența Împotri
va uneltirilor reactiumi imperia
liste care, folosind toate metodele 
ți procedeele perfide. încearcă să 
lupte împotriva țărilor socialiste. 
In al doilea riad trebuie să luăm 
măsuri pentru a nu admite gre
șelile care au avut loc, de exem
plu in Ungaria, in timpul veehii 
conduceri a Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria. Trebuie să 
muncim neîncetat pentru întă
rirea rinduriior partidului, să 
avem grijă ca in rindurile parti
delor comuniste și muncitorești 
să nu pătrundă trădători și ca
rieriști.

Noi toți — reprezentanți ai 
partidelor comuniste și mun
citorești din fările socialiste — 
ne dăm bine seama că FORȚA 
și INVINCIBILITATEA NOA
STRA CONSTAU IN UNITA
TEA DE NEZDRUNCINAT Șl 
IN COEZIUNEA RINDUR1- 
LOR NOASTRE. Trebuie să 
întărim și pe viitor această 
unitate, să întărim și să dez
voltăm solidaritatea proletară 
internațională.

Vorbind in continuare despre 
relațiile reciproce dintre țările 
socialiste, N. S. Hrușciov a spus: 
trebuie să folosim și de acum 
înainte experiența pozitivă a fie
cărui popor, a ' 
oarece ideile 
prețioasă se pot 
mari cît și în 
țările socialiste ___ _ ________
profund respect și atenție una 
țață de cealaltă, folosesc exem
plele bune și experiența utilă 
care există în toate țările pen
tru consolidarea cuceririlor socîa. 
lismului și ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

fiecărei țări, de- 
utile, experiența 
naște atît în țări 
țări mici. Toate 

au o atitudine de

ceielaite state pe politica de pace 
și o ducem neabătut și consec
vent. Nu vrem să facem război, 
■u intenționăm să atacăm pe ni
meni. Dacă vom fii insă atacați, 
ne vom apăra, și cind ne vom a 
pâra atacanților le va fi greu să 
se apere.

Recent, a continuat N. S. Hruș
ciov, forțele imperialiste au vrut 
să ne pună la încercare, prin a. 
salt, organizind in Ungaria re
beliunea con.iarevolutionară. Dar 
nici aici ei n-au reușit să-și a- 
tingă scopul lor mîrșav. Poporul 
Ungariei s-a dovedit a fi tare. 
Toate popoarele frățești au venit 
in ajutor oamenilor muncii din 
Ungaria. Noi am spus șd, spunem 
că nu ne.am lăsat și nu ne vom 
lăsa niciodată prietenii la rău, 
că vom apăra totdeauna interese
le țărilor socialiste și, dacă va fi 
necesar, că vom ajuia prietenii 
noștri să scape de nenorocire.

In continuare N. S. Hrușciov a 
spus : Temelia temeliilor pentru 
care trebuie să luptăm este unita, 
tea popoarelor noastre, lupta pen. 
tru puritatea învățăturii marxist- 
leniniste. In aceste probleme tre
buie să fim neînduplețați și in
transigenți. Cea mai puternică 
armă este arma ideologică. Nu se ' 
poate admite ca clasa muncitoa
re să fie dezarmată din punct de 
vedere ideologic.

Toate partidele noastre comu
niste și muncitorești frățești în
țeleg bine aceasta, iar celor care 
nu o înțeleg trebuie să li se ex
plice acest adevăr. Celor care 
încearcă să submineze unitatea 
țărilor socialiste trebuie să li se 
răspundă la lovitură cu o triplă 
lovitură. FORȚELE NOASTRE 
TREBUIE SA SE CALEAȘCA IN 
LUPTA PENTRU UNITATEA 
TARILOR LAGĂRULUI SOCIA. 
LIST. CAUZA NOASTRA ESTE 
INVINCIBILA.

Partidul nostru — a spus In 
continuare N. S. Hrușciov — a 
condamnat greșelile și denatură
rile legate de cultul personali
tății lui Stalin. El a făcut a- 
ceasta singur, ca un partid pu
ternic ; nimeni nu ne-a silit, ni
meni nu ne-a cerut aceasta. Par
tidul a condamnat aceste greșeli, 
pornind de la considerente prin
cipiale, în dorința de a progresa 
si mai repede pe calea construirii 
comunismului. Popoarele tării 
noastre au înțeles, au aprobat si 
au sprijinit politica leninistă a 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
Partidul nostru l-a criticat pe 
Sialin pentru greșelile și lipsurile 
împotriva cărora s-a pronunțat 
cu holârire încă V. I. Lenin și 
care s-au manifestat tn mod deo. 
sebit în ultimii ani ai vieții lui 
Stalin.

Stalin insă, cu care am lucrat, 
a fost un eminent revoluționar. 
Pășind pe calea leninistă, parti
dul a zdrobit pe dușmanii socia
lismului, a unit Întregul nostru 
popor și a creat un puternic stat 
socialist Poporul sovietic a zdro
bit într-o luptă grea fascismul 
hiilerist, a salvgardat mărețele 
cuceriri ale revoluției socialiste si 
a salvat popoarele de primejdia 
înrobirii fasciste. Această mare

N. S. Hrușciov, care a 
____„_l 4 evocat la 
începutul cuvintării sale tradi
ționalele relații de prietenie din- 
tre popoarele sovietic și bulgar.

Prietenia frățească — a spus 
N. S. Hrușciov — este o mare 
cucerire și fericire pentru po
poarele noastre Unitatea vederi
lor politice, unitatea ideologiei 
țărilor lagărului socialist este te
melia temeliilor. Tocmai impo. 
triva acesteia tși îndreaptă lovi
turile dușmanii socialismului. Ei 
ar vrea foarte mult să zdruncine 
unitatea țărilor socialiste să le 
dezbine și apoi să Ie zdrobească 
una cîte una. La aceasta se poa
te spune insă dușmanilor noștri 
— vă strâduiti în zadar domni
lor! VOM TRADUCE FERM $1 
CONSECVENT IN VIAȚA MĂ
REȚELE IDEI ALE MARXISM- 
LENINISMULUI, VOM ÎNTĂRI 
PRIETENIA FRĂȚEASCA DIN- 
TRE ȚĂRILE SOCIALISTE, VOM 
DUCE NEABĂTUT POLITICA 
LENINISTA DE COEXISTENȚA 
PAȘNICA A STATELOR CU O- 
RINDUIRI POLITICE DIFERITE. 
Vrem să trăim în pace și să co
laborăm cu toate statele indife
rent de orlnduirea 
dacă ele vor duce 
politică de pace.

Politica externă a guvernului 
sovietic este clară ’ 
varășul Șepilov, fostul nostru mi
nistru ai Afacerilor Externe, a 
vorbit despre această politică la 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care s-a încheiat recent. 
Tovarășul Gromîko, noul minis
tru al Afacerilor Externe al Uni
unii Sovietice, va duce aceeași 
politică pe care a dus-o fostul 
ministru. Politica noastră externă 
este politic» guvernului sovie
tic.

Poporul bulgar, a spus N. S. 
Hrușciov tn continuare, a fost 
inspirat și este inspirat de glo
riosul Partid Comunist Bulgar, 
al cărui organizator și conducă
tor eminent a fost marele fiu al 
poporului bulgar, Gheorghi Di
mitrov, rare este pentru noi un 
exemplu de neînfricare, bărbăție 
și dirzenie. Nu cunosc un alt om 
care, privind moartea in fată, să 
fi apărat atît de eroic marile idei 
ale comunismului și din acuzat 
să se fi transformat In acuzator. 
Cu atita bărbăție poate să fie în
zestrat numai un om devotat 
pină Ia capăt clasei muncitoare, 
convins de justețea învățăturii 
marxist-leniniste, care și-a consa
crat întreaga sa viață minunată 
luptei pentru triumful acestei în
vățături.

Recent am primit la Moscova 
pe tovarășii Ciu En-lai, He Lun, 
și pe aJti soli ai marii Chine, pe 
tovarășii Gomulka, Zawadski, Cy- 
rankiewicz. și pe «Iți conducători 
ai Republicii Polone, pe tovarășii 
Zapotocky, Siroky, și Novotny — 
conducătorii poporului cehoslovac, 
o delegație a Republicii Populare 
Romine in frunte cu tovarășul 
Chivu Stoica, o delegație guver
namentală a Republicii Democra
te Germane — tovarășii Otto 
Grotewohl, Walter Ulbricht și alti 
conducători ai guvernului R. D. --------- ----------•—
Germane și ai CC al P.S.U.G. victorie a foșț obținută sub con- 
In prezent primim delegația gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria.

TARILE NOASTRE CONSTI
TUIE UN LAGAR SOCIALIST 
UNIT; NE UNEȘTE LUPTA CO
MUNA PENTRU CAUZA ZZ 
C1ALISMULUI. PENTRU PA
CEA ȘI SECURITATEA PO
POARELOR. Se înțelege că gu
vernele burgheze nu nutresc sim
patie fată de noi, fa{ă de țările 
socialiste. Țările socialiste și ca
pitaliste trăiesc însă pe aceiași 
planetă și, în interesul păcii în
tre popoare, trebuie să se ducă o 
politică de coexistentă pașnică 
să se subordoneze sentimentele 
rațiunii.

Capitaliștii nu ascund faptul 
că cheltuiesc milioane, de fapt 
cheltuiesc sute de milioane de do
lari, pentru acțiuni de spionaj și 
diversiune împotriva Uniunii So. 
vietice și a celorlalte țări socia
liste. Ei cheltuiesc multe miliarde 
de dolari pentru înarmare, pentru 
crearea de baze militare pe teri
torii străine. Trebuie oare să zîm 
bim și să ne facem că nu obser
văm toate acestea ? Nu. Vedem 
toate uneltirile dușmanilor șl 
luăm măsurile necesare pentru ca 
dușmanii să nu ne ia prin sur. 
prindere. Noi însă, statele socia
liste, ne întemeiem relațiile cu

lor socială, 
de asemenea o

și precisă. To-

so-

ducerea partidului nostru Si a 
Comitetului său Central, în frun
tea căruia a stat tovarășul Stalin. 
Stalin a slujit cu devotament in
teresele clasei muncitoare, cauza 
marxism-leninismului, și nu-lvom 
lăsg pe Stalin pradă dușmanilor.

In Încheiere, N. S. Hrușciov a 
spus : Cresc și se întăresc forțele 
țărilor socialiste, conduse de par
tidele comuniste și muncitorești. 
Permiteți-mi să toastez pentru 
triumful cauzei noastre comune, 
cauza întregului lagăr socialist, 
care unește în rindurile 1 sale 
900 000.000 oameni.

Cauza noastră va învinge.
★

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara de 20 
februarie, N A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a oferit o recepție în 
Palatul Mare al Kremlinului In 
cinstea delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Bulgaria.

In timpul recepției N. A. Bul
ganin și A lugov au rostit cu- 
v întări.

_ ★
In seara zilei de 20 februarie 

a fost semnată la Moscova decla
rația cu privire la tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale Uniunii Sovietice și Republi
cii Populare Bulgaria.

S.UA
S.UA


In Algeria e riscant =
~ să fii cinstit

Vom face
ă cadăs

LANȚURILE 
COLONIALISMULUI

„0 civilizație incapabi
lă să rezolve problemele 
pe care le reclamă exis
tenta sa, este o civilizație 
decadentă. 0 civi.izație 
care prefera să închidă 
ochii la problemele cele 
mai cruciale, este o civili
zație istovită. O civiliza
ție care se joacă cu prin
cipiile ei, este o civiliza
ție muribundă**.

(Alm6 Cesaire — poet 
african).

M-am născut tn Dahomey, o 
colonie franceză din Africa Nea
gră. Stnt 20 de ani de cind pă
rinții mei m-au condus pentru 
prima dată pe poarta școlii. Aici, 
fiind interzis să învăț in limba 
mea maternă, misionarii tmi 
spuneau adesea: „Și tu ești un 
fiu al patriei-mame, un micuț 
galtl. •

Și nu sini singurii care vor
besc așa.

Dar oare, așa să fie ?
Invit pe cititorii mei să în

treprindem împreună o călăto- 
' rie, fie numai în gînd. acolo, 
la umbra palmierilor, a cocoti- 
erilor și a arborelui palabres, 
ca să descoperim unele din 
aceste realități.

Dahomey este unul din vechi
le regate vecine cu noua Repu
blică Glumă. Suprafața acestei 
țări de 122.000 km.p. este locuită 
de 2.000.000 suflete împărțite în 
trei rase importante: fonii in 
sud și in centru , nagoții la ră
sărit, denaiștii la nord. Țara este 
eminamente agrară, avlnd o eco
nomie foarte înapoiată.

Încă in secolul trecut eolonia- 
liștii francezi au ocupat țara 
mea transformlnd-o intr-o colo
nie. Poporul dahomit n-a privit 
cu pasivitate acest lucru. Vîrst- 
nici și tineri au pornit la luptă 
pentru recuaerirea libertății. In 
anii care au urmat celui de al 
doilea război mondial, această 
luptă ș-a întețit.

Dorind să înșele poporul, co
lonialiștii nu mai contenesc să 
ne vorbească despre civilizație, 
maturitate poetică, experiență, 
unire, școli, căi ferate, spitale 
etc. Dar ce ne-au dat în reali
tate ? Iută doar cîteva exemple :

După 60 de ani de dominație 
franceză, Dahomey nu are decît 
două licee. Și în acestea, desi
gur, au prioritate fiii de colonia
liști și de funcționari supe
riori Situația din învățămîntul 
primar nu este nici ea mai fe
ricită. Școlarii africani trebuie 
să învețe intr-o limbă străină, 
care n-are nimic comun cu po
porul.

Adeseori, din lipsă de localuri 
pentru clase, copiii se îngrămă
desc cu sutele 
sală. In aceste 
min mulți ani 
fără să învețe 
betul.

Nu rareori se improvizează un 
curs la umbra unui arbore și 
atunci cînd începe să cadă ploa
ia trebuie să se suspende lec
ția, pentru ca elevii să se adă
postească în clase.

Cu excepția Marelui Seminar, 
Dahomey nu are nici un insti
tut de învățămînt superior. Cen
trul universitar cel mai apropiat 
este la Dakar (Senegal), la 400 
km. depărtare.

Se înțelege că în aceste condi
ții visul colonialiștilor este 
aproape atins. Ei se străduiesc

să mențină ob
scurantismul și 

discriminările 
pentru a-și în
teți exploatarea.

Tineretul din 
orașe însă n-a 
rămas pasiv în 
fața 
stări 
El a 
cîtva 
urmă 
prin 
de < 
apel care chea
mă la luptă îm
potriva analfa
betismului, ca 
un prim și im
portant pas în lupta împotriva 
colonialismului. Din 1946 datea
ză primele universități populare. 
Dar asupritorii — e lesne de în
țeles de ce — n-au acceptat a- 
ceastă inițiativă.

După măsuri de intimidare șl 
de provocare care n-au avut 
nici un succes, administrația co
lonialistă a introdus o lege ce 
interzicea orice inițiativă parti
culară care tinde spre ridicarea 
nivelului cultural al maselor. Cu 
toate acestea, tineretul de la 
oraș nu pregetă să mobilizeze 
pe tinerii de la sate pentru re
vendicările lor comune.

Poporul dahomit, tineretul 
studios din Dahomey, privesc 
cu admirație la lupta pentru in
dependență, la cuceririle po
poarelor Chinei, Indiei, Vietna
mului, Birmanlei, Egiptului.

Conferința de la Bandung a 
însuflețit lupta pentru indepen
dență dusă de întreg poporul 
meu. Noi, studenții din Daho
mey, atit cei care studiază in 
patrie, cit șt cei din institutele 
de peste hotare, sîntem hotărîți 
să luptăm pentru a pune capăt 
mizeriei, obscurantismului, in
culturii aduse de ,'Civilizația" 
occidentală. Poporul din Daho
mey, unit cu toate celelalte po
poare care iuptă pentru inde
pendență națională, avi nd spri
jinul tuturor oamenilor progre
siști, din întreaga lume, va face 
să cadă lanțurile colonialis
mului

acestor 
de lucruri. 

. lansat cu 
timp in 

I un apel 
comitetul 

coordonare.

Astăzi, în lumea întreagă, studenții 
animați de sentimente progresiste săr. 
bătoresc ziua solidarității cu lupta 
pentru libertate a popoarelor coloniale. 
U.l.S. a chemat studențimea să săr
bătorească ziua de 21 februarie sub 
lozinca : „Să luptăm uniți împotriva 
colonialismului, pentru independența 
națională, pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului și a culturii naționale".

Studenții de pretutindeni iși dau 
seama că colonialismul este plaga, ru
șinea secolului nostru. Colonialismul 
înseamnă teroare, înseamnă foamete, 
înseamnă bezna lipsei de cultură. Lup. 
tind împotriva colonialismului, stu
denții poartă mai departe torța cul
turii.

Astăzi, studenții din patria noastră 
iși reafirmă solidaritatea cu colegii 
lor din colonii, urindu-le succes în 
lupta lor pentru libertate, independen
ță națională, pentru cultură și viață.

Vreau să vă vorbesc despre 
prietenul meu din Algeria. îl 
cheamă Michel Lubriano și l-am 
cunoscut la Festivalul de la 
București. De atunci sîntem 
buni prieteni. Cît timp a stat el 
în București, am fost nedespăr- 
țiți, iar atunci cind a plecat, mi-a 
promis ca-mi va scrie regfcilat. 
Și-a respectat promisiunea* și 
mi-a trimis lunar cîte o .scri
soare. 1

por. 
tate „ _ ___
ziarul „Alger Republicam".

In scrisorile pe care mi le-a 
trimis, Michel mi-a descris ora
șul său, cu frumusețea sa exo
tică, viața aspră a locuitorilor 
arabi. De la un timp însă — îmi 
scrie Michel — arabii nu vor să 
mai suporte această asuprire 
crudă și au început lupta pentru 
eliberarea de sub jugul colonia-

El este student la o facul- 
din Alger și colaborează la

*1

PAIX EN ALGERIE

Tineri muncitori și siudenți din Paris manifestează purtînd 
lozinca: „PACE IN ALGERIA"

Michel e francez. S-a născut 
și a trăit în Alger, a cunoscut 
îndeaproape viața și lupta po
porului algerian, s-a atașat cu 
trup și suflet cauzei acestui po-

IRAK- o mare 
închisoare

THEOPHILE PANOU 
student al Institutului de agro

nomie din București

Studenții din toată lumea 
sărbătoresc în această zi, 
21 februarie, dorința lor re- 
inoită de a lupta — împreună 
cu tineretul din țările colo
niale și semi.coloniale — 
pentru pace și independența 
națională.

Studenții din Irak vor cin
sti această zi prin luptă vigu
roasă împotriva colonialismu
lui și a pactului agresiv de la 
Bagdad, pentru pace și inde
pendență națională.

Tineretul studios irakian își 
reînoiește astăzi hotărirea sa 
de a nu permite ațîțătorilor la 
război să folosească teritoriul 
țării drept bwă de atac îm
potriva marilor noștri prieteni 
— Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară.

Tineretul irakian a sprijinit 
Egiptul in timpul agresiunii 
anglo-franco-israeliene. orga
nized mari demonstrații, a- 
proape in toate orașele și sa
tele țârii, sub lozincile : .Jos 
imperialismul! Jos pactul de 
la Bagdad! Trăiască Egip
tul !" Ei au fost atit de hotă- 
riți în lupta lor, incit guver
nul reacționar al Iui Nury 
Said a trimis forțele poliție
nești să-î împrăștie, să-i 
schingiuiască. să-i aresteze.

O mie de polițiști au fost 
trimiși, de pildă, in micul oră-

IMAGINI DIN MEXIC

intr-o singură 
condiții unii ră- 
în aceeași clasă 
nici măcar a’.fa-

Imagini din 
Mexic — o țară 
dependentă, a- 
suprită de im
perialiștii din 
S.U.A. Studen
ții manifestează 
pentru condiții 
mai bune de 
viață și de în
vățătură (prima 
fotografie). Ma. 
nifestația 
nică n-a 
însă pe 
stăpinilor 
cului. Un 
telefonic 
printre
festanți au dat 
iama polițiștii. 
In urma lor au 
rămas lacrimi și 
singe, lată in a 
doua fotografie, 
luată după ma
nifestație — un 
student rănit, 
ajutat de colegii 
Stăpinii Mexicului 
puns“ cerințelor studenților...

paș 
fost 

placul 
Mexi- 
ordin 

— ?i 
mani-

săi. 
,au răs-

șei Alhay; aceștia s-au purtat 
sălbatec, omorîud și rănind 
sute de tineri. Aici au căzut 
doi dintre cei mai buni fii ai 
Irakului — Aii 
și Ada Dabas, 
spinzurați fără judecată, 12 
tineri din acest
închiși pe timp de 15 ani. iar 
alți 800 zac in temnițe aștep
tând judecata.

Bagdadul a trdbu:t să țină 
și el piept terorii sălbatice. O 
mie de tineri intelectuali au 
fost trimiși in lagărele mili
tare. mulți studenți și munci
tori au fost uciși, iar 26 avo- 
cați ingineri, profesori au fost 
trimiși la Nuerat EI Salman — 
o bine cunoscută închisoare 
din pustiu.

Toate școlile din Irak, înce- 
pind de la școlile primare 
pină la colegii și facultăți, au 
fost închise. In afară de fap
tul că a exmatricu’at sute de 
studenți. Ministerul Educației 
a dat un nou decret prin care 
se cere ca pentru acest trimes, 
tru să se facă reinscrierea stu
denților. Fîmdu-i frică de ten. 
dințele progresiste din rindul 
studențimii, guvernul reacțio
nar irakian obligă pe orice 
student care dorește să se re- 
înscrie să semneze o declara
ție prin care se angajează ci 
va sprijini autoritățile, pro
mite ci va coopera cu ele îm
potriva mișcării progresiste 
studențești și seva opune ac
tiv oricărei demonstrații și a- 
dunări publice.

Astfel arată acum viața în 
Irak, acesta este rodul parti
cipării Irakului la pactul de 
la Bagdad.

Dar poporul irakian, tine
retul și studenții din Irak nu 
vor înceta niciodată lupta pen
tru pace și independență na
țională în ciuda măcelurilor 
sin geroase și a lagărelor de 
const r îngere.

B. AK-HURI 
student irakian. București

Shek Hmood 
care au fost

4)raș au fost

liștilor francezi. Grupați în aso
ciația „Frontul Național de Eli
berare", patrioții algerieni duc o 
luptă dîrză pentru a-și cuceri li
bertatea și independența de stat 
„Grave evenimente s-au petrecut 
în ultimele zile în Algeria", în
cepe prietenul meu una din re
centele sale scrisori. „Opresiuni 
crude au avut loc la Tablatt, la 
70 km. de Alger, unde a fost dis
trus un daur (sat — nr.) și au 
fost aruncate bombe cu napalm. 
De asemenea, continuă el, am a- 
vut ocazia să constat la fața lo
cului cum în cursul unei ope
rațiuni militare, 60 de arabi au 
fost arestați, iar 12 grav răniți". 
„Poliția franceză este de o cru
zime brutală — îmi scrie el în- 
tr-o altă scrisoare. La interoga
torii, polițiștii folosesc tortura e- 
lectricâ. lucru recunoscut de alt
fel și de dr. Haddan".

Ultima scrisoare primită de la 
Michel se încheie cu următoarea 
frază : „Mi-a făcut o imensă plă
cere afirmația ta cu privire la 
cauza dreaptă a poporului alge- 
rian și faptul că voi, romînii, sîn- 
teți alături de acest popor vi
teaz".

De cîteva luni Michel nu-mi 
mai scrie. $i-a uitat prietenul 
romîn ? Nu. In februarie anul a- 
cesta am primit o scurtă scrisoare 
de la un bun prieten al său, al- 
gerianul Abdel Khader Chaukel, 
care îmi scria că în Alger, în 
cursul unei manifestații, din nou 
s-au aruncat bombe și că sînt II 
morți și 45 răniți. Despre Michel 
mă informa că este arestat, de
oarece — spunea el — „în Alge
ria este riscant să fii cinstit", să 
te solidarizezi cu lupta dreaptă 
a poporului algerian.

Aș dori foarte mult să aflu că 
Michel a sărbătorit 21 februarie 
in libertate. In orice caz, gîndul 
meu se îndreaptă astăzi mai mult 
ca oricînd către prietenul din Al
geria, convins fiind 
solidaritatea noastră 
triumful libertății și 
unde mai stăpînesc

că lupta și 
vor duce la 
păcii, acolo 
colonialiștii.

PETRE NICULESCU 

membru al cercului „Prieteni 
prin corespondență" 

din București ț

AMINTIRI...
Nu de mult, 

pe coridoa- 
•ele Institu
tului medico- 

farmaceutic 
din Bucu
rești l-am in- 
ttln.it pe Su
wardja Pra-

victimă
Zilele trecute o telegramă din 

Cipru ne anunța condamnarea 
la moarte a studentului Christos 
Kiriaku, în virată de 18 ani. In 
termeni laconioi telegrama ne 
Informa că Kiriaku este a 13-a 
victimă a „stării excepționale** 
introduse de colonialiștii englezi 
pe insula Cipru.

13 vieți tinere. Gine a fost 
primul? Ne amintim,: tot un 
student — Karaclis. I-am văzut 
fotografia luată pe drumul spre 
locul de execuție. Un tînăr chi
peș. înalt, cu fruntea mindrâ, 
luminată. 
...13 vieți tinere. Curmate pentru 
că au iubit prea mult libertatea,
pentru că voiau ca țara lor, Ciprul, să fie independentă, pentru 
că urau lanțurile coloniale.

Imperialiștii din Londra cred că pot ține voința unuî popor 
încătușată în lanțuri, în 6Îrmă ghimpată, că dorința de libertate 
poate fi ucisă cu gloanțe și gr ana te, cu tunuri și bombe. Ei 
se înșeală. Și își dau seama că nu pot ocupa cu cizmele și 
tancurile lor și sufletele oamenilor. De aceea turbează, schim- 
giuiesc, arestează, ucid.

...13 vieți tinere. Poate le vor urma și altele. Poporul cipriot 
însă nu se intimidează, nu depune armele. Astăzi, cînd forța 
solidarității mondiale a studenților — și nu numai a studen
ților — cu lupta popoarelor asuprite de colonialiști se face tot 
mai simțită, sîntem siguri: Ciprul va fi Liber In Cipru vor 
înceta masacrele. Căci — așa cum spunea W. Shakespeare, 
marele compatriot al asupritorilor poporului cipriot — 

orice rob, în mina lui deține
Puterea de a-și sfărima robia**.

wirasukardja. După chipul galben-măsliniu și, 
■nai ales, după boneta de catifea neagră, nu
mită tn (ara sa „pitzi", am bănuit de indată 
că e de loc din Indonezia Am stai mult timp 

■ie vorbă. Suwardja are acum 24 de ani. Mai 
mult de jumătate din viața sa a trăit sub do
minația jugului colonial. ■

— Locuiam pe atunci, tmi spuse el, la Yog
yakarta, un orășel la 20 de kilometri de Dja
karta. Tatăl meu era un mic funcfionar, așa 
că viața noastră nu se deosebea prea mult de 
cea a făranilor. In școala medie n-am puiul 
intra, pentru ci acolo erau primiți doar fiii 
olandezilor. Copiii indonezieni erau acceptafi 
să pășească pragul școlii numai dacă aveau 
părinfi foarte bogafi sau cu funcții înalte. îmi 
stnt incă proaspete in minte amintirile lăsate 
de colonialiști... Mi-aduc aminte, de exemplu, 
cum am fost odată internat la spital. Căzusem 
foarte rău și mă rănisem la picior. Tata m a 
dus repede la spital. Medicul, un olandez, stă
tea pe scaun, iar pe noi ne-a invitat să luăm 
loc... pe jos. Ctnd am fost spitalizat, m-au pus 
tn salonul cel mai prost, unde stăteau doar 
indonezienii. Pentru olandezi erau puse la dis
poziție camere spafioase, cu paturi curate. Lor 
li se dădea mlncare bună, nouă lături. Me
dicii aveau grijă de ei, pe noi ne uitau zile 
întregi.

Această situafie, continuă Suwardja, s-a înăs
prit mult atunci cind fasciștii japonezi au luat 
locul colonialiștilor olandezi. Țăranii plăteau 
biruri și mai mari. Tinerii erau duși In regiuni 
îndepărtate, la muncă forțată. Elevii din ora
șul nostru erau obligați să lucreze cite o zi pe 
săptămtnă la un aeroport japonez. Fratele meu 
mai mare, Ibrahim, era elev și muncea șl el

aco'o. Asta a durat pînă In 1945, ctnd a Iz
bucnit revoluția.

— Ai fost martorul ei ?
— Am participat direct. Eram pe atunci la 

școală. Elevii și studenții au format o brigadă 
— vestita brigadă a 17-a — tn rlndurile că- 
:eia am luptat cu arma In mină.

— Ai fost rănii ?
— Eu nu. Fratele meu tnsă a fost lovit de o 

schijă în picior. Ctțiva colegi de ai mei, Su- 
raia, Sukadi, Pranoto, Suvono șt alții, au 
nurii.

— Clți ani aveai atunci?
— Treisprezece.
— După revoluție al continuat școala?
— Da. După 4 ani de armată am revenit la 

școală. Țara m?a Iși căpătase independența. 
Datorită acestui fapt, am putut să urmez li
ceul.

— Cum stnt lichidate tn Indonezia urmările 
colonialismului ?
\— Ar trebui să-ți vorbesc mult despre acest 
lucru. Am să mă opresc insă la domeniul care 
mi-e cunoscut mai îndeaproape: învățămîntul. 
In 1945. aveam 90 la sută analfabeți. Acum 
stnt 40 la sută. Destul de mulți încă, dar e 
planificat ca pină in 1965, analfabetismul să fie 
complect lichidat. Pe vremea colonialiștilor 
existau doar trei facultăți: medicină, drept și 
construcții. Acum. în afară de acestea mai avem 
facultăți de istorie, arte, biologie, cultură fizică, 
agronomie, relații externe și foarte multe spe
cialități tehnice, mai ales legate de hidroener
getică.

Suwardja mi-a povestit apoi că a venit la 
noi tn țară avlnd bursa Uniunii Internaționale 
a Studenților, mi-a vorbit despre preocuparea 
profesorilor noștri de a-i da cît mai multe cu
noștințe, despre căldura cu care a fost intim- 
pinat de colegii romîni. despre ajutorul pe 
care ei i-l dau ca să învețe cit mai repede 
limba romină. De altfel succesele sale șînt re
marcabile. Suwardja a venit 
septembrie și discuția noastră 
romînește...

In Romlnia In 
a fost dusă In

DAN LAZARESCU

întrevederea dintre 
președintele Sukarno 

și o delegație a P. C. 
din Indonezia

DJAKARTA 20 (Agerpres). — 
La 19 februarie, la invitația pre
ședintelui Sukarno, o delegație 
a Partidului Comunist din Indo
nezia, formată din secretarul ge
neral al partidului, Aidit, și se
cretarii generali adjuncți Lukman 
și Nyoto, a vizitat palatul pre
zidențial. Sukarno a expus repre
zentanților partidului comunist 
punctele sale de vedere asupra 
organizării vieții politice tn tară 
și și-a exprimat speranța că ele 
vor fi sprijinite de întregul popor 
Secretarul general al Partidului 
Comunist din Indonezia, Aidit, 
a mullumit președintelui pentru 
explicațiile date și a spus că 
punctele sale de vedere corespund 
ideilor, sentimentelor și aspira
țiilor majorității poporului.

După cum se arată in știrile 
publicate in presă, punctul de ve
dere al președintelui Sukarno 
constă în aceea că TOATE PAR
TIDELE MARI. INCLUSIV PAR
TIDUL COMUNIST, TREBUIE 
SA FACA PARTE DIN GUVERN 
PENTRU A ÎNDEPLINI PRO
GRAMUL CONSTRUCȚIEI NA
ȚIONALE. Reprezentarea tn gu
vern trebuie să fie bazată pe re
zultatele alegerilor parlamentare. 
Propunerile președintelui Sukarno 
trebuie să fie publicate tn mod 
oiiciai la 25 februarie.

Artileria R. P. Chineză 
respinge pe pirații 

ciankaișiști
PEKIN 20 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite : Artileria de 
coastă a Armatei Populare de Eli
berare a respins două nave de 
război ciankaișiste, după un 
schimb de focuri care a ținut 
peste patru ore. Lupta a avut ioc 
in ziua de 18 februarie. Cele 
două nave de război ciankaișiste 
au încercat să oprească vase co
merciale ale R.P. Chineze între 
insulele Matsu și peninsula 
Hvanci. Pirații ciankaișiști au 
pătruns intr-o zona situată la 10 
mile est de gura fluviului Min ți 
au tras peste 80 de obuze îm
potriva vaselor comerciale care 
navigau spre vîriul peninsulei 
Hwanci. Artileria de coastă a 
armatei populare chineze a răs
puns imediat tirului ciankaișist, 
silind navele de război gomiocla- 
niste să se retragă spre insulele 
Matsu

Potrivit datelor preliminare pu
blicate de cartierul generai al 
Armatei Populare de Eliberare, 
de pe coastele provinciei Fuțzian 
tn perioada 1—18 februarie, ca- 
nontere ciankaișiste au atacat in 
7 rinduri vase de pescuit in lar
gul coastelor regiunilor Ținkian, 
Vaian și Putien. Pirații ciankai
șiști au tras peste 1200 de obuze 
scufundtnd 2 vase de pescuit și 
avariind alte 10 Șase pescari 
chinezi au fost uciși iar 12 ră
niți In aceeași perioadă artileria 
ciankaișistă de pe insulele 
Quemoy și Matsu a deschis în 
două rinduri foc împotriva vase
lor de pescuit. La 13 februarie 
artileria de coastă a armatei 
populare a deschis foc de baraj 
împotriva artileriei ciankaișiste 
de pe Matsu.

WhETUl DE PESTE HOTARE

Lucrările sesiunii de la Berlin 
a Comitetului Executiv al F.M.T.D.

— Cuvîntarea fov. V. Trofin —
La 18 februarie ac. s-a des

chis la Berlin sesiunea Comi
tetului Executiv F.M.T.D. Pe 
ordinea de zi a sesiunii figu
rează problemele pregătirii 
celui de al IV.lea Congres al 
F.M.T.D.. examinarea activi
tății F.M.T.D. pentru pregăti
rea celui de al VI-lea Festival 
și alte probleme.

La sesiune participă 74 
delegați din 34 țari.

După un scurt cuvînt intro
ductiv rostit de Bruno Ber- 

. nini, președintele F.M.T.D., au 
început discuțiile asupra pri
mului punct al ordinei de zi. 
Printre vorbitorii care au luat 
cuvintul in prima zi au fost 
delegații Olandei, Italiei, 
Franței, R. P. Ungare, Japo
niei și R. Cehoslovace.

Discuțiile asupra primului 
punct al ordinei de zi au con
tinuat in ziua de 19 februarie. 
In cuvintul său, tovarășul 
Virgil Trofin. prim secretar al 
C.C. al U.T.M., membru în 
Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
a ridicat o serie de probleme 
privind activitatea F.M.T.D. in 
actuala situație internațională 
și pregătirile celui de al IV-lea 
Congres al F.M.T.D.

Vorbitorul a subliniat intre 
altele creșterea roiului și a 
responsabilității F.M.T.D. in 
actuala situație internațională,

ctnd diferite tprțe caută să re
învie „războiul rece", cind in 
Germania occidentală se reface 
Wehrmacht.ui fascist, cind do 
rinței de eliberare a popoare 
lor din colonii i se opune po 
litica agresivă colonialistă.

Printr-o poziție mai activă 
față de diferite evenimente, 
prin Îmbunătățirea metodelor 
și formelor sale de activitate 
cit și printr.o lărgire a cola
borării cu alte organizații in 
ternaționale de tineret F.M.T.D 
are posibilitatea de a obține 
cele mai bune rezultate tn ac 
tivitatea sa pusă in slujba ti
neretului.

Problemele și cerințele ac- 
tuale ale tineretului iubitor de 
pace din întreaga lume scot 
la iveală importanța deosebi
tă a Congresului al IV-lea al 
F.M.T.D, care este chemat să 
discute activitatea din ultimul 
timp și perspectivele muncii 
de viitor ale Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

Pregătirea Congresului tre
buie să constituie un prilej de 
Îmbunătățire a activității 
F.M.T.D., de întărire a in
fluenței sale șl de creștere a 
rolului tău In multiplele preo
cupări și aspirații ale tinere
tului.

Lucrările sesiunii continuă.

Cînd se va ține concursul final 
al Festivalului Tineretului Sovietic

Comitetul Central pentru 
pregătirea și desfășurarea 
Festivalului unional al tine
retului sovietic primește nu
meroase cereri pentru amtna- 
rea termenului desfășurării 
concursului final al Festivalu
lui unional.

Comitetul Central de orga
nizare al Festivalului unional

a examinat aceste cereri șl a 
hotărtt să schimbe data con. 
cursului final al Festivalului 
unional de la 20—27 mai 
a.c. la perioada 28 iulie— 
11 august, adică tn tim 
pul celui de-al VI-lea Fes
tival Mondial al tineretului 
și studenților pentru pace și 
prietenie.

Studenții din Germania Occidentală 
trăiesc în condiții mizere

Ziarele vest-germane de toa
te orientările recunosc că stu
dențimea din R.F. Germană 
trăiește In condiții materiale 
foarte grele

La conferința delegafilor II. 
niunii studenților germani 
care a avut loc la Bonn, s-n 
arătat că două treimi din stu
denta din Germania occiden. 
tală slnt siliți să lucreze pen
tru a-și clștiga mijloacele de 
existentă și pentru a plăti ta
xele. Din bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne al R F. Ger. 
mane pe anul 1957 (prin care 
se finanțează Invătămintul 
superior), studenților le-a fost 
alocată suma mizeră de 
2.000.000 mărci, sumă care nu 
ajunge nici pentru a asigura 
nevoile a 1 la sută din numă
rul total al studenfilor.

Participanfii la conferinfi

au adoptat tn unanimitate o 
hotărire In care cer ca anual 
să li se aloce din buget cel 
puțin 120 milioane mărci pen
tru burse care vor fi acordate 
studenților celor mai nevoiași

Buletinul de presă al 
P.S.D.G., „Sozial-democrati- 
scher Pressedienst", subliniază 
că tn R.F. Germană „o întrea
gă generație de studenți din 
instituțiile de invăfămtnt su
perior flămlnzește" și „tn loc 
de a sta tn sălile ide cursuri 
și de a studia, ei trebuie să 
îndeplinească munca de ha
mal sau de paznici de noapte 
care nu are nimic comun cu 
învățătura"

Organizațiile studenfeștl din 
Germania occidentală declara 
că dacă situația studenților 
nu va fi îmbunătățită tn mod 
radical, ei vor recurge la pro
teste și greve.

Cum trăiesc muncitorii 
americani

NEU’ YORK 20 (Agerpres). — 
Corespondentul ziarului „New 
York Times", Robert Alden, de
scrie cîteva cocioabe din New 
York pe care le-a vizitat, înso
țind pe guvernatorul A. Harri
man. Iată de exemplu casa de la 
nr. 61 de pe strada 126 din Har
lem

„Ctnd s-a deschis ușa unei lo
cuințe de la etajul 2. pe care o 
ocupă spălătorul de taxiuri James

Togliatti despre 
posibilitatea 

înaintării spre 
socialism

ROMA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : Luînd cuvintul la 19 
februarie la Roma, Palmiro To
gliatti, secretar general al Parti
dului Comunist Italian s-a refe
rit la unele probleme importante 
ale mișcării muncitorești El a 
subliniat printre altele că posibi
litatea înaintării spre socialism pe 
cale parlamentară nu înseamnă 
nicidecum că s-ar putea conta pe 
instaurarea socialismului pe calea 
evoluției firești a forțelor de pro
ducție și sociale, fără existența 
unui partid care să conducă a- 
ceastă mișcare, fără lupta de 
clasă împotriva capitalismului, 
fără lupta politică 'împotriva duș
manilor socialismului.

Dacă în partidul nostru sau în 
alte partide, a spus în continuare 
Togliatti, ar căpăta o largă răs- 
pîndire iluzia că ,,a merge înainte 
înseamnă a aștepta", atunci pri
mii care nu ar avea încredere în 
noi ar fi muncitorii.

Apropierea dintre socialiști și 
social-democrați, pe baza unui 
program care deschide muncitori
lor calea spre participarea la pu
tere ar fi desigur un factor pozitiv, 
cu condiția însă ca această apro
piere să nu fie considerată ca 
ceva suficient pentru schimbarea 
situației în favoarea oamenilor 
muncii, fără lupta de masă pentru 
reforme sociale radicale. Alt- 
fel ș-ar ajunge la pozițiile pe care 
s-au situat social democrații In 
ultimii ani.

Ryan. scrie corespondentul, aces- 
ta ședea culcat Intr-un pat cn 
cei patru copii mici ai săi. Aerul 
din camera foarte mică era de n»- 
suportat. Geamul singurei ferestre 
mici era spart iar în locul lui era 
lipit un carton. Pe pereți nu s» 
mai vedea zugrăveala, tencuiala 
era căzută și se vedeau grinzii» 
de lemn. Ryan a povestit că ade
sea copiii sint atacați de șoareci, 
de care este plină casa.

Chiria se ridică la 59 de doiari 
și 36 de cenți lunar pentru o ca
meră și bucătăria pe care o folo
sesc Împreună cu alte trei familii"

In cartierul vecin New Rochel 
le, arată corespondentul, guverna
torul Harriman a intrat la o fa
milie care locuiește intr-o mică 
cameră la subsol, fără ferestre, 
care odată a servit pentru adăpo 
știrea unei mașini electrice de 
calculat. Pentru această locuință 
se plătește 108 dolari pe lună.

Organizația pionierilor 
din Ungaria fi-a reluat 

activitatea
BUDAPESTA 20 (Agerpres).—* 

La Budapesta și-a încheiat lu
crările conferința Ia care au luat 
parte educatorii școlilor medii șl 
școlilor medii incomplete, peda
gogi și activiști ai mișcării de ti
neret. Conferința, care a durat 
două zile, a examinat sarcinile și 
formele organizatorice ale miș
cării pionierești din Ungaria.

Participanții la conferință au 
adoptat in unanimitate hotărirea 
cu privire la reluarea activității 
organizației de pionieri din Un
garia. In funcția de președinte al 
conducerii centrale a Uniunii pio
nierilor a fost numit acad. Imre 
Trenczenyi Waldapfel.

Sesiunea noului Seim al R. P. Polone
VARȘOVIA 20 (corespondentul 

Agerpres transmite): In după a- 
miaza zilei de 20 februarie s-a 
deschis la Varșovia prima sesi
une a noului Seim al Republicii 
Populare Polone.

In dimineața zilei de 20 fe
bruarie au avut loc ședințe sepa
rate ale grupurilor parlamentare 
ale Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Partidul Țărănesc Unit 
și Partidului Democrat din Polo
nia.

In numele celor trei grupuri 
parlamentare ale Seimului, depu
tatul Gomulka propune candida
tura deputatului Jozef Cyrankie- 
wiez in funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri. Seimul 
aprobă moțiunea prezentată de 
deputatul Gomulka. Cu aceasta 
au luat sfîrșit dezbaterile primei 
ședințe a Seimului.

Viitoarea ședință a Seimului 
a fost fixată pentru ziua de 26 
februarie, orele 16.

MOSCOVA. — La 19 februa. 
rie N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
pe Joseph Alsop, observator de 
politică externă al ziarului ame
rican ,,New York Herald Tribu
ne", cu care a avut o convor
bire.

MOSCOVA. La 20 februarie, 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a primit pe Ch, 
Bowles, om politic american, cu 
care a avut o convorbire.

TOKIO. — La 20 februarie I. 
F. Tevosian, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al

U.R.S.S. în Japonia, a vizitat Pa
latul imperial și a remis împă
ratului Japoniei Hirohito scriso
rile sale de acreditare.

PARIS. — Aci s-a dat publi
cității comunicatul final al „Con. 
ferinței celor șase" in legătură 
cu crearea „pieții comune euro
pene" și a Euratomului. La a- 
ceastă conferință au participat 
primii miniștri și miniștrii Aface. 
rilor Externe ai Franței, Germa
niei Occidentale, Italiei, Belgiei, 
Olandei și Luxemburgului.
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