
Școlile profesionale
pepiniere ale industriei

Tn prezent, problemele școlilor 
irofesionale sînt în actualitate. De 
mbunătățirea rolului lor în pre
gătirea de muncitori calificați se 
reocupă un cerc larg de specia- 
ști, membri ai corpului didac- 
ic ca și conducătorii întreprin- 
erilor, tehnicienii și muncitorii.
De curînd în școli au fost 

rimite cu bucurie măsurile luate 
e Ministerul învățământului în 
aza rezoluției plenarei C.C. al 
’.M.R. din decembrie 1956. Ast- 
sl a fost redus programul zilnic, 
-a integrat o pauză de 20 de 
linute după primele 3 ore de curs 
i 6-a introdus vacanța de primă- 
ară la sfîrșitul trimestruiui II
Direcția generală cadre și 

ivățămînt a Ministerului Căilor 
'erate a organizat acum cîtva 
mp o consfătuire pentru anali, 
area felului în care s-au aplicat 
revederile Hotărîrii partidului 
i guvernului din 1955 cu privire 
i organizarea școlilor profesio- 
ale de ucenici, școlilor tehnice și 
:olilor tehnice de maiștri. La a- 
;astă consfătuire au participat 
irectori de școli, profesori, 
laiștri din toate școlile profesio- 
ale de ucenici aparținînd aces
ta minister.
Discuțiile purtate de partici- 

anți au cuprins :

...Domeniul 
învățămîntului 

teoretic

Pe marginea unei 
consfătuiri organizate 

de Ministerul 
Căilor Ferate

pri-Tnvățămîntul teoretic este 
ia fază a pregătirii ucenicilor, 
eteratul școlii profesionale de 
cenici C.F.R.-„Grivița Roșie* din 
ucurești a demonstrat că reali- 
îrea unui învățămînt teoretic de 
ilitate se răsfrînge direct asu- 
ra practicii ucenicilor.
In general, în raport cu perf

ida cind școlile au aparținut 
‘.G R.M. a fost înregistrată o 
nbunătățire serioasă.
Profesori, printre care Ene 

iheorghe, Aneta Frățilă, Alia Va- 
lescu, de la Școala profesională 
î ucenici C.F.R. „Grivița Ro- 
e“-București, ing. Nicolae Păun, 
avei Căpraru, de la Școala de- 
□ului de locomotive C.F.R. Ora- 
va, ing. Aurel Drăghici. Aure-

ieri.

I cinstea FESTIVALULUI

ZONCURS 
e lucrări literare 
și de ziaristică

Comitetul Central al Uniunii 
ineretului Muncitor organizează 
în acest an, în colaborare cu 

niunea Scriitorilor, un concurs 
5 lucrări literare si de ziaristică, 
chinat celui de al VI-lea Festi- 
1 Mondial al Tineretului și Stu- 
•nților de la Moscova.
Tineri amatori și profesioniști, 
re nu au depășit vîrsta de 32 
: ani. pot participa la concurs, 
dividual sau în colectiv, cu crea- 
inspirate din viața și lupta din 

scut și de azi a tineretului de 
etutindsni pentru pace și prie- 
oie între popoare, pentru o via- 
mai bună.

Cele mai bune lucrări vor fi 
stinse cu premii și mențiuni și 
•r fi trimise la Concursul cultu- 
l internațional inițiat în cinstea 
estivalului de revista „Tineretul 
mii”.
Vor fi acordate următoarele 
emii și mențiuni:
SCURTE POVESTIRI șî SCHI- 
£ (cel mult 6 pagini): Premiul 
4.000 lei ; Premiul II 2.500 lei; 
emiul III 1.500 lei; 3 mențiuni 
cîte 1.000 lei.
ESEURI LITERARE (cel mult 
pagini): Premiul I 3.000 lei; 
emiul II 2.000 lei ; Premiul III 
>00 lei; 3 mențiuni a cîte 1.000

lian Borcea de la Școala profe
sională tracțiunea C.F R. Sibiu, 
Florica Bănulescu, Ion Stroie de 
la Școala profesională a depoului 
de locomotive C.F.R. Timiș.Triaj 
—se prezintă la lecții cu planurile 
Întocmite conform cerințelor pe
dagogice, predau lecții de bună 
calitate și pe măsura înțelegerii 
ucenicilor. Din păcate acest lucru 
nu se petrece peste tot. Sînt încă 
destui profesori care nu-și fac pe 
deplin datoria. Tov. Arcadie Ba- 
culea. Mihail Reabciuc de la Școa
la profesională a depoului de lo
comotive C.F.R. Timiș.Triaj, de 
pildă, nu au avut mult timp nici 
măcar planuri calendaristice în
tocmite pentru succesiunea lecții
lor, nu au ascultat și nici n-au 
dat note în decursul trimestrului, 
ci la sfîrșit. fapt care a făcut ca 
notele să nu reflecte în mod real 
pregătirea ucenicilor.

Consfătuirea a avut meritul 
de a fi prilejuit un schimb de 
experiență și în prob’ema pregă
tirii permanente a cadrelor di
dactice. S-a arătat că mulți pro
fesori studiază revistele de spe
cialitate, participă la cursurile de 
minimum pedagogic, că au fost 
organizate conferințe în cadrul 
cabinetului metodic, interasistențe, 
ședințe de analiză etc. 
organizate și schimburi 
riență înhi școli.

In consfătuire 
discutat îndelung 
despre..., ,

...Activitatea 
practică

Să începem cu o ci
fră — 65 la 6ută. Ea 
reprezintă procentajul 
de ucenici de la Școa
la profesională a de
poului de locomotive 
C.F.R.-Craiova, care-și 
îndeplinesc normele. 30 
la sută le depășesc. 
Două cifre care vor
besc despre hărnicia 
ucenicilor, despre se
riozitatea cu care-și 
privesc ei meseria. Nu 
sint cazuri izolate.

Fie că e vorba de 
atelierele de instruc
taj sau de secțiile în
treprinderilor unde se 
desfășoară activitatea 
practică, înzestrarea 
cu utilaje moderne e 
strict necesară pentru 
desfășurarea învăță, 
mîntului practic. Tre
cerea școlilor Drofe- 
siona’e pe lingă la- 
brici a înlesnit asigu
rarea bazei lor mate
riale și a apropiat pe 
ucenici de procesul 
muncii industriale A. 
colo unde a existat o 
strînsă legătură între 
direcțiunea școlii și 
cea a întreprinderii 
s-a rezolvat una din 
problemele cele mai 
importante — asigura
rea locurilor de mun
că pentru ucenici. U- 
cenicii de la Școlile

profesionale-tracțiune și telecomu
nicații, de la „Grivița Roșie*- 
București, din Galați, Iași au 
asigurate condiții bune pentru 
desfășurarea activității prac
tice. Atelierele sînt dotate cu 
utilajul necesar, ucenicii au 
truse individuale. Acolo unde se 
menține încă izolarea 
prindere, cum se mai 
la Arad, unde ucenicii 
demînă cinci strunguri 
care trei sînt defecte, 
„deservesc4* 30 de elevi, asigura
rea bazei materiale se face de
fectuos.

Ucenicii sînt oameni în forma
re. Ei trebuie ajutați cu grijă, 
îndrumați să înțeleagă frumuse
țea și importanța meseriei lor și 
încă din școală învățați cu disci
plina de plan, cu arta de a pro
duce mult și bun. Ucenicii lucrează 
în echipe și partizi ca la școlile 
„Grivița Roșie", T.T.C.-Bucu 
rești. la Oradea. Galați etc., sau 
în brigăzi separate de ucenici. 
Ei contribuie direct la realizarea 
sarcinilor de plan Ucenicii Școlii 
depoului C.F.R. ..Constantin Da
vid** din Capitală au sprijinit 
efectiv — in anul 1956 — înde
plinirea planului anual de pro
ducție ai întreprinderii în II luni.

Dacă în mare parte s-a reușit 
să se as'gure baza materială a 
atelierelor, a rămas încă nere 
zoi vată o problemă la fel de im
portantă — reparJzarea ucenici
lor. In multe întreprinderi uce
nicii fac practică pe lingă mun-

LIDIA POPESCU

de între- 
întîmplă 

au la în. 
vechi din 
iar două

Au fost 
de expe-
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PREGA TIRI 
pentru începerea 

plutăritului
SUCEAVA. — în bazinul fo

restier Vatra Dornei se desfă
șoară pregătiri intense pentru în
ceperea plutăritului. Lucrările de 
amenajare a 
La lacobeni 
plutărit; prin 
ta închisorile 
cit, pierderile

In raza sectorului lacobeni se 
construiesc 2.000 m l. diguri. Cele 
mai importan'e lucrări de acest 
gen sînt in curs de executare la 
Ciocănești, lacobeni și Vatra 
Dornei. Cu aceeași intensitate se 
desfășoară și 
re depozitării 
a materialului 
a fost adusă 
din cantitatea 
plutărită In noul sezon.

albiei sînt în toi. 
se reface iazul de 
aceasta se vor evi- 
de plute și, impe
de lemn.

pregătirile necesa- 
pe malurile apelor 
lemnos. Pînă acum 
peste 70 la sută 
ce urmează să fie
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Vineri 22 februarie 1957

TOT SPRIJINUL ECHIPELOR DE TINERET
din gospodăriile colective

NUVELE (cel mult 20 de pa
li) : Premiul I 5.000 lei; Pre- 
iul II 3.500 lei; “ 
>00 lei; 3 mențiuni

Premiul III 
a cite 1.500

10 pagini) :
Premiul II

BASME (cel mult 
emiul I 3.000 Iei;
100 lei ; Premiul III 1.500 lei; 
mențiuni a cîte 1.000 lei.
POVESTIRI FANTASTICO- 

TINȚIFICE (cel mult 20 de 
gini): Premiul I 4.500 lei; Pre
tai II 3.000 lei; Premiul III 
100 lei ; 3 mențiuni a cîte 1.500

PIESE DE TEATRU INTR-UN 
>T (cu o durată maxima de. 30 
nute) : Premiul I 
emiul II 4.500 lei;
•00 lei ; 3 mențiuni

6.000 lei :
Premiul 111 
a cîte 2.500

4

mult 8 pa-REPORTAJE (cel
ii): Premiul I 3.000 lei; Pre- 
ul II 2.000 lei; Premiul 111 
;00 lei; 3 mențiuni a cîte 1.000

PORTRETE ALE UNOR PER
OANE REALE (cel mult 4 pa
li) : Premiul I 3.000 lei ; Pre- 
u! II 2.000 lei; Premiul III 
•00 lei ; 3 mențiuni a cîte 1.090

INSEMNARI DE CALATO- 
E (cel mult 10 pagini) : Premiul 
3.500 lei ; Premiul II 2.509 lei; 
emiul III 2-000 lei; 3 mențiuni 
cîte 1.000 lei.
FOTO REPORTAJE (maxim 10 
tografii de format 13/18 cm.): 
emiul I 4.000 lei ; Premiul II 
)00 lei; Premiul III 2 000 lei; 
mențiuni a cîte 1.500 lei.
Lucrările pentru concurs se pri- 
3sc pînă la 15 aprilie pe a- 
esa: Uniunea Scriitorilor din 
P.R., b-dul Kiselef nr. 10, cu 
ențiunea : „Pentru concursul de 
crări literare și de ziaristică în 
istea Festivalului de la Mos- 
va“. Lucrările semnate cu un 
eudonim, pot fi scrise de mînă. 
□ dactilografiate. Ele vor trebui 
soțite de un plic închis în care 

va menționa titlul lucrării, 
eudonimul, numele și pronu- 
ele adevărat, vîrsta, studiile și 
ofesia, ocupația actuală și a- 
esa.

fn școlile profesionale C.F.R. ucenicii au asigurate cele mai bune con
diții de muncă, învățătură și viață.

Fotografia noastră înfățișează un grup de 3 elevi de la Școala pro
fesională de ucenici , Gri vița Roșie" din Capitală. Ei se află in fața unei 
machete făcînd cunoștință cu rolul podului rulant in atelier. Brindușoiu 
Constantin este cel care explică. Stoian Nicolae și Urecheanu Păun ascultă.

Foto: EUGEN CSIKOȘ

...Era prin 1952. Atunci te-ai 
alăturat și tu, Elena Dinu, unui 
grup de tineri din satul tău 
Mavrodin, raionul Alexandria 
și ți-ai pus în gtnd să devii zoo- 
tehnistă. Ați plecat cu toții la o 
școală tehnică de zootehniști.

Cînd soseai în vacanță, ceilalți 
tineri rămași în sat, la coarnele 
plugului, te ascultau ca ferme- 
cați. De la tine au aflat și Geor- 
geta Iacob și Oprea Salageac și 
Marin Farcaș și mulți alții despre 
foloasele și frumusețea muncii în 
marea gospodărie socialistă. Le 
demonstrai cu pasiune 
ziaăm ce foloase mari 
reprezintă pentru co
lectiviști creșterea a- 
nimalelor.

Prietenii și consăte
nii se mîndreau cu ti
ne. Erai o fetișcană
— după cît se părea
— pasionată de profe
sia pe care singură 
ți-ai ales-o. Toți te 
respectau, toți te
lăudau și te răsfățau. începuseră 
să se obișnuiască cu gîndul că 
după terminarea școlii vei veni 
în sat, ît vei ajuta și împreună 
veți face lucruri mari.

Dar cît de mult i-ai înșelat pe 
acești oameni din mijlocul cărora 
te-ai ridicat 1 Dacă ar fi știut ei 
pe ce drum aveai să apuci, fii 
sigură că de mult ți-ar fi întors 
spatele...

După terminarea școlii, dintre 
colegii tăi, chiar și Alexa Drina, 
pe care îl considerai mai slab, a 
plecat acolo unde îl repartizase 
școala, unde era nevoie de 
dînsul.

Tu însă ai dezertat de la da
torie după ce trei ani de zile 
școala te-a crescut ca om folo
sitor. Direcția școlii te-a chemat 
înapoi în mai multe rînduri. Nu 
ai mai venit..

Pasă-mi-te, acum te considerai 
domnișoară". Și de., unei 

„domnișoare" ca tine, socoteai că 
nu i se cade să umble cu mîna 
pe vaci, pe cai și oi. De aceea 
cînd ai fost chemată la practică, 
ai invocat motivul că ți-ai scrîn- 
tit o mînă. Munca de viitor teh
nician zootehnist nu te mai in
cinta. Și asta cînd P După trei 
ani de pregătire! Posibil să-ți fi 
venit în minte noroaiele toamnei,

arșița verii, frigul ce se lasă une
ori ca tăișul de cuțit în vremea 
iernii. Te-ai scuturat ca la amin
tirea unui coșmar și ți-ai spus că 
tu nu ești făcută pentru asta. 
Tu — „domnișoara" /

...Dacă aș avea ocazie, te-aș 
purta prin toate raioanele de 
munte ale regiunii Ploești. In 
drum ne-am putea opri și acolo 
unde se găsesc tinere zooteh
niste. Cu una dintre ele am că'ă- 
torit odată în tren. Era tocmai 
din Suceava — cel mai îndepăr
tat colț al Moldovei. Am stat de 
vorbă. Cu cită călduri și entu-

Scrisoare

te vor ocoli, să știi că meriți dis
prețul lor.

—Aproape 13 luni de zile te-ci 
milogit, te-ai umilit pe la porțile 
întreprinderilor pentru a cina un 
post — bineînțeles nu orice post 
ci unul de„. funcționară — așa 
cum gîndeai tu că-i șade bine 
unei domnișoare.

Intr-un tîrziu, ți-ai adus aminte 
că la Ploești. la uzinele ,./ Mai", 
ai un unchi și că el te-ar putea 
lua sub ^aripa lui ocrotitoare" 
Și, oricit de mult s-a străduit să 
te convingă să renunți la gîndul 
tău tovarășul Vasile Georgescu, 

deschisă

Una din cele mai de seamă, 
mai grele, dar și mai de cinste 
sarcini pentru înfăptuirea căreia 
luptă poporul nostru, este trans
formarea socialistă a agriculturii, 
dezvoltarea ei pe noi baze astfel 
îneît să se transforme nu numai 
felul de muncă, ci și oamenii car? 
lucrează în agricultură.

Tineretul din întreaga țară s-a 
încadrat cu însuflețire în această 
operă revoluționara, ea cuprin- 
zînd cele mai nobile și înalte as
pirații ale lui. El și-a făcut un 
punct de onoare din a lupta pen
tru înfăptuirea politicii partidului 
pe tărimul transformării socialis
te a agriculturii, răspunzînd cu 
entuziasm și pricepere așteptări
lor și încrederii pe care i le-a 
acordat partidul. Cot la cot cu 
ceilalți oameni ai muncii din in
dustrie, de pe ogoare, din institu
te de învățămînt și de cercetări 
științifice, tinerii și-au adus a- 
pcrtul lor în dezvoltarea agricul
turii în țara noastră. Astăzi a- 
gricultura Republicii Popu’are Ro- 
mîne s-a ridicat la un nivel mult 
superior față de agricultura din 
vremea regimului burghezo-mo- 
șieresc prin creșterea însemnată 
a gradului de mecanizare a lucră
rilor, prin aplicarea metodelor 
agrozootehnice înaintate, care au 
dus la creșterea producției și 
productivității muncii, mai ales 
în sectorul socialist al agricultu
rii. Cu toate acestea, agricultura 
a rămas în urma dezvoltării in
dustriei, ea nu a reușit încă să 
facă față în mod corespunzător 
nevoilor crescînde de produse a. 
gricole necesare ridicării necon
tenite a nivelului de viață a po
porului muncitor, asigurării in
dustriei cu materii prime.

Măsurile luate de plenara C.C. 
al P.M.R. din 27-29 decembrie 
1956, au ca scop cointeresarea 
nMerială- a celor ce lucrează în 
agricultură pentru obținerea unor 
însemnate sporuri de produse la 
hectar, dezvoltarea creșterii ani-

ing. Eugen Alexe
locțiitor al ministrului Agriculturii

malelor, lărgirea și consolidarea 
sectorului socialist al agriculturii.

Tinerii colectiviști găsesc un 
cîmp larg de activitate în reali
zarea tuturor măsurilor luate de 
partid și guvern, avînd posibili
tăți nelimitate de a-și pune în 
valoare priceperea, puterea de 
muncă, spiritul inovator și orga
nizatoric, în vederea sporirii 
necontenite a producției vegetale 
și animale. Plenara a Il-a a C.C. 
al U.T.M. a scos în evidență toc
mai faptul că tinerii pot și sînt 
datori să-și aducă marea lor con
tribuție la dezvoltarea și întări
rea sectorului socialist al agri
culturii.

Una din cele mai potrivite for
me pentru desfășurarea activită
ții tinerilor în gospodăriile agri
cole colective sînt echipele de ti. 
neret din cadrul brigăzilor per
manente de producție. Tinerii co
lectiviști au acumulat suficientă 
experiență în privința organizării 
și funcționării echipelor. Echipele 
de tineret, organizate în cadrul 
brigăzilor permanente de produc
ție, și-au dovedit importanța, ne
cesitatea, prin rezultatele pe care 
le-au obținut în sporirea produc
ției, în întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor agri
cole colective. Așa de pildă multe 
din cele peste 1100 echipe de ti
neret, care au funcționat anul 
trecut în cadrul brigăzilor per
manente de producție, sînt astăzi 
cunoscute în toată țara. In gos. 
podăria colectivă „Vasile Roaită“ 
din comuna Drăgănești raionul 
Drăgănești-Olt, echipa de tineret 
condusă de Filofteia Constpnti- 
ncscu a obținut în medie (1000 
kg. porumb la ha. de pe cele 10 
hectare ce le-a avut în primire. 
Echipa de tineret de la gospodă-

ria colectivă din Vasilați, regiu
nea București, a obținut un spor 
de 700 kg. porumb de pe fiecare 
din cele șase hectare pe care le-a 
avut în primire anul trecut. 
O parte din tinerii din gos
podăria colectivă Pribești ra
ionul Vaslui, s-au specializat în 
însămînțarea artificială a oilor, 
încrucișîfid rasa țurcană cu cea 
karakul și obținînd metiși de va
loare. Tinerii din gospodăriile co
lective s.au afirmat nu numai ca 
buni lucrători, dar și ca buni or
ganizatori. 126 tineri sînt preșe
dinți ai gospodăriilor agricole co
lective, iar brigadieri tineri sînt 
aproape 500.

Care sînt învățămintele princi
pale ce se pot trage din experien
ța echipelor de tineret fruntașe?

S-a dovedit că este bine ca or
ganizarea echipelor de tineret în 
cadrul brigăzilor permanente sa 
se facă odată cu . organizarea 
muncii pe întreaga gospodărie, 
iar în cadrul echipei să nu mai 
survină modificări în timpul anu
lui ; ba mai mult, pe cît posibil, 
echipa trebuie să-și păstreze corn, 
ponența un răstimp mai mare de 
ani, corespunzător cu durata aso- 
lamentului. Aceasta dă posibili
tatea membrilor echipei să se cu
noască și să se ajute mai bine

încheierea turneului
lui YVES MONTAND

Joi a luat sfîrșit turneul lui 
res Montand și al orchestrei 

sale în Capitală.
’ Popularul artist francez, care a 
cucerit elogiile unanime ale tutu
ror iubitorilor de muzică ușoara 
din țara noastră a dat în ultima 
zi a turneului său două recita
luri.

urma liceul seral din loca- 
Intr-adevăr ea nu are 

așa „îngrijite" ca ale tale, 
lucrează miinile ei sini 

de ulei. însă miinile a-

ziasm îmi povestea despre mun
ca ei! Ea nu s-a aciuit la un 
adăpost călduț sub aripa părin
ților, ci și-a luat zborul, înfrun- 
tînd și intemperiile naturii șt 
greutățile vieții. Și, ascultindu-i 
vorba înflăcărată, mi-au revenit 
în minte versurile nemuritoare 
ale lui Vlahuță :

„Sfîntă muncă e aceea
Ce răsplata-n ea-și găsește. 

De-nțelegi tu asta — cheia 
Fericirii tale-o ții".
Și, crede-ma, fata aceea 

cu adevărat fericită. De 
Pentru că sfaturile sale prind 
viață, 
iubesc 
rit să intre în întovărășiri zot>- 
tehnice și oamenii îi răsplătesc 
sfatul cu încrederea și dragostea 
lor. Și încă ceva : ea are con
știința valorii, a utilității ei pen
tru societate, e convinsă că și 
părticica ei de muncă contribuie 
la cauza noastră comună — 
construirea socialismului. Tu 
ce-ai avea de zis, Elena Dinu ?

Cei care te cunosc, te privesc 
acum cu dispreț. încearcă să stai 
de vorbă cu consătenii tăi. Dacă

era 
ce?

oamenii o respectă, o
40 de familii a lămu-

secretarul comitetului organiza
ției de bază U.T.M., tu n-ai vrut 
să-l asculți.

Urmarea ?
Unchiul ți-a făcut rost de un 

post de funcționară la secția me
canică 4, In schemă figurezi 
cu funcția de cample dat oare. 
Am stat de vorbă cu tine și ți-am 
spus că eu nu am mai auzit de 
asemenea post. Și tu te-ai mirat, 
căci, după cite îmi aduc aminte, 
mi-ai spus că nici tu nu ai auzit. 
Tovarășul Georgescu, secreta
rul U.T.M-ului. a auzit Insă alt
ceva : că tu primești salariul 
pentru postul de tehnician me
canic... Deci, o înșelătorie. 
Oare nu-ți ard degetele banii pe 
care îi primești pe nedrept, pen
tru o muncă pe care nu ești ca
lificată să o faci ?

Ce ai de zis, Elena Dinu ?
Acolo, undeva, în mijlocul ță

ranilor muncitori, ai fi putut fi 
de folos. Aici însă, ce faci ? Iți 
rozi unghiile și creionul, și aș
tepți să treacă zilele, să primești 
salariul — banii pe care tu nu-i 
meriți, în loc să-ți pui în valoa
re cunoștințele și pregătirea.

să-ți mai 
exemple 
Fie că 
strunga- 
Dumitru 
cu Li- 
Teodor 

Ro-

muni 
and 
pline 
cestea produc piese pentru insta
lațiile noastre petrolifere. Și e 
mindră că din miinile ei ies piese 
care ajung și in Polonia, Ceho
slovacia, R. D. Germană, in In

dia- și China, ducind 
ptnă departe faima 
tinerei nnastre tndus- 
rii socialiste...

Aș putea 
dau și alte 
Elena Dinu, 
aș începe cu 
rul fruntaș
Băicoianu, fie 
viu Vokvrck, 
Iliescu, Nicolae 

Tănase Bucur și alții.
Te-ai întrebat vreodată de re 

tovarășul Constantin Damian, 
secretarul organizației V.TAf. 
din secție, nu ți dă nici o sar
cină ? Desigur că nu. Să-ți spun 
eu, UtemiștiLor nu le inspiri în
credere.

Toți tinerii de aici știu că tu 
nu te-ai dus la țară, de frică să 
nu-ți murdărești cu noroi panto- 
fiorii.

Nu ți-e rușine de acești tineri, 
Elena Dinu ? Cum poți trece cu 
capul sus printre ei ?

Oricum ar fi, ascultă și de la 
mine un sfat. 1ntoarce-te înapoi, 
nu acasă, ci la profesia ta. încă 
nu e prea tîrziu. Țăranii munci
tori te cor primi printre ei, gata 
să primească de la tine spriiin. 
sfaturi pricepute. Și poate, cind 
ne vom mai întîlni, cei avea tu 
însăți prilejul să-mi povestești 
despre adevărata frumusețe a 
muncii și vieții tale...,

Te-așteaptă viața adevărată. 
Mai poți deveni om adevărat. 
Totul depinde mai ales de tine, 
de hotărîrea ta de a ieși la lu
mină din colțul călduț și meschin 
unde te-ai aciuit.

ION TEOHARIDE

Fiecare din noi i-a întîlnit. Fie 
că-i cheamă Gioni, Gimi sau Bebe, 
Pușa sau Tuți ii cunoaștem. Se 
remarcă printr-un fel deosebit de a 
se purta specific unei categorii de 
oameni, cărora li se spune de obicei 
șmecheri. Ii întîlnești de cele mal 
multe ori pe bulevarde, în aștepta
rea unui „vînat”, pe la cinemato
grafe „plasîndu-ți“ bilete și în di
verse alte locuri. Nu lipsesc nici din 
facultăți. In cazul acesta sînt 
studenți — chiar dacă repetă de 
cîteva ori un an. Atributul de stu
dent le dă — printre ceilalți șme
cheri — drepturi în plus : sînt 
„studenții șmecheri".

Zilele trecute i-am întîlnit din 
nou. Nu erau pe stradă, și nici la 
cinematograf, ci pur și simplu la o 
repetiție. De data asta ii chema, pe 
unul Gogu. pe altul Rică și erau 
studenți la LS.E.P. El erau eroii 
principali ai scenetei : „O seară de 
satiră în Institut” pe care o pregă
tesc studenții de ■ « - -
Saris'* J- ‘
sceneta cuprinde 8 ______ ___
oglindesc activitatea școlară și ex- 
trașcolară a studenților.

Gogu și Rică sînt studenții care 
tulbură și împiedică pe cel care-și 
văd de treabă. La cămin vin tîrziu, 
în stare de ebrietate, la facultate 
vin din cînd în cind doar să lanse
ze cîte o „bombă”. II găsești chiar 
și în bibliotecă. Nu pentru ca să 
învețe. Nu. Aici își dau intîlniri cu 
Pușa, Tuți sau Rita și discută des
pre modă, noi „cuceriri", sau indi
ferenți mănîncă privind zeflemitor 
la „tocilari” Totuși examenele le 
dărîmă pretenția de atotștiutori — 
cu toate încercările disperate de a 
le trece.

V-am spus că-l cheamă Gogu, 
Rică etc. Un lucru însă îi deose
bește de ei pe cel care repetau în- 
tr-o seară la l.S.E.P.. încercind să 
intre în pielea acestora... Toți sînt 
studenți fruntași, membri ai echi
pei artistice a institutului. Și Teo
dor Octavian și Gîrceag Nicolae 
și Gabi Secăreanu și toți ceilalți.

în fotografie : se repetă un frag
ment din scenetă.

MONICA VERDEȘ ,

—. _____— la
Scrisă de studentul Ivan 

tablouri

l.S.E.P. 
Ștefan, 

care

Un document
despre... „energie și blîndețe"

La ora 15, în sala Floreasca * 
peste 3.000 de studenți au aplau- ; 
dat cu entuziasm arta sa.

Scara, ultimul recital al lui Yves | 
Montand a constituit și cel mai 
mare succes realizat în decursul 
turneului; la numărul spectatorilor 
care au umplut pînă la ultimul 
loc sala Floreasca. s-au adăugat 
cei adunați în jurul aparatelor de 

r televiziune, ultimul recital al lui 
1 Yves Montand în București fiind 
i totodată primul spectacol din țara 
noastră televizat direct din sală.

In aceste 6 zile ale turneului, 
prin sala Floreasca s-au perindat 
peste 24.000 de spectatori, ceea ce 
pentru un spectacol de muzică 
ușoară reprezintă intr-un timp a- 
tît de scurt o cifră record.

La ultimul recital au luat parte
■ tovarășii :

Gh. Gneorghiu-Dej, Chivu Stoi
ca, Gh. Apostol, E. Bodnăraș, P. 
Boniă, N. Ceaușescu, Al. DtS- 
ghici, AL Moghioroș, C. Pîrvu- 
lescu, D. Coliu, L. Sălăjan, Șt 
Voitec, Constanța Crăciun, repre
zentanți ai vieții publice, cultu
rale și artistice.

(Agerpres)

■s^ctsrut <8* WUft«-îa 
fllfr*

Un document, 
gravesc clar, icu 
însîngeratuluî an _____ ___ ________
asigura țara : „Guvernul își va îndeplini cu sfințenie datoria pro- 
cedmd cu energie, dar cu blîndețe...". „Energia44 șî „blîndețea” 
și-au găsit, în practica lucrurilor, echivalentul în morți și răniți.
. Plan.ul actului de guvemămînt „energia4* și „blîndețea44 — ca 

să folosim cuvintele din ziarul conservator — și-au găsit expresia 
intr-un ordin circular al ministerului de război, trimis de genera
lul Ayerescu către comandanții corpurilor de armată. Data tri
miterii ordinului : 13 martie 1907. Scrupulos cu înregistrarea unor 
asemenea momente, generalul a menționat și ora: 11 șî 20 
minute...

Deci: 13 martie 1907, ora 11 șî 20 minute. „Pentru potolirea 
răscoalelor, cu onoare vă rog să binevoiți a face să se aibă în 
vedere următoarele...*'. Energie și blîndețe. ..îndată ce se semna
lează o adunare de țărani, comandantul merge cu o parte, sau 
chiar cu toata trupa sa, și somează pe locuitori să se împrăștie”. 
Cu ce fel de mijloace ? „Coloanele mobile vor consista din o 
secție de artilerie, escortată de cavalerie** (la 18 martie, ziarele 
vremii anunțau : comuna Băilești cu 12.000 locuitori fusese bom
bardată cu artileria!).

Instrucțiunile erau lapidare. Generalul n-avea vreme să se piar
dă în amănunte. In trei fraze se expunea tactica deschiderii 
focului asupra țăranilor râsculați. O somație, două, iar la a treia 

foc 1 „Oamenii vor ochi la picioare pentru a evita ca gloan
țele trecînd peste răsculați...**. îndemnul la crimă e evident. Ge
neralul era însă grijuliu ; îi era totuși teamă de judecata istoriei. 
Și atunci a devenit umanitarist. „Oamenii vor ochi la picioare 
pentru a evita ca gloanțele trecînd peste răsculați să lovească în 
nevinovați**. Cine erau nevinovății ? Enigmă! In orice caz, de 
țăranii ce solicitau dreptul la existență nu putea fi vorba. Ei erau 
— prin aceasta — „vinovați44. Atît de vinovați îneît ministrul uita 
de umanitarism și ordona în paragraful următor: „în cazul cînd sînt 
prea răzvrătite (e vorba de grupurile țărănești, n.n.) se va trage 
chiar fără somațiune**. Averescu devenise numai energic...

Cel de-al nouălea paragraf al ordinului semnat de Averescu 
este un simptom al fricii față de țăranii îmbrăcați în mantale os
tășești. Ministrul ordona comandanților să împiedice pe răsculați 
să se apropie de trupă. Explicațiile — consider — că nu mai sînt 
necesare.

Ordinul a fost îndeplinit (Generalul Gigîrtu, la rîndul său, te
legrafia subordonaților: „Nu-mi comunicați numărul prizonierilor 

făcuți, ci numai pe acel al morților). Pămîntul pa- 
... triei a fost udat cu sîngele a 11.000 de țărani.

Istoria nu se scrie.însă într-o singură zi și nici 
chiar intr-un an...

Unu.1 din mulțimea faptelor <?are, adunate, zu- 
o preciziune ce nu suporta contestația, chipul 
1907. La 3 martie 1907, ziarul „Conservatorul4*
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Câteva considerații
pe marginea unor gazete studențești
In anii puterii populare, în nu

meroase institute de învăță- 
mint superior dîn țara noa

stră au luat ființă gazete studen
țești care se adresează studenți
lor, cadrelor didactice precum și 
personalului administrativ al in
stitutului respectiv.

In fața acestor gazete partidul 
a pus sarcina de a fi organiza
toare, propagandiste și agitatoare 
colective în masa studenților, 
contribuind la formarea, la edu
carea viitoarelor cadre de specia
liști în toate domeniile -științei și 
culturii. Gazetelor studențești le 
revine un rol important în munca 
de educare comunistă a studen
ților, pentru însușirea de către 
aceștia a unei calificări superioa. 
re, corespunzătoare necesităților 
economiei naționale în continuă 
dezvoltare, pentru formarea unui 
student de tip nou cu un profil 
moral înaintat, comunist.

Sarcinile ce stăteau în fața lu
crătorilor din învățămîntul supe
rior și bineînțeles și în fața ga. 
zetelor studențești au sporit con
siderabil tn noul an universitar 
ca urmare a apariției Hotărîrii 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

[itm’sîfafea

cu privire la unele măsuri de 
îmbunătățire a muncii politico- 
educative în rîndurile studenților. 

Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.. Hotărîrea Consi
liului de Miniștri privind atribui
rea burselor de stat și indemniza
țiilor de merit studenților, pre
cum și alte măsuri luate pe linia 
Îmbunătățirii întregului proces 
de învățămînt superior au pus 
In fața gazetelor studențești 
Sarcina unei cotituri în întreaga 
activitate redacțională, în reflec
tarea profundă șî multilaterală a 
tuturor problemelor vieții studen
țești, în îmbunătățirea radicală a 
activității educativ-politice în u- 
niversitate și institute.

Articolul de față își propune ca, 
In lumina acestor sarcini, să a- 
nalizeze activitatea depusă în 
acest an universitar — pînă în 
perioada de colocvii și examene — 
de către gazetele „Universitatea" 
(de la Universitatea „C. I. Par- 
hon"), „Politehnica" (de la In
stitutul politehnic) și „Agrono. 
mia" de la Institutul agrono. 
mic „N. Bălcescu") din București,

lor să contribuie la continua îm
bunătățire a procesului de învă- 
țămînt. De asemenea, nu există 
suficiente materiale de împărtăși
re a experienței colectivelor frun
tașe. Studenții fruntași ntr-și spun 
cuvîntul în permanență, nu împăr
tășesc metodele de muncă în co
loanele gazetelor. Aceasta se da- T.....________ _ _______
torește- în primul r.înd faptului rar în coloanele gazetelor, 
că colectivele redacționale ale ga
zetelor sus amintite sint lipsite 
de o rețea de colaboratori perma- 
nenți, din toate unitățile institu
telor. La redacția ziarului „Agro- 
nornia" sosesc, de pildă, numai 
maximum 10 scrisori pe lună, iar 
la „Politehnica" numărul scriso
rilor primite la redacție a des
crescut în această perioadă.

Profesorii, lectorii și asistenții 
își spun cuvîntul doar cu ocazii 
festive, iar articolele lor nu ana
lizează lipsurile existente și, deci, 
nu aduc soluții pentru îndepărta
rea lor. Trebuie subliniat și fap
tul că, chiar atunci cînd membrii 
corpului didactic își spun cuvîn
tul în gazetă, nu critică în mod 
concret lipsurile existente în in
stitut. Un exemplu în acest sens 
îl constituie articolul „Cîteva pro
bleme generale ale practicii în 
producție", semnat de prof. A. 
Petrovioi, apărut în gazeta " 
■litehnica", articol care de 
este interesant.

Colectivele redacționale 
găsit în orice moment al , 
cesului de învățămînt verigile 
principale ale muncii de antrena
re a studențimii pe făgașul unor 
studii serioase. Spre exemplu, în 
perioada de la începutul anului 
universitar, cînd institutele tre
buiau să acorde o atenție deose
bită studenților care au intrat 
de.abia atunci în facultate în 
ziare au apărut puține articole de 
îndrumare, de analiză a primelor 
seminarii din viața studenților 
din anul I. De asemenea, nu în
totdeauna colectivele redacționale 
reușesc eă îmbrățișeze in aceeași 
măsură problemele tuturor facul
tăților institutului respectiv.

riale de valorificare a experienței 
cadrelor de la catedrele de științe 
sociale, nu există informații po
zitive 6au critice asupra desfășură
rii seminariilor, pregătirilor pen
tru colocvii și examenele la dis
ciplinele științelor sociale. Și 
mai mult, membrii catedrelor de 
științe sociale, semnează foarte

Planurile de viitor ale acestor 
redacții prevăd deschiderea unor 
discuții (care au și început) pe te
ma predării diferențiate a științe
lor sociale. Colectivele redacționa
le n-au pornit însă în această ac
țiune pe baza unui plan bine con
turat, n-au angajat drept colabo
ratori pe cei mai de frunte repre
zentanți ai acestor catedre, care 
eă poată discuta cu competență 
problemele îmbunătățirii continue 
a studiului științelor sociale.

„Po- 
altfel

n-au 
pro-

In fața tuturor acelora care lu
crează în învățămîntul supe

rior stă sarcina ridicării pe 
o treaptă superioară a activității 
politice în rîndurile studenților. In 
această direcție colectivele redac
ționale trebuie să țină seama de 
hotărîrile recentei plenare a Co
mitetului Central al U.T.M. care 
arăta necesitatea unei cotituri 
esențiale în munca de educație 
politică a studenților, tn ridica
rea muncii organizațiilor U.T.M. 
în toate institutele de tnvăță- 
mînt superior, în găsirea celor 
mai specifice forme de educație

nu, este urmărit» în mod perseve
rent eficiența lor. Experiența po
zitivă a unor comitete de cămine 
și cantine nu este popularizată 
tn permanență, nu sînt criticate 
cu curaj acele foruri administra
tive care dovedesc birocratism, 
dezinteres în rezolvarea proble
melor de viață ale studențimii.

Studenții doresc să aibă 
un ziar cu o tematică cit 
mai interesantă și plă

cut la înfățișare. Îmbrățișa
rea în această perioadă a unei 
tematici mai largi a permis co
lectivelor redacționale ale celor

AGRONOMIA

In ceea c* privește problemele 
ridicării nivelului politic și 
ideologic, ele și-au găsit puțin 

loc ta coloanele acestor gazete. 
Din acest punct de vedere nu s-a 
făcut apel in coloanele gazetelor 
ta suficientă măsură Ia forurile 
cele mai competente, mai capabile, 
care să poată vorbi despre 
această chestiune. Din această 
pricină bunele intenții ale colecti
velor redacționale s-au înscris 
Intr-un cerc îngust de preocupări, 
uneori minore. Astfel, multe din 
articolele publicate s-au ocupat 
de problema combaterii atitudi
nii lipsite de grijă pentru bunul 
obștesc manifestată de unii stu
denți. Acestei probleme — evi
dent însemnată — i-au fost con
sacrate numeroase articole (exce
lează perseverența Cu care a ur
mărit această temă ziarul „Poli
tehnica"). Numai că profilul mo
ral al studentului de tip nou nu 
constă numai în atitudinea iață 
de bunul obștesc. Dezvoltarea la 
studenți a unei sume de trăsături 
de caracter proprii omului nou 
ca: devotamentul față de patrie, 
față de statul nostru democrat- 
popular, combativitatea și intran
sigența revoluționară, voința de 
a învinge greutățile, cinstea, mo
destia și altele n-au stat în aten
ția colectivelor redacționale ale 
acestor gazete.

In aproape toate materialele 
publicate se reflectă foarte slab 
spiritul combativ al studenților 
înaintați, fruntași, față de elemen
tele înapoiate. Nu există suficien
te materiale semnate de reprezen
tanți ai forurilor educative, poli
tice, administrative care să arate 
studenților necesitatea dedicării 
întregului timp liber unor activi
tăți productive, interesante, plă
cute. Din ziar lipsesc articole ale 
studenților înaintați, în care să 
fie demascați și aspru criticați, 
chiulangiii, bețivii, scandalagiii, 
huliganii. In această ordine de 

■idei e de mirat faptul că deși în 
gazeta satirică „Ariciul" de la

mai specifice _ ,
ideologică și politică a studen
ților.

In gazetele studențești anali
zate aici, rubricile închinate vieții 
U.T.M. apar în mod cu totul spo
radic, în special cu prilejul unor 
anumite evenimente (alegerea 
organelor conducătoare etc.). Ele 
nu reușesc încă să cuprindă 
esența activității organizației 
U.T.M. respective tn educarea 
comunistă a studenților.

Una din sarcinile importante 
care stau în fața colectivelor 
redacționale ale gazetelor studen
țești este preocuparea pentru 
nevoile studenților. Din acest 
punct de vedere toate gazetele au

In linii generale se poate spune 
că numereleapărute în perioa
da pecareo analizăm se află 

într-un vădit' progres față de anii 
trecuțf. Măsurile luate în direc
ția întăririi activității propagan
distice în rîndurile studenților 
printre care și îmbunătăți
rea aparatelor redacționale ale 
acestor gazete, au determinat a- 
pariția unor numere interesante, 
care reflectă tot mai mult proble
mele de viață și de învățătură 
ale studenților, gazetele dobîn- 
dind tot mai mult un rol de 
seamă în viața institutelor. Pe 
această linie trebuie remarcată 
trl primul rînd lărgirea tematicii, 
a sferej. de preocupări și de pro
bleme.

In perioada pe care o analizăm 
tematica gazetelor a avut în cen
trul ei educația comunistă a stu
denților, privind cele două laturi 
ale ei: antrenarea studenților în 
Însușirea unei înalte calificări 
profesionale și formarea profilu
lui moral al studenților de tip 
nou. Astfel, a apărut un în
semnat număr de articole menite 
să contribuie la antrenarea stu
denților în munca de însușire a 
unor cunoștințe de specialitate 
cît mai temeinice. Se remarcă în 
această privință grupajul „Anul 
școlar începe din prima zi" („Po
litehnica" din 26 septembrie). Pe 
ibaza unor exemple bine alese și 
plăcut prezentate, concluzia — 
trebuie să învățăm din primele 
Zile — se desprinde clar și cate
goric. Remarcăm de asemenea 
o ,OJXOarttiw.?iUatlkFânPto Tt™ Institutul agronomic au fost în- 
°. f’.î® . .^ i1*. ™ AL.*™3' fierate atitudinile unor studenți

scandalagii, ziarul acestui in
stitut n.a sbcotit necesar nici 
măcar să publice un singur arti
col pe această temă.

Sînt slab urmărite în coloanele 
ziarelor mai sus amintite atitudi
nile studenților în afara orelor 
de curs, în tramvaie, pe stadioa
ne, în săli de spectacole, pe stra
dă, la reuniunile tovărășești etc.

Colectivele acestor ziare nu au 
înțeles că sarcina educării ideo- 
■__o:_____ . - ... . ;• "i
în"formarea unui intelectual îna
intat, luptător înaripat pentru 
ideile partidului — revine nu 
numai catedrelor de științe so
ciale, ci șl gazetelor studențești 
care trebuie să se preocupe de 
problema educației ideologice și 
politice a studenților si a cadre
lor universitare.

In cele trei gazete studențești 
nu se întîlnesc materiale care 
să-i facă pe studenți să înțeleagă 
necesitatea studierii științelor so
ciale, indispensabile fiecărui spe
cialist din oricare domeniu de 
activitate. Nu există nici mate-

gini* din laboratoare. („Univer
sitatea" din 25 octombrie), precum 
și articolul „Cum trebuie să se 
desfășoare un seminar" din ace
lași număr. Chiar și în simple In
formații ziarul „Agronomia" din 
14 noiembrie 1956, prin grupajul 
de informații „Aspecte din.mun- 
ca profesională", reușește să atra
gă atenția asupra necesității a- 
cordării unei griji deosebite 
studiului. Ziarele abordează a- 
ceastă temă într-o diversitate de ....— __ 
forme, care încep de la articolele logice a studenților — esențială 
directivă (ale diferitelor foruri 
conducătoare din institut) și con
tinuă prin materiale de analiză, 
reportaje, fotoreportaje, foiletoa
ne, cursive satirice și informații.

Care sînt după părerea noastră 
lipsurile principale în acest do
meniu ? în primul rînd faptul că 
în coloapele acestor gazete lip
sesc discuții cu privire la proce
sul de învățămînt In toate ve
rigile lui, care să intereseze pe 
studenții și profesorii institutului, 
discuții la care să participe toți 
factorii responsabili din facultăți. 
Asemenea discuții ar fi dat pri
lej corpului didactic și studenți-

publicat o serie de raiduri-an- 
chetă interesante, cursive satirice, 
caricaturi vii și combative care 
criticau stările negative, îndem- 
nlnd pe studenți la o atitudine 
civilizată față de bunurile lor 
proprii. Trebuie însă să arătăm 
că In această perioadă se simte 
lipsa!unor materiale < 
lizeze in profunzime 
care sint foiosite 
create de partid pentru tineretul 
studios al țării noastre. In multe 
din materialele publicate, părțile 
critice au mai mult un caracter 
revendicativ și nu de analiză pro
fundă în vederea înlăturării 
lipsurilor, prin mobilizarea opi
niei publice sănătoase studențești. 
De asemenea, responsabilii admi
nistrativi ai căminelor si cantine
lor își spun de foarte puține ori 
cuvîntul în coloanele ziarului, nu 
arată greutățile pe care le au in 
muncă, nu critică pe studenții 
înapoiați. Raidurile-aachetă nu 
sînt publicate în mod periodic.

trei gazete -studențești să folo
sească un număr variat de ge
nuri publicistice care au deter
minat și o îmbunătățire a aspec
tului grafic.

In ciuda unor greutăți obiecti
ve, colectivele redacționale ale 
acestor gazete se străduiesc să 
asigure o ilustrație vie și intere
santă a ziarelor. Totuși o pagi
nație vie și interesantă nu poate 
suplini lipsurile tematice, lipsu
rile de ordin publicistic. O simplă 
lectură a unor articole din cadrul 
gazetelor arată că numeroase ar
ticole publicate în ultima perioa
dă suferă de neajunsuri stilistice 
care țin de neglijență, de un 
simț scăzut de răspundere a 
unor redactori față de cititori

Exigența scăzută a unor re
dactori față de nivelul publicistic 
al unor articole se evidențiază și 
în exemplul următor: Gazeta 
„Universitatea" a publicat o schi
ță literară intitulată „Draga", 
care deși e semnată de un stu
dent al Facultății de ziaristică 
care cu alte prilejuri s-a dovedit 
un reporter talentat, abundă de 
astă dată în agramatisme, este 
insipid scrisă, nefiind în nici un 
caz o schiță literară la nivelul 
unui ziar adresat studenților. De 
asemenea tematica și nivelul pu
blicistic- a! paginilor speciale nu 
este întotdeauna la înălțimea ma
terialelor, nejustHictodu-și spa
țiul acordat.

In sfîrșit, credem că un mijloc 
important pentru îmbunătățirea 
întregii munci redacționale a 
constituirea unor colegii re 
nale de largă componență 
ar ajuta aparatu 
scoaterea u

Spectacole-lecție 
la lași

IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

Conducerea Operei de Stat din 
Iași a luat zilele acestea inițiati
va lăudabilă de a organiza spec
tacole-lecție pentru tineret. In ca
drul acestor manifestări se va 
face o prezentare detailată a per. 
sonalității compozitorului și a 
conținutului operei, explicîndu-se 
totodată diferite noțiuni muzicale. 
Toate acestea vor fi bogat exem
plificate.

Primele spectacole-lecție vor a- 
vea loc cu opera „Traviata" la 
9 și la 23 martie. In luna apri
lie vor avea loc de asemenea 
două spectacole-lecție cu opera 
„Bărbierul din Sevilla", iar în 
.una mai cu opera „Tosca".

Tot sprijinul echipelor de tineret 
din gospodăriile colective

(Urmare din pag. I-a) 

între ei, să lucreze cu 
mai mult spirit de 
răspundere, să-și poa
tă vedea rezultatele 
concrete ale muncii și 
astfel răsplata să fie 
tn funcție și de zilele- 
muncă efectuate și de 
producția obținută.

Se recomandă ca te
renul repartizat echi
pei să rămînă același, 
cel puțin pe durata 
unui ciclu de produc
ție, astfel ca echipa să 
poată desfășura toate 
lucrările începînd de 
la pregătirea terenu
lui pînă la recoltare. 
Numai astfel se poate 
executa în condiții op

time fiecare lucrare agricolă în 
parte, se poate ține evidența pro
ducției pe echipe, se poate desfă
șura întrecerea socialistă între 
echipe și aplica măsurile de 
cointeresare materială a membri
lor echipei. In cadrul echipei su- 
prafețele însămînțate pot fi re
partizate pe grupe mici și chiar 
pe oameni. Faptul acesta contri. 
buie la întărirea răspunderii per
sonale a fiecărui membru al e- 
chipei, prin exercitarea unui con
trol și ținerea unei evidențe asu
pra muncii cantitative și calita
tive a fiecărui membru. Se poate 
astfel aplica în condiții superioa
re principiul socialist de retribuire 
a muncii. Membrii echipelor de 
tineret, prin priceperea, elanul și 
forțele lor tinerești, trebuie să 
dea toată atenția obținerii unor 
cantități sporite de porumb. Pro
ducerea și folosirea semințelor 
hibride de porumb constituie unul 
din principalele mijloace prin 
care se poate contribui la crește
rea producției la hectar. Este o 
sarcină de cinste pentru acele e- 
chipe care, pe anumite suprafețe, 
după îndrumarea ce o vor primi 
din partea cadrelor tehnice agri
cole, vor lucra la producerea se
minței hibride de porumb. Lucră-

rile de hibridare (de încrucișare 
a două soiuri diferite) pot stimu
la curiozitatea, interesul și spiri
tul cercetător al tinerilor, care 
vor urmări cu atenție sporită 
executarea tuturor lucrărilor, stră- 
duindu-se totodată să-și ridice 
necontenit nivelul profesional, 
să-și îmbogățească cunoștinței» 
tehnice.

Contribuția echipelor de tineret 
poate și trebuie să fie simțită și 
prin creșterea producției animale. 
Cunoscînd și apreciind importan
ța asigurării nutrețurilor însilo- 
zate, atît de necesare hranei ani
malelor, echipele de tineret pot 
demonstra cu prisosință că, prin 
munca și elanul lor, pot obține 
cantități suficiente de nutreț în. 
silozat, atît pentru animalele gos
podăriei cît și pentru cele aflate 
în proprietatea personală a co
lectiviștilor. Dar cite din lucrările 
importante din cadrul gospodă
riilor nu pot constitui sarcini de 
seamă pentru echipele de tineret! 
Plantarea pomilor atît în livezi 
cît și pe terenurile ce trebuie a- 
părate de eroziune, executarea 
lucrărilor necesare în vederea ri
dicării productivității fînețelor și 
fiășunilor naturale, producerea de 
egume timpurii și multe altele.

Tinerii trebuie să se situeze în 
fruntea celor care luptă pentru 
introducerea în practică a meto
delor noi, științifice în agricultu
ră, a metodelor verificate de 
practică, verificate prin casele- 
laborator »le gospodăriilor, prin 
timpurile demonstrative. Ei tre
buie să aibă un rol de seamă în 
dezvoltarea caselor.laborator, 
prin intermediul cărora este larg 

însușirea a 
metode de

deschis drumul spre 
noi cunoștințe, a noi 
muncă.

Nu încape îndoială __ .. _ ... 
pania agricolă de primăvară care 
începe, echipele de tineret nu vor

că tn cam-

întîrzia să-și arate posibilitățile 
și dorința de a contribui prin tot 
ce au mai bun la reușita execu
tării lucrărilor In gospodăria din 
care fac parte. Și sînt atîtea de 
făcut într-un timp scurt, mult 
mai scurt decît în campania a- 
gricolă de toamnă : pregătirea 
uneltelor, a mașinilor, pregătirea 
terenului în vederea însămînțării, 
selecționarea și tratarea semințe
lor și cîte altele. Toate se cer 
executate în timp optim. Aceasta 
înseamnă că tinerii trebuie să fie 
exemplu, participînd activ la lu
cru, fără să lipsească vreo zi în 
această perioadă hotărîtoare pen. 
tru producție.

Pentru ca echipele de tineret 
să dea rezultatele așteptate, con
tribuind la întărirea gospodăriilor 
colective, este necesar ca ele să 
fie sprijinite. Trebuie combătută 
neîncrederea în forțele și posibili
tățile tineretului. Organele .direc
țiilor agricole regionale, inginerii 
și tehnicienii de la secțiile agri, 
cole raionale și de la punctele a- 
gricole sînt datori să urmărească 
și să sprijine formarea echipelor 
de tineret, să contribuie la creș
terea prestigiului acestora.

In munca lor, tinerii trebuie să 
simtă sprijinul apropiat al con
ducerilor gospodăriilor, al ingi. 
nerilor și tehnicienilor agronomi, 
să simtă că realizările lor sin] 
cunoscute și apreciate, să simtă 
ajutorul tovărășesc atunci cînd ar 
putea greși sau au greșit, să sim
tă că sînt înconjurați de dragoste 
și că sînt îndrumați spre obține
rea celor mai bune rezultate în 
munca pe care o desfășoară.

Tinerii, alături de cei vîrstnici, 
unindu-și elanul, priceperea și 
experiența vor face ca sarcinile 
de cinste ce revin gospodăriilor 
colective să fie îndeplinite cu 
succes.

PREGĂTIRI
în cinstea zilei de 8 Martie

a de 8 Martie este întîm- 
femeile din întreaga 
suflețire.
aii, gospodinele, mo- 

-rzate oe comisiile de femei de 
iîngă sfaturile populare ra- 

:alr înscria Încă de pe acum 
-«4e s.xxtse. Femeile din ra

mele Leala. Tudor Vfagimr- 
Gawîl» Rcșae, 1 Ma?. 28 

s- Gi Gaeoagaii-Dej m 
aluat 170 de ssiz! pentru 
en'.snere» curățeniei. Îngrijirea 

«menea in a- 
ost organizate 
2 cursuri de 

rtă culinară, 
oape 3C<

femei. In cele 27 de clăci orga
nizate pînă acum se confecțio
nează obiecte pentru spitalele și 
căminele de copii din raioanele 
respective pentru bazatele care se 
vor deschide în preajma Zilei In
ternationale a Femeii; la aceste 
clăci participă aproape 400 de 
feme:

Printre alte acpum ale femei
lor din Capitală in cinstea Zilei 
lor se numără vizite In unită;: a- 
gricole socialiste, pregătirea de 
daruri pentru a fi trimise femei
lor din U.R.S.S și alte țări, orga
nizarea de cercuri de citit, seri 
culturale șl alteia

Arheologii pornesc
In aurind vor tn- 

cepe tn raionul Tur- 
nu Severin, o seamă 
de cercetări arheo
logice. Cercetările 
sint inițiate de con. 
ducerea muzeului 
..Porțile de fier" in 
urma descoperirii u- 
nor vechi așezări. 
In comuna Căză- 
nești, au fost desco
perite urmele unei 
așezări -feudale Și se 
presupune, că tot aci 
ar exista o vistierie 
din Evul Mediu.

Grupul cercetăto
rilor este format din 
muzeografii Gh, 
PompiUar.. C. Spă- 
tdrel șf-este condus 
de Lucian Roșu, di
rectorul muzeului 
..Porțile de fier".

Vizitlnd muzeul 
„Porțile de fier", 
l-am intllnit aci pe 
conducătorul expedi-

' [iei. Iată așadar, pri- 
(Agerpres) lejul să aflăm cite

capa din planuri!» 
expediției,

Scopul cercetări
lor este, tn primul 
rtnd, complectarea 
colecției muzeului. 
Primele cercetări se 
vor efectua la supra, 
față. Cercetătorii 
speră să găsească 
pe malurile rlului 
T Opolnița, care se 
află tn apropierea 
orașului Turna Se
verin, urme ale cul
turii paleolitice.

Ostrovul Mare 
prezintă se pare cel' 
mai bogat izvor de 
material arheologic. 
In punctul „Schela" 
de oe Ostrov, cerce
tările au ca obiectiv 
descoperirea monu
mentelor tumulare, 
care se găsesc aci 
Intr-un mare număr. 
Tot aici, slnt indicii 
că există urmele u- 
nei cetăți feudale.

,-Botul piscului"

la drum
este un alt punct a. 
flat In Ostrov, unde 
arheologii speră să 
găsească urme din 
neolitic, care, după 
cum se presupune, 
aparțin grupurilor 
Turda fi Sălcuta.

Tovarășul Roșu O 
ținut să mai adauge 
ceva:

— In fiecare co
mună unde ajungem, 
avem tn primul rtnd 
sprijinul organelor 
locale, iar pe deasu
pra ne ajută nume
roși țărani muncitori. 
Seara li ascultăm pe 
cei bătrlni, care ne 
povestesc cite ceva 
din tinerețea lor sau 
ce.și mai amintesc 
ei din povestirile bu
nicilor lor. De mul. 
te ori amintirile lor 
contribuie la identi
ficarea anumitor o. 
biective arheologice.

V. RANGA

VĂ PREZENTĂM

C.C. al P..MR

Educatori ori vătafii

la îndeplinii 
ce stau

mare
sarcinilo: 
țămînt ului nostru

L SAVA
I. DELEANU

PE URMELE
MATERIALELOR NEPUBLICATE

Reparații general*
' „De doi ani și mai bine se aș
teaptă renovarea clădirii cămi
nului cultural din comuna Slo
bozia, raionul Domnești. Să ve
deți lucru curioe — ne sezisează 
un corespondent voluntar — deși 
președintele sfatului comunal. Do. 
bre Ilie, a plătit .suma de 10.000 
lei unui meșter zidar pentru a 
efectua reparațiile necesare și 
deși s-au procurat 40 de saci ci
ment, var și alte materiale de 
construcție, căminul cultura: con
tinuă să rămină o simplă clădire 
părăginită. Cauza? Materialele 
procurate au fost înstrăinate pe 
la diverși cetățeni, iar o parte 
din ele, nefiind păstrate cu gri
jă, s-au degradat. La fel s-a 
procedat și cu reparația po. 
dului ce leagă comuna Slobozia 
de satele Ciurari și Olteni. Po
dul, deteriorat, obligă pe țăranii 
muncitori din aceste sate să facă 
un înconjur de 12 km. S-a proiec
tat repararea lui, s-au alocat fon
durile necesare, însă ce folos — 
sfatul comunal a procurat doar 
cîțiva stîlpi. i-a transportat pină 
aproape de pod și... i-a lăsat aco
lo. După un timp aceste materiale 
au dispărut".

Sezisarea a fost trimisă de 
ziarul nostru spre rezolvare Sfa
tului Popular regional București. 
In urma cercetărilor întreprinse 
s-a constatat că semnalările fă
cute sînt reale și... au fost fă
cute „reparații" generale. Ni se 
comunică, printre altele, că: 
...„cei care s-au făcut vinovați

de înstrăinarea materialelor, 
și de proasta gospodărire a lu
crărilor au fost îndepărtați din 
funcțiile ce le dețineau, iar cazul 
lot a fost deferit organelor de 
judecată. Au fost luate măsuri și, 
in momentul de față, reparațiile 
la clădirea căminului cultural sint 
terminate In plus s-a făcut și in
stalația de lumină electrică. Ac
tivitatea culturală și-a reluat 
cursul. Podul, de asemenea, 
lost reparat tn întregime*

Dezvoltarea învățănrintului agro-zootehnic de masă
BA1A MARE. — Învățămîntul agro-zootehnic de 

masă cuprinde în regiunea Baia Mare 29 cursuri 
trienale, 161 cercuri de 3 luni, 15 cercuri pentru 
femei și 6 cercuri pentru mecanizatori, la care 
participă 25,283 de cursanfi. Pe Ungă acestea, in 
cadrul căminelor culturale s-au ținut 250 de con
ferințe cu caracter agrotehnic pentru țăranii mun
citori neîncadrați in nici o formă de învățămînt.

Pentru buna desfășurare a tnvățămîntului agro
zootehnic de masă au fost puse la dispoziție 46 
aparate de proiecție cu peste 1.000 de diafilme, 
planșe, mulaje, insectare, ierbare, biblioteci de spe
cialitate, loturi demonstrative etc.

In cadrul tnvățămîntului agricol din regiune un

rol important îl are „Casa Agricultorului" din 
Petin. Ea este înzestrată cu un mare lot demon
strativ, cu laborator și utilajul necesar experiențe
lor, cu bibliotecă de specialitate, săli de studiu 
etc. Aici s-au ținut numeroase consfătuiri cu legu
micultorii, cu tehnicienii și inginerii de la protecția 
plantelor, cu șefii secțiilor agricole raionale, pre
cum și o consfătuire privitoare la extinderea cul
turii de porumb hibrid.

Eficacitatea învățămîntulUi agricol este oglin
dită prin sporirea numărului fruntașilor recoltelor 
bogate, a numărului țăranilor muncitori care 
aplică cu succes cele mai avansate reguli agro
tehnice, prin sporirea producției de cereale la 
hectar..

..Și la noi, In Școala profesio. 
naLă de ucenici de la fabrica de 
rulmenți din Bîrlad. sarcina su
pravegherii elevilor este încre
dințată educatorilor. Numai că 
pedagogii din școala noastră fo
losesc metode de educare cu totul' 
inadmisibile In școlile noastre de 
azi"..

Așa ne-a scris un corespondent 
voluntar. Un asemenea „educa
tor" era și Nlcolae Burcea, care 
se adresa elevilor cu cuvinte jig
nitoare, mai apoi le trăgea cîte 
un ghiont „pe furiș", după aceea 
cite-o urecheală fățișă și. în cele 
din urmă, bătea fără milă pe 
elevii care nu i se „supuneau". 
Azi așa, mîine la fel. Elevii îl 
ocoleau și chiar se ascundeau din 
calea acestui vătaf. Pe urmele 
lui Burcea au început să calce și 
educatorul Jean Darabană și 
Ștefan Pascal.

Sezisarea s-a trimis spre rezol
vare Ministerului Industriei Me
talurgice și Construcțiilor de 
Mașini. După termenul stabilit, 
acest for ne-a informat că: „In 
urma cercetărilor făcute s-a con. 
statat că cele semnalate de co
respondentul dumneavoastră sînt 
reale. Educatorii Burcea Nico-, 
ale. Darabană Jean și Pascal 
Ștefan băteau ucenicii din școală 
și le vorbeau urît. Pentru aceste 
fapte Burcea Nicolae și Daraba. 
nă Jean au fost destituiți din 
funcția de educatori. Educatorul 
Pascal Ștefan a fost sancționat 
cu retrogradare pe timp de 3 luni, 
cu avertismentul că la prima aba
tere va fi și el schimbat.

Conducerea școlii a fost sanc
ționată cu avertisment, pentru 
faptul că a tolerat asemenea com
portări tn școală".

Garnizoana
„Această povestire este închinată memoriei unor marți... Nu-i 

putem învia. Niciodată. Să ne reamintim însă eroismul lor... a 
cărei mărturie sint aceste ziduri, aceste forturi, ruinele Brestului... 
pămintul acesta, unde — din prima clipă a războiului — oamenii 
au luptat pină la ultima lor suflare..." Ascultăm glasul crainicului, 
iar înaintea noastră se perindă imaginile cetății Brest scrijelită dă 
gloanțe, ruinată de bombe. Astfel începe remarcabilul film artis
tic sovietic, dedicat eroismului grănicerilor care au apărat cu pre* 
țul vieții, pînă la ultimul om, fortăreața Brest de invazia hitleriș* 
iilor cotropitori.

Fotografiile pe care le vedeți și textul care le însoțește, își pro* 
pun să vă ofere o sumară imagine asupra acestui film de neuitat.

— Tot nu mă recunoști, Petr Fomici ?
— Baturin ?/
— Te credeam mort.
— Și eu te credeam mort.
Cei doi prieteni, comandantul fortăreței Brest, Vasea Baturin și 

locțiitorul politic Petr Kondratiev, primul eliberindu-se dintr-un 
lagăr fascist, iar al doilea sosit cu armata sovietică, s-au reîn- 
tîlnit la sfîrșitul războiului și cu greu s-au putut recunoaște. Anii 
războiului au lăsat urme adinei în sufletele lor, pe chipurile lor. 
lată-i acum din nou împreună (fotografia nr. 1). Și așa cum se 
întîmplă întotdeauna cînd, după o lungă despărțire, doi prieteni 
buni se reintîlnesc, amintirile prind glas.

...Iaiă-ne în ajunul zilei de 22 iunie 1941, zi în care armatele 
hitleriste au năvălit mișelește pe teritoriul Uniunii Sovietice. Sîn- 
tem tn orășelul din preajma fortăreței Brest. Bunica, soțul, soția 
și cei doi copii se fotografiază. Cu greu îl recunoști în tatăl vesel 
și fericit care s-a fotografiat în acea zi, pe asprul și îmbătrinitul 
Baturin care-și deapănă acum amintirile. Atunci Baturin se plimba 
încă fericit alături de soția sa pe aleea însorită (fotografia nr. 2). 
Dar au năvălit fasciștii... Zîmbetul calm, liniștit, care învăluia pînă 
atunci chipul comandantului a pierit. Grănicerii au pornit lupta. 
Pămintul scump al patriei fusese cotropit.

— Înainte!
— După mine I ordonă energic sergentul Kuharkov. Și grănice

rii îl urmează înfruntînd ploaia de gloanțe, șuieratul bombelor (fo
tografia nr. 3). In vreme ce ostașii se luptă pentru a păstra neîn
tinată fortăreața, femeile și copiii s-au refugiat într-un beci. Pe 
străzi a început să se audă pasul cadențat al cotropitorului. Focuri 
de armă... Bătrîna mamă a lui Baturin, privind pe geam, spune cu



Unde sînt vestiții fruntași
DE LA S.M.T. HAGIENI?

Viata 
de organizație CINE SÎNT

In agricultură există o vorbă 
bine cunoscută: ai recoltat la 
timp — ai cîștisat; ăi întîrziat — 
ai pierdut. Același lucru se poate 
spune și acum, în perioada lucră
rilor pentru pregătirea recoltei: ai 
semănat la timp — ai asigurat o 
recoltă bogată; nu ai semănat la 
timp — ai pierdut. Lucrul acesta 
a fost subliniat în mod cu totul 
deosebit de toți participanții la 
sfatul care s-a ținut zilele trecute 
la S.M.T. Hagieni, raionul Fetești

S.M.T. Hagieni a pierdut — și, 
odată cu el, au pierdut ți gospo
dăriile colective și întovărășirile 
deservite de mecanizatorii de aid 
— 10 zile bune de muncă pentru 
executarea arăturilor și însămîn- 
țărilor din prima epocă.

La 20 februarie, cînd de 10 zile 
majoritatea S.M.T. din regiunea 
Constanța lucrau din plin la ară
turi și însămînțări, la S.M.T. Ha
gieni nici un tractor nu părăsise 
curtea stațiunii.

— Nu sînt piese de schimb, mo

INGINERUL-ȘEF — Regret, trac 
în regulă.

TRACTORUL - Si mă iertați, 
e ceva !n neregulă.

tivează tovarășul Hie Cemica, di
rectorul stațiunii.

Dînd o raită însă prin curtea 
stațiunii, constați surprins că pre
textul „nu sînt piese*" s-a spulbe
rat de mult și nu-i acum decit praf 
aruncat in ochii colectiviștilor ți 
întovărășirilor, tuturor celor care 
încearcă să-i tragă la răspundere 
pe tovarășii de la S.M.T. Hagieni 
pentru condamnabila lor nepă
sare. Chiar sub fereastra directo
rului stau de două săptămini 9 
tractoare I.A.R. reparate de Atelie
rele „Ovidiu**.

In afară de acestea, sub fereas
tra inginerului șef Victor Tofan 
sînt aliniate 13 tractoare reparate 
în stațiune, iar tn remize (sectorul 
inginerului..mecanic Ion Mitroi), 
alte 26 tractoare sînt gata pentru 
campanie. Și totuși este curios: 48 
de tractoare în perfectă stare de 
funcționare nu ies în campanie 
pentru că stațiunea nu are piesa 
de schimb 1

Și dacă ar fi să ne luăm după 
spusele tovarășului Ilie Cemica, 
tot din lipsă de piese 6 vagoane 

nemuritoare"
UN MARE FILM SOVIETIC:

o incrvderg nețărmurită ,A* noftri U alungă pe nemți I li alungă,..* 
(fotografia nr. 4).

Superiori numericele, înarmați pini In dinți, fecundați de avia
ție ți tancuri, fascițtii reuțeec să ocupe un punct strategic impor
tant : biserica catolică din mijlocul orașului. Atunci Baturin di 
ordin singurului ofițer politic care a mai rămas în viață — Ru
denko — să-i izgonească pe fascițti din biserică, lată-l, după înde
plinirea misiunei, la postul său, împreună cu doi ostați 
(fotografia nr. 5).

Atacurile fasciștilor devin pe zi ce trece mai violente. Efectivul 
garnizoanei scade văzînd cu ochii; atunci Baturin se sfătuiește cu 
ostașii săi, cu comuniștii. „Să încercăm să ne strecurăm din cetate 
sau luptăm aci pină la ultimul cartuș ?" „...Să luptăm aci, în ceta
te' — spune Tiskin, pentru ca un alt ostaș să complecteze: „Aici, 
dacă murim, știm cel puțin că fiecare dintre noi poate dobori 10 
fasciști" ; iar întreaga adunare hotărăște: „Să luptăm I Rămineml"

In timp ce comuniștii discutau primirea de noi membri în par
tid, fasciștii — furioși ci nu pot infringe pe luptătorii cetății 
Brest — au dezlănțuit un nou atac. Atunci a fost greu rănit Go
golev, iubitul Varvarei. „Voi fi a ta pentru totdeauna... șoptește 
tînăra fată... Vom fi împreună toată viața..." (fotografia nr. 6). Dar 
aceeași mină criminală care l-a ucis pe Gogolev o va răpune foarte 
surind și pe Varea, care-și va da ultima suflare peste trupul celui 
iubit.

Chinuiți de foame, de sete, măcinați unul cite unul de gloanțele 
fasciste, grănicerii cetății Brest au rămas neclintiți la datorie.

Fotografia 7-a surprinde unul dintre cele mai dramatice momen
te ale filmului. După ce Baturin și-a pierdut pe rînd mama și cei 
doi copii acum iși ia rămas bun pentru totdeauna de la Moța, 
curajoasa și neînfricata lui soție.

Pină la unul au luptat eroicii ostași sovietici, dor steagul roșu 
nu l-au predat.

lată-i pe cei doi vechi prieteni — Vasea Baturin și Petre Kon
dratiev — bucurîndu-se că „războiul s-a terminat". Cite sacrifi
cii, cite jertfe a cerut această victorie I „Slavă eroilor cizuți pen
tru apărarea cetății Brest!'—se aude glasul crainicului, iar înaintea 
noastră apare măreață o statuie de bronz ridicată în cinstea vite
jilor ostași care au apărat cu atîta eroism pămîntul sovietic.

ANA MIHAILESCU
Filmul va rula mîine în cinstea zilei armatei sovietice la cinema

tografele Magheru și București

dormitor nu au osiile încăroate, 21 
nu au geamuri și toate nu au sobe
le reparate. Curioase și rare piese 
de schimb!

Dacă mai faci un calcul, con
stați și mai surprins, că scăzînd 
tractoarele reparate și cele 26 care 
urmează să sosească de la IMUM 
și centrul mecanic Ciulnița, doar 
8 tractoare K.D. și K.D.P. stau e- 
fectiv pentru că nu au piese de 
schimb. De fapt, sincer discuttna, 
și acest „stat“ este numai relativ. 
Piesele care lipsesc și de care to
varășii de la Hagieni fac atîta caz, 
sînt steluțele și rolele de la șenile.

Și cînd tovarășul Ilie Cemica 
este pus în fața tuturor acestor 
fapte, declară cu destulă senină
tate : — lasă tovarășe, noi și anul 
trecut și acum doi ani tot ultimii 
am terminat reparațiile și cu toa
te acestea am ieșit bina

S-a dus, tovarăși de la S.M T. 
Hagieni, vremea cînd munca me
canizatorilor era apreciată greșit

toarele noastre nu merg, nu sînt 

noi mergem, dar cu dvs. sigur

Desen de ’NELL COBAR

numai după realizarea unui mare 
număr de hantri. Colectiviștii, în- 
tovărășiții, toți cei cărora le lucrați 
pămîntul vă cer să vă dați toată 
silința să executați lucrările la 
timp, să justificați prin recolte mari 
hantrii pe care-i faceți. După pro
ducția la hectar va fi apreciată 
munca voastră. Pentru că neglijați 
acest obiectiv v-au criticat toți 
cei ce au luat cuvîntul la sfatul 
S.M.T. și multă dreptate avea 
Dobrița Dima președinta gospodă 
riei colective de la Platonești cînd 
spunea că nu va pleca din stațiune 
decit cu tractorul. Altfel, spunea 
ea, nu o vor primi colectiviștii 
Este o rușine pentru un S.M.T 
atît de vestit ca Hagieni ca dato
rită faptului, că stațiunea. Antîrzio 
începerea lucrărilor, colectiviștii 
și întovărășiții din raza Iul de ac
tivitate să scormonească prin 
vechituri în căutarea plugurilor 
ruginite pentru a ara cu vitele. 
Unde sînt vestiții mecanizatori 
fruntași de la S.M.T. Hagieni ? 
Nu cumva gloria și succesele i-au 
orbit ?

I. ȘERBU

activiștii
nesalariați?
Oameni care să poată răspun

de, cu competență problemelor 
specifice fiecărei organizații de 
bază U.T.M. în parte — aceștia 
sînt în momentul de față acti
viștii noștri nesalariați. Dar lu
crurile nu au fost întotdeauna 
așa.

Pină nu de mult, comitetul 
orășenesc U.T.M. a subapreciat 
rolul activiștilor nesalariați, spri
jinul pe care aceștia pot să-1 dea 
organizațiilor U.T.M. In munca 
noastră noi ne am bazat în mod 
exclusiv pe cei cîțiva activiști sa- 
lariați. O astfel de practică s-a 
dovedit a fi într-adevăr dăună
toare atit muncii organizației cit 
și creșterii activiștilor utemiști.

In ultimul timp, cerințele de a 
îndruma mai temeinic activitatea 
tuturor organizațiilor de bază au 
crescut. Singura posibilitate de 
realizare a acestui lucru coneta 
în folosirea pe scară mai lar
gă și cu mai multă pricepere a 
activiștilor nesalariați.

Problema muncii Cu activiștii 
nesalariați a iost analizată în 
toamna trecută tatr-o ședință a 
comitetului orășenesc U.T.M. In 
această ședință s-a subliniat In 
mod special necesitatea revizuirii 
corpului de activiști nesalariați 
pe care-i aveam, complectarea lui 
cu oamenii cei mal potriviți. Ple
nara a recomandat ca in recru
tarea noilor tovarăși să se aibă 
în vedere vechimea pe care a- 
ceștia o au in diferite munci de 
organizație, să fie deci buni cu
noscători ai problemelor muncii 
U.TJM., să aibă o pregătire poli
tică și culturală corespunzătoare, 
să fie ttăpîni pe meseria lor, să 
fie în ultimă instanță tovarăși 
care, prin întreaga lor activitate, 
să se bucure de prestigiu și in
fluență în masa tinerilor. Se ce
rea, pentru a respecta specificul 
organizațiilor de bază din orașul 
nostru, ca din corpul de acti
viști nesalariați să facă parte în 
special muncitori, tehnicieni, in
gineri din întreprinderile indus
triale Tot în plenară s-a pus 
problema ca fiecare secție a co. 
mitetului orășenesc U.T.M. să aibă 
un număr însemnat de activiști 
nesalariați și îndeosebi secția or
ganizațiilor utemiste.

Noi ne-am orientat astfel să 
recrutăm un număr suficient de 
tovarăși pentru a putea asigura 
cite un instructor la ună sau cel 
mult două organizații de bază.

Respectind indicațiile plenarei 
comitetului orășenesc am reușit 
astfel să recrutăm pentru secția 
organizațiilor utemiste un număr 
de 49 tovarăși.

Secția de propagandă are în 
momentul de față un grup de re
ferenți format din 15 tovarăși, 
toți cu cite o licență. Aceasta dă 
posibilitatea unei munci mai ca-

Ion Dicoi
prim secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M.-Stalin

lificate ți de o mai mare efica
citate.

In afară de grupul de referenți, 
pe Ungă secția de propagandă 
mai activează incă șapte tovarăși 
care se ocupă cu controlul șl 
îndrumarea practică a învățămin- 
tului politic. Toți sînt absolvenți 
ai învățămtntului mediu, oameni 
cu o pregătire politică corespun
zătoare și cu o activitate înde
lungată în munca U.T.M.

In articolul de față vreau să 
vorbesc in mod deosebit despre 
instructorii nesalariați care mun
cesc în secția organizațiilor ute
miste.

Pentru a arăta însă mai clar 
cine sînt activiștii noștri nesala
riați să parcurgem succint și ur
mătoarea situație statistică. Din 
cei 49 tovarăși, 16 sînt munci
tori industriali fruntași în pro
ducție, cu o bună calificare pro
fesională (de exemplu Ion Savu 
— oțelar la Uzinele de tractoare 
și fruntaș în producție, Georgeta 
Ușurelu — strungar la Uzina 2, 
Toma Nițescu — strungar la 
„Steagul Roșu", vechi fruntaș în 
producție, cunoscut în întreaga 
țară, Nicolae Burciu — strungar 
ia Auto motoare C.F.R. etc.). Sînt 
de asemenea 18 tehnicieni, maiștri 
și ingineri, printre care putem e- 
numera pe tovarășii V. Birlădea. 
nu — tehnician la „Gh. Dimi
trov*, Ilie Sin—inginer la „Stea
gul Roșu", Cornel Buf — tehni
cian la „Tractorul", Gheorghe 
Teacă — inginer la Uzina 3 etc. 
Mai sînt opt învățători și profe
sori care se ocupă tn special cu 
munca tn școli. $1 Șapte funcțio
nari.

Recrutarea acestor tovarăși s-a 
făcut pe baza cunoașterii activi
tății dusă in U.T.M. de fiecare în 
parte, pe baza aprecierilor făcu
te în acest sens de comitetele or
ganizațiilor de bază U.T.M., și tn 
urma discuțiilor pe care le-am a- 
vut cu dînșii tn cadrul biroului 
comitetului orășenesc U.T.M. Pe 
acești oameni noi punem azi a- 
ceeași bază ca și pe activiștii sa- 
lariați.

A fost sau nu justificată încre
derea noastră ? Să luăm cîteva 
exemple. Lui Toader Constantin, 
tehnician la întreprinderile co
munale Orașul Stalin, i-au fost 
repartizate organizațiile de bază 
506-Instalații și „Ion Fonaghi". In 
organizația 506-Instalații activi
tatea U.T.M. era foarte slabă, for
mală. Tov. Toader Constantin a 
analizat împreună cu comitetul 
această situație, ajutindu-1 mai 

I
întîi să facă o planificare reală 
a activității U.T.M. Tov. Toader 
Constantin împreună cu comite
tul organizației au găsit aseme
nea metode de muncă care au 
făcut ca în ultimă instanță să se 
îmbunătățească activitatea orga
nizației, s-o facă să trăiască o 
viață proprie, specifică Condițiilor 
ei, să țină adunări generale nu 
numai la timp dar șl cu teme in
teresante Acest lucru a fost desi
gur posibil mai ales datorită ex
perienței tovarășului Toader tn 
munca U.T.M. (de trei ani are 
diferite munci de răspundere tn 
organizația U.T.M.), datorită 
prestigiului pe care și l-a ctșțlgat 
în rîndul tinerilor.

Un alt caz pilduitor este și to
varășul V. Bîrlădeanu. A avut di
ferite munci de răspundere tn or
ganizația U.T.M. de mal bine de 
trei ani. Datorită pregătirii și ca
pacității sale știe să se apropie 
de tineri, să.I înțeleagă și să 
lupte pentru rezolvarea probleme
lor lor. El răspunde de organi
zația „Iprofil"-Reconstrucția (fa
brică de mobilă) și de .An
cora romină" (fabrică de cabluri). 
La „Iprofit”, activitatea tine
rilor în producție avea multe 
deficiențe Nenumărate absențe și 
tntîrzieri, tineri: np erau orga
nizați în forme de muncă speci
fic tinerești, cum sînt brigăzile de 
tineret etc. Tov. V'. Bîrlădeanu a 
organizat două brigăzi de tineret 
cu ajutorul cărora a putut lichi
da multe din manifestările de 
indisciplină. S-a ocupat de ase
menea de organizarea timpului 
liber al tinerilor, problemă care 
— la propunerea lui — a fost dis
cutată de altfel și tntr.o adunare 
generală. Iar apoi, el a mers îm
preună cu tinerii la directorul în
treprinderii și a insistat pînă a 
primit o cameră corespunzătoare 
pentru un club. Știind să i în
suflețească pe tineri, să le pună 
în valoare entuziasmul, Blrlădea- 
nu a organizat amenajarea dubu. 
Iui prin muncă voluntară. In mo
mentul de față se ocupă cu insis
tență de organizarea unei brigăzi 
artistice, îngrijindu-se ca la club 
să existe în permanență o activi, 
tate interesantă și instructivă. 
Ocupîndu-se de problemele și 
cerințele tineretului, luptînd pen
tru rezolvarea lor. Bîrlădeanu 
și-a creat autoritate și prestigiu 
în rîndul tinerilor, devenind pen
tru aceștia un prieten așteptat, al 
cărui sfat este dorit și cerut în. 
totdeauna.

Activiștii nesalariați pot deci în 
momentul de față să se ocupe cu 
mai multă competență, cu mai 
multă profunzime de diversitatea 
problemelor ce se ivesc în activi
tatea unei organizații de bază. 
Convocați la comitetul orășenesc, 
cam de două ori pe lună, pentru 
pregătirea lor și ținerea la curent 
cu toate problemele de organiza
ție, activiștilor nesalariați li se 
pun la dispoziție hotărîrile plena
relor comitetului orășenesc, ale 
ședințelor biroului și hotărîrile 
organelor superioare. Cu această 
ocazie ei sînt puși la curent cu tot 
ce este nou in activitatea U.T.M. 
Aceste consfătuiri se fac împreu
nă cu activiștii noștri salariați.

Sistemul acesta de muncă dă 
posibilitatea unei munci creatoa
re, mai specifice locului de mun
că respectiv. Instructorii nesala
riați pot astfel să inițieze sau 
să sprijine mult mai direct acele 
inițiative care corespund rezolvă
rii anumitor nevoi specifice orga
nizației de bază U.T.M. respec
tive. Și în această direcție putem 
da cîteva exemple. Tovarășul 
Otto Kucler a organizat un cena
clu literar tn cadrul organizației 
de bază_ U.T.M. de la Ban- 

■ ; tova. 
;u, jpiun-

de bază U.T.M. 
ca de Stat din oraș; 
rasul Dgmitru Păirașcu, ____
cifor la :„Vrfna B“I aj aju
tat organilația de bază „TexSIi 
Roșie” de care răspunde, să cree
ze o brigadă artistică, să organi
zeze reuniunf vizionarea cclecti-, 
vă a spectacolelor de teatru și 
cinematograf etc.

Recapitulînd, este clar decî că 
dînd o mai mare atenție muncii 

cu activiștii nesalariați și în spe
cial recrutînd oameni corespun
zători, noi avem posibilitatea în
drumării mai temeinice, mai fruc
tuoase a organizațiilor de bază 
U.T.M.

Comunicat
Intre 11 șj 19 februarie 1957 a 

avut loc la București consfătuirea 
grupului de lucru al Comisiei 
permanente de ajutor reciproc e- 
conomic ți tehnico.științific !n 
domeniul agriculturii a țârilor 
participante la Consiliul de a. 
jutor economic reciproc, privind 
problema posibilității sporiri: 
producției de porumb ți coordo
nării lucrărilor de cercetări țtiin- 
țifice pentru producerea semin
țelor hibride.

La consfătuire au participat re
prezentanți a 8 țări: R P. Al
bania, R. P. Bulgaria, Republica 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă. R. P. Ungară, U. 
niunea Sovietică și R. P. Ro- 
mînă.

Prima ședință a fost deschisă 
de ministrul Agriculturii al Re- 

I publicii Populare Rotnîne, tov. 
Marin Stancu.

Ședința s-a desfășurat intr-un 
spirit de prietenie și Înțelegere 
reciprocă cu participarea activă 
a reprezentanților tuturor țări
lor, prezenți la consfătuire. Mă
surile elaborate au fost aprobate 
în unanimitate de delegații Ia 
ședința plenară de închidere.

Participanții la consfătuire' au 
vizitat expoziția porumbului, or
ganizată de Ministerul Agricultu
rii al R.P.R.

(Agerpres)

DIN NOU CU YVES
L-am ascultat din nou pe Yves 

Montand. De asta dată în mijlo
cul studenților, într-un concert la 
care biletul de intrare, alb, obiș
nuit purta inscripția „gratis“. în 
atmosfera sălii plutea ceva din 
exuberanța de nepotolit a tine
reții, din voioșia și farmecul celor 
ce nu au decît 20 de ani. Era 
bucurie amestecată cu curiozitate, 
dar mai ales multă nerăbdare...

Iată-1 pe Yves. Un șușotit și a- 
poi — aplauze. L-au mai văzut: 
în ziare și pe ecran. I-au auzit 
și vocea (duminică seară se lipi
seră de aparatele de radio !). îl 
privesc cu atenție. Ii bucură ți
nuta simplă, lipsită de solemnul 
protocolar, a marelui cîntăreț. Și 
ii descoperă, din nou. fermecăto
rul zîmbet, mereu proaspăt în 
colțul gurii. Aplauzele nu conte-

Chimiștii
Un nou linoleum

De curtnd a fost pusă la punct 
o formulă de linoleum pe bază de 
policlorură de vinii. Noul sortiment 
a trecut prin fazele de experimen
tare. Anul acesta va începe pro
ducerea lui pe scara industrială. 
In curind vom remarca în maga
zine acest produs necesar deopo
trivă industriei, cit și gospodinelor.

Dicilină în tablete
Fabrica de antibiotice din Iași 

își lărgește necontenit sortimentele 
puse în fabricație. In cursul lunii 
trecute au fost elaborate două 
șarje de dicilină. Acest medica
ment cu importante aplicări este 
livrat apoi fabricii de medica
mente nr. 1 pentru tabletare.

Foto : t. COSTIN

ȘCOLILE PROFESIONALE - 
PEPINIERE ALE INDUSTRIEI

■e din pag. I-a)

citori calificați la locul de muncă. 
Este necesar ca aceste probleme 
să fie corect rezolvate de condu
cerile școlilor ți ale Întreprinderi
lor, pentru ca pregătirea practică 
să se desfășoare fntr-adevăr in 
cele mai bune conditiuni.

Maistrul este figura centrală 
tn pregătirea ucenicilor. Despre 
contribut'a maiștrilor, despre 
metodele de muncă folosite tn 
activitatea practică a vorbit pe 
larg referatul Școlii de tracțiune 
și telecomunicații din București. 
Maiștri ca Zamfir Constantin de 
la T.TC., Ene Florea de la „Grî- 
vița Roșie” s-au apropiat de uce
nici, le urmăresc îndeaproape 
activitatea.

Ce s-a spus 
despre educație •••

Prea multe lucruri nu s-au 
spus. Chiar referatul prezentat 
de Școala profesională de ucenici 
„Constantin David" din București 
a păstrat tonul de recomandare 
la modul „așa a zis Macarenco", 
„așa e bine" etc. Lipsurile care 
s-au manifestat, cum au fost ele 
soluționate? Despre aceasta nici 
un cuvint.

In școlile proleslonale educația 
tinerilor se realizează cu ajutorul 
orelor educative, prin vizionări 
de filme, muzee, piese de teatru, 
prin întilniri cu oameni de seamă 
ai vieții noastre etc Un lucru insă 
nu s-a înțeles — că educația tre
buie s-o facă fiecare profesor, 
maistru sau muncitor, nu numai 
dlriginții sau educatorii. Fără în
doială că ar fi fost multe probleme 
de discutat. Iată, de pildă, pro
blema educatorilor. Corespund 
toți educatorii cerințelor? In 
parte, nu. Mulți s-au transfor
mat în însoțitori ai elevilor : la 
masă, la meditații, la dormitoare.

Sarcina primită de a îmbună
tăți activitatea și compoziția edu
catorilor trebuie privită de condu
cerile școlilor cu toată seriozita
tea, pentru a face într-adevăr din 

nesc. Palmele s-au roșit dar ni
meni nu se oprește. Sala vu
iește...

Zgomotoșii spectatori s-au poto
lit. Sînt numai ochi și urechi. Mă 
uit la băieții și fetele din jurul 
meu. Trăiesc laolaltă cu Yves 
Montand povestea, uneori tra
gică, alteori hazlie, a eroilor cîn- 
tecelor lui.

După „Ies grands boulevards", 
am senzația că în sală s-a declan
șat vuietul mării în furtună. Și 
Yves se supune dorinței studenți
lor : cînta din nou minunatul cîn- 
tec despre marile bulevarde ale 
Parisului.

Intr-un colț al sălii se manevra 
un aparat neobișnuit. Era a doua 
și ultima repetiție înaintea trans
miterii „pe viu“ la stația noastră

la lucru...
Această ultimă caracteristică face 
din „dicilină11 un antibiotic ce poa
te fi administrat pe cale bucală. 
El este un derivat al penicilinei, 
cu o largă întrebuințare în trata
mentul unor boli infecțioase. In 
curind nonl produs se va pune în 
vânzare.

Ulei horticol
Nu este într-adevăr un produs 

nou, dar producția Iui va crește în 
preajma perioadei de stropire a 
pomilor fructiferi, cu 80 la sută. 
Pentru îngrijirea livezilor se fo
loseau, înainte vreme, o serie de 
produse importate și scumpe, cu 
un rezultat aproximativ. Prin fo
losirea uleiului horticol de cali
tate superioară, produs în țara 
noastră, recolta de fructe va spori 
simțitor.

eductor un factor activ în pre
gătirea ucenicilor. ’

Un calcul 
și cîteva probleme
ta școlile profesionale C.F.R. 

sînt peste 5000 ucenici; media 
generală 5 au 43 ucenici, note de 
4 și 5 au 507 ucenici.

Desigur, situația este nesatis
făcătoare Dar la aceasta au con
tribuit și următorii factori:

Programele analitice au fost 
trimise în școli, de către Minis, 
terul Invățămîntului, tîrzhi.

Intre plan și programă nu 
există concordanță. Sînt materii 
la care lucrările practice se exe
cută înainte ca ucenicii să pri
mească noțiunile teoretice (de 
exemplu, la cursul de tehnologia 
materialelor anul I — fonte și 
oțeluri). Sub denumirea de 
„tehnologia materialelor" se pre
dau și alte materii. Așa sînt, de 
pildă, rezistența materialelor, or
gane ife mașini. Programa de 
desen a C.F.R.-ului este luată 
după tabla de materii a cărții e- 
ditață de Ministerul Invățămtn- 
tiilul (epuizată) iar cea a Minis
terului Invățămîntului după tabla 
de materii a cărții editată de 
Ministerul Industriei Metalurgice 
și Construcțiilor de Mașini, de a- 
semenea epuizată.

In general, programele anali, 
tice sînt supraîncărcate Progra
ma analitică la fizică tehnică 
pentru anul II cuprinde toată 
fizica și aplicațiile ei practice. 
Școlile med.fl ale Ministerului In- 
vățămîntului o parcurg în cinci 
ani. școlile de ucenici in 2 ani.

In consfătuire au fost făcute 
unele propuneri. Iată cîteva din 
ele:

s Organizarea unul colectiv 
lărgit care să studieze progra
mele și să le adapteze tuturor 
disciplinelor.

a Editarea de manuale pentru 
școlile de ucenici. Inițierea unui 
concurs pentru Întocmirea de ma
nuale originale pe baza progra. 
melor analitice. 

de televiziune a concertului lui 
Yves Montand. Bineînțeles, din 
sală n-au lipsit operatorii cine
matografiei și obositoarele lor re
flectoare.

Recitalul a luat sfîrșit. Lumea 
de vrajă a cîntecului parizian nu 
se destrămase însă. Nimeni nu se 
ridica de pe scaun. De-abia după 
ce prin pîlniile difuzoarelor s-a 
auzit vocea lui Yves Montând 
rostind „la revedere", studenții au 
început să părăsească raia. Ple
cau cu sufletul plin de acel sim- 
țamînt pe care ți-1 oferă numai 
profundele satisfacții și căruia 
condeiul, oricît de meșter ar fi, 
nu-i poate da viață prin cuvinte.

E. O.

Grădinarii sînt gata!
Apropiata aosire a primăverii a’ dat 

mult de lucru tn «pecia 1 unei secții a 
Sfatului popular al Capitalei — 'secția 
parcuri și spații verzi, pentru ca. ale
ile parcurilor, peluzele, grădinile, pu
blice să ofere o priveliște eît mal'.plă
cută tovarășii din această secție au în
ceput să lucreze încă de mult.

Nu va trece multă vreme și pomii 
vor îmbrăca din nou podoaba ver-de a 
frunzelor. Dar prin parcuri mai sînt 
încă multe frunte uicate. Arborii bă- 
trîni trebuia reîntfneriți, de aceea ei 
sînt curăț8ți de ramurile uscate, iar 
celor tineri II se dă formă coroanei. 
Peste 25.000 arbori și peste 48.000 ar
buști vor fi plantați tn parcurile și 
grădinile din Capitală. De asemenea vor 
lua drumul parcurilor un număr âpra« 
ximativ de 400.000 butași de arbori, ar
buști și trandafiri.

Nid florile nu vor lipsi. Vor fl plan
tate circa 400.000 panscluțe. Mal ttrziu 
se vor planta rădăcini de bujori,.nar
cise, gladlole, crini. De asemenea, vor 
fi aduse încă 400 de bănci tn parcuri 
șl spații verzi.

tn strada Lipscani 
la nr. 28, s-a deschis 
de curtnd un salon 
model de coafură pen
tru femei. Acest salon 
este primul de acest 
fel în țara noastră. Co
operativa ..Higiena", 
de care aparține acest 
salon, s-a îngrijit de 
organizarea lui moj 
dernă, de deservirea 
promptă șl atentă a 
clientelei. In cadrul a- 
cestel unități funcție-' 
nează și un salon spe- ■ 
cial de pedichiură. 
Unitatea dispune de 
40 de cooperatori, care 
lucrează tn două 
schimburi ; aceștia pot 
deservi tn medie 250 
cliente într-o zi.

Fotografia noastră a. 
fost făcută în primele 
ore ale dimineții ; to
tuși, aproape toate 
scaunele erau deja d- 
cupate. După cum se 
vede, salonul model • 
de coafură al coopera
tivei „Higiena" se bu- 
cură de aprecierea pu
blicului.

■ Înființarea unui centru pen
tru confecționarea materialului 
didactic necesar ta școlile profe
sionale feroviare.

Concluziile pe marginea con
sfătuirii, prezentate de tov. di
rector general loan Boșianu, au 
scos în evidență răspunderea 
mare pentru pregătirea viitorilor 
muncitori. Participanții au fost 
îndemnați ca împreună cu con
ducerile întreprinderilor să ia 
măsurile necesare pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate șco
lilor profesionale de ucenici.

*
A reieșit că tn cele mai multe 

școli lipsește colaborarea dintre 
direcțiune și organizațiile de bază 
U.T.M. și că aceasta are reper
cusiuni asupra pregătirii și edu
cației ucenicilor.

Principala preocupare a organi
zațiilor U.T.M. din școlile profe
sionale este educația ucenicilor, 
formarea nucleului viitoarei clase 
muncitoare. Organizațiile U.T.M. 
au nenumărate posibilități de a 
îndeplini această sarcină. Astfel 
pot și trebuie organizate tntîlniri 
între ucenici și fruntași în pro
ducție, artiști, scriitori, sportivi, 
trebuie organizate reuniuni cu 
caracter educativ, îmbunătățită 
calitatea orelor de Informare po
litică. Presa și literatura oferă 
un bogat material educativ, cars 
trebuie folosit

O altă problemă la fel de im
portantă este disciplina. Organi
zațiile U.T.M. nu s.au ocupat în 
suficientă măsură de combaterea 
actelor de indisciplină, de ajuto
rarea celor care le-au săvlrșit. 
Ele au datoria să analizeze în 
ședințe de comitet și adunări ge
nerale de organizație comporta
rea ucenicilor, pregătirea lor pro
fesională.

Adunările de organizație este 
necesar să se desfășoare nu în 
mod formal, ci viu, tineresc, a. 
tractiv. In felul acesta vom r?uși 
să creștem muncitori calificați 
care să ducă mai departe, glo
rioasa tradiție a ceferiștilor.



NU EXISTA FORȚE 
care să poată zdruncina prietenia 
====== SOVIETO-BULGARĂ

Declarația cu privire la tratativele dintre delegațiile
guvernamentale ale U. R. S. S. și R. P. Bulgaria

MOSCOVA 21 (Agerpres). — frățești și deplinei înțelegeri reci- 
TASS transmite Declarația cu ------ — ------ • • •
privire la tratativele dintre dele
gațiile guvernamentale ale Uniu
nii Sovietice și Republicii Popu. 
lare Bulgaria care s-au desfășu
rat la Moscova intre 15 și 21 fe
bruarie 1957.

In timpul tratativelor, care s-au 
desfășurat în spiritul cordialității

Prietenia cu Uniunea Sovietică 
necesară ca soarele și aerul

CELE DOUA DELEGAȚII 
CONSTATA CU MARE SA
TISFACȚIE CA PRIETENIA 
FRAȚEASCA ISTORICA Șl 
DE NEZDRUNCINAT DIN
TRE POPOARELE SOVIETIC 
ȘI BULGAR, CARE S-A NĂS
CUT Șl S-A ÎNTĂRIT IN 
LUPTA COMUNA PENTRU 
ELIBERAREA POPORULUI 
BULGAR DE SUB JUGUL 
MULTISECULAR AL ASU
PRITORILOR, IN LUPTA CO
MUNA ÎMPOTRIVA FASCIS
MULUI, PENTRU CONSTRUI
REA SOCIALISMULUI ȘI 
COMUNISMULUI, ESTE BA
ZA TEMEINICA A RELAȚII 
LOR DINTRE UNIUNEA SO
VIETICA ȘI REPUBLICA 
POPULARA BULGARIA.

In Declarație se arată că cele 
două părți și-au exprimat nă
zuința unanimă de a dezvolta și 
mai departe ajutorul frățesc reci
proc. precum și colaborarea mul
tilaterală cu celelalte țări socia
liste în scopul întăririi continue 
a unității și forței lagărului so
cialist, în interesul păcii, demo. 
crațfei și socialismului. Relațiile 
sovieto-bulgare se bazează și se 
vor baza Și pe viitor pe princi. 
piile leniniste ale internaționalis
mului proletar.

Guvernul Bulgariei declară că 
prietenia frățească Cu Uniunea 
Sovietică a asigurat independen
ța națională poporului bulgar și 
a Însemnat pentru el un ajutor 
hotărîtor în obținerea unor suc
cese uriașe pe calea construirii 
socialismului pe care și-a ales-o 
In mod liber. Pentru poporul bul
gar această prietenie constituie 
garanția propășirii continue a pa
triei sale. După cum a spus ma
rele fiu al poporului bulgar. 
Gheorghi Dimitrov, prietenia Bul
gariei cu Uniunea Sovietică este 
tot atît de necesară ca soarele și 
aerul pentru fiecare vietate. Nu 
există forje care să poată zdrun
cina această prietenie veșnică 
dintre cele două popoare frățești, 
care se bazează pe comunita
tea lor de interese în construirea 
socialismului și comunismului, in 
lupta pentru menținerea păcii

In timpul tratativelor au fost 
dezbătute amănunțit problemele 
situației internaționale actuale. 
Guvernele U.R.S.S. și Republicii 
Populare Bulgaria declară în 
unanimiîate că BAZA DE NE
CLINTIT A POLITICII EXTER
NE A UNIUNII SOVIETICE ȘI 
REPUBLICII POPULARE BUL
GARIA ESTE LUPTA PENTRU 
ÎNTĂRIREA PĂCII IN ÎNTREA
GA LUME, PENTRU COEXIS
TENȚA PAȘNICA A STATELOR, 
INDEPENDENT DE ORINDUI- 
REA LOR SOCIALA, PENTRU 
STABILIREA RELAȚIILOR DE 
PRIETENIE ȘI ÎNCREDERE 
ÎNTRE TOATE ȚĂRILE.

proce — se spune in declarație 
— au fost examinate temeinic 
problemele dezvoltării și întăririi 
continue a colaborării multilate. 
rale dintre cele două țări, pre
cum și cele mai importante pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

SAI IN IN-

o POPORULUI CIPRIOT trebuie să i se acorde 

u drepturile sale legitime

In declarație se vorbește apoi 
despre politica cercurilor impe
rialiste, îndreptată spre intensi. 
ficarea „războiului rece", care a 
dus în ultimul timp la o anumi
tă încordare a situației interna
ționale.

Declarația condamnă agresiu
nea anglo-franco.israeliană îm
potriva Egiptului precum și în
cercările disperate ale colonialiș
tilor de a crea noi complicații și 
amenințări la cauza păcii in re
giunea Orientului Apropiat și 
Mijlociu.

GUVERNUL REPUBLICII 
POPULARE BULGARIA - 
se spune in Declarație — 
SPRIJINĂ IN ÎNTREGIME 
PROIECTUL DE DECLARA
ȚIE A GUVERNULUI U.R.S.S. 
IN PROBLEMA PĂCII ȘI 
SECURITĂȚII IN ORIENTUL 
APROPIAT Șl MIJLOCIU ȘI 
A NEAMESTECULUI IN TRE
BURILE INTERNE ALE ȚA
RILOR DIN ACEASTĂ RE. 
GIUNE, ADRESAT GUVER
NELOR S.U.A.. ANGLIEI Șl 
FRANȚEI.

Delegațiile guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice și R.P. Bulga
ria, după ce au avut un sch.mb 
de păreri asupra evenimentelor 
din Ungaria, au ajuns la conclu
zia unanimă că rebeliunea con
trarevoluționară din Ungaria a 
fost provocată de cercurile impe
rialiste agresive și elementele 
reacționare interne, care au în
treprins o ofensivă împotriva 
orînduirii democrat-populare din 
Ungaria în scopul restabilirii pu
terii moșierilor și capitaliștilor și 
al transformării Ungariei inîr-un 
cap de pod pentru agresiunea îm
potriva țărilor lagărului socia
list.

Guvernul bulgar declară din 
nou, in numele poporului bulgar, 
că sprijină intrutotul poziția 
U.R.S.S. In legătură cu evenimen
tele din Ungaria.

După ce se vorbește despre 
planurile agresive ale cercurilor 
imperialiste în frunte cu cele din 
S.U.A., în declarație se arală: 
Răspunderea pentru consecințele 
la care poate duce realizarea a- 
cestor planuri o va avea nu numai 
guvernul S.U.A., dar și acele gu
verne care își vor da consimțămîn- 
tul pentru folosirea teritoriului lor 
drept cap de pod pentru pregă
tirea unui război atomic, expu
nând popoarele acestor țări unui 
pericol mortal.

UNIUNEA SOVIETICA Șl 
REPUBLICA POPULARA 
BULGARIA CONSIDERA CĂ 
ESTE NECESAR IN CONDI
ȚIILE ACTUALE SA ȘI CON. 
FIRME DIN NOU FIDELITA
TEA FAȚA DE TRATATUL 
DE LA VARȘOVIA Șl FAȚA 
DE ACELE ANGAJAMENTE 
PE CARE Șl LE-AU LUAT

PARTICIPANȚII
TERESELE MENȚINERII PĂ
CII Șl A SECURITĂȚII.

Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Bulgaria — se arată 
în declarație — sînt interesate 
ca relațiile dintre toate statele 
din peninsula Balcanică să aibă 
un caracter prietenesc de bună, 
vecinătate și să se bazeze pe re
glementarea pașnică a tuturor 
problemelor litigioase, pe lărgirea 
iegăturilor multilaterale, pe în
credere reciprocă. Totodată, dele
gația bulgară declară că Repu
blica Populară Bulgaria n-a avut 
niciodată și nu are nici un fel de 
intenții agresive împotriva vre
unui stat di.n Balcani.

Atit Uniunea Sovietică, cit șl 
Republica Populară Bulgaria 
sint profund convinse că stabili- ' 
rea și sprijinirea unor relații de f"rezoîvaU Ură 'participa'rea^Re' 
prietenie tntre U.R.S.S., Bulgaria, pubiicii Populare Chineze

Colaborarea economică se dezvoltă 
pe bază de egalitate

Turcia și Grecia corespunde in. 
tereselor vitale ale popoarelor 
sovietic, bulgar, turc și grec, pre. 
cum și intereselor păcii generale.

Cele două părți declară de ase
menea că năzuiesc spre întărirea 
continuă a relațiilor de prietenie 
cu Republica Populară Federati
vă Iugoslavia.

Guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Bulgaria sa
lută admiterea noilor state în Or. 
ganizația Națiunilor Unite. Dar. 
prestigiului O.N.U. și cauzei păcii 
—- se spune in Declarație — îi 
aduc un uriaș prejudiciu piedicile 
create de S.U.A. in restabilirea 
drepturilor legitime ale Republi 
cii Populare Chineze în Organi
zația Națiunilor Unite. In pre. 
zent nici o problemă internațio
nală importantă, privind pacea și 
securitatea popoarelor, nu poate

NEW YORK (corespodentul A- 
gerpres la O.N.U. transmite): La 
20 februarie în Comitetul,Politic 
au continuat' discuțiile In proble
ma Ciprului.

Luînd cuvîntul, conducătorul 
delegației R.P.R,, Atanase Joja, 
a subl.niat însemnătatea deosebi
tă a problemei Ciprului pentru 
opinia publică mondială întrucit 
este vorba ,,pe de o parte de vio
larea de către o mare putere a 
unui principiu fundamental al 
Cartei Națiunilor Unite și pe de 
altă parte de lupta eroică a unui 
mic popor care apărindu-și drep
tul la independență, apără în 
același timp un principiu sfînt al 
Cartei, dreptul popoarelor de a 
dispune de ele inșile". După ce a 
subliniat că poporul romîn este 
legat de poporul grec printr-o 
largă și rodnică tradiție de priete
nie și că țara noastră este pro
fund interesată de. situația din re
giunea Mediteranei, Atanase Joja

In timpul tratativelor au fost 
discutate de asemenea sub toate 
aspectele problemele privind rela
țiile economice dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Bulgaria. S-a constatat că cola
borarea economică dintre cele 
două țări se dezvoltă pe bază de 
egalitate, avantaj reciproc și aju
tor mutual frățesc.

Un exemplu strălucit al cola- 
hoiării economice frățești, exis
tente Intre Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Bulgaria este 
acordul din 3 februarie i956 cu 
privire la acordarea de către U. 
niunea Sovietică Bulgariei a u- 
nui credit pe termen lung in su
mă de 300 milioane ruble pentru 
dezvoltarea continuă a agricultu
rii

Guvernul Uniunii Sovietice a 
acordat guvernului Republicii 
Populare Bulgaria un nou credit 
pe termen lung in sumă de 200 
milioane ruble pentru dezvoltarea 
unor ramuri ale industrii.

Delegațiile subliniază că legă
turile comerciale dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Bulgaria, care se înfăptuiesc in 
condiții rec.proc avantajoase, se 
dezvolîâ mereu din an în an.

Părțile au căzut de acord să 
Insărc.oeze organele lor ccmpe- 
tente să elabcreze propuneri ia 
problema încheierii trași ac”f ?* 
termen ung cu privire la livră- 
rile reciproce de mărfuri Intre 
C.R.S.S. și Republica Populară 
Bulgaria pe anii 1958-1960, ast. 
fel incit acest acord să fie sem
nat in iunie-iulie 1957.

In cursul tratativelor au fost 
discutate și examinate sub toate 
aspectele și problemele colaboră
rii economice și tehnico-ști.nțifice 
dintre Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Bulgaria in do
meniul agriculturii. Părțile au 
constatat cu satisfacție că a. 
ceasta colaborare a fost fcarie 
rodnică pentru ambele părți și a 
avut o influentă favorabilă asu
pra dezvoltării diferitelor ramuri 
ale producției agricole.

Intre părți a avut loc un 
schimb de păreri asupra lărgirii 
colaborării in domeniul agricul
turii in direcția folosirii mai ra
tionale a condițiilor economice și 
naturale, precum și a experienței

și tradițiilor populației fiecărei 
țări în vederea sporirii produc
ției de produse agricole.

In acest scop cele două guver
ne au însărcinat organele lor 
competente să elaboreze propu
neri în vederea dezvoltării agri
culturii pînă în 1970, în special 
în vederea sporirii producției și 
exportului din Bulgaria în Uni
unea Sovietică de struguri, fruc
te și legume proaspete și prelu
crate, iar din Uniunea Sov,etică 
în Bulgaria de cereale și bumbac, 
în condiții reciproc avantajoase.

Ținînd seama de marea însem
nătate a folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice între 
Guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Bulgaria a 
avut loc un schimb de păreri asu
pra coiaborării în domeniul folo- 
s.rii energiei atomice în scopuri 
pașnice. S-a căzut de acord ca 
Republica Populară Bulgaria să 
livreze și pe viitor Uniunii So
vietice minereu de uraniu la pre
țuri echitabile reciproc avanta
joase. care sa permită exploata
rea cu succes și pe viitor a aces
tei materii prime.

In cursul trata the lor tntre 
delegații a avut loc un schia* 
de păreri asupra probleme'.c.' co
laborări: cultura> între Un unea 
Sovietici și Re^-Sira Pepulai 
Bolga-.a

To încheiere Declara* > 
că go erode Un:cr.:: Scvet. 
Republici! Populare Bulgar-a 
exprimă convingerea fermă ci 
tflninle și tratativele care ac 
vut loc vor contribui la b 
și dezvoltarea prietenie: 
veșnice și de nezdruncm 
leagă popoarele sovietic șz 
la dezvoltarea strfnseî coia 
între Uniunea Soviet ca 
blica Populară Bulgaria 
resal popoarelor lor și a 
mărețe ap 
dalismului

arata 
<e și

a-

fn «i-ne.'e guver 
Dtc'vtf.a a T~
,V, .4 Bu'gamn.
siBn.ui de Min:
te guverna ui bulgar 
Jugor. președintele Consi 
Miniștri.

Tineretul egiptean 
se pregătește 
pentru Festival

CAIRO 21 (Agerpres). — 
In Egipt se desfășoară inten
se pregătiri In vederea partici-

„ pării la cel de al 6-lea Festi- 
| val Mondial al Tineretului și 
8 Studenților de la Moscova. 
8 După cum s-a anunțat, din E- 
| gipt vor pleca la Festival 600 

de tineri.

Cuvîntul reprezentantului R. P. R. —
a evocat istoria plină de lupte gătură cu dreptul la autodetermi- 
pentru libertate a poporului ci- nare a popoarelor, delegatul ro

mîn a spus: „Oricare ar fi împre
jurările istorice în care și-a pier
dut libertatea, un popor își pă
strează totdeauna dreptul de a-și 
alege singur soarta, dreptul la 
libertate, acest drept fiind inalie
nabil și indestructibil. Problema 
Ciprului este o problemă colo
nială, parte integrantă a marii 
probleme a lichidării sistemului 
colonial, interesînd pacea și secu
ritatea internațională. In conse
cință problema Ciprului este de 
competența O.N.U.44.

In aplauzele unei numeroase a- 
sistențe formate din cetățeni 
de origină greacă care urmăresc 
lucrările comitetului, Atanase Joja 
a încheiat: „Poporul cipriot nu 
reprezintă numeric decît o popu
lație de 500 000 oameni. Dar, 
acest popor întruchipează astăzi, 
ca și alte popoare din Asia, d;n 
Africa, lupta eroică pentru liber
tate și independență și noi nu pu- 

'Tem să jignim spiritul de drepta
te și să decepționăm milioane și 
milioane de oameni care își în
dreaptă privirile și speranțele 
către Organizația Națiunilor U- 
nite. Ciprioții apără eroic un 
principiu care este înscris cu li
tere de foc in conștiința umani
tății.

priot care în ciuda diferitelor do
minații străine și-a păstrat con
știința etnică și dorința de unire 
cu Grecia. Trecind la examinarea 
argumentelor invocate de delega
țiile Angliei și Turciei, delegația 
R.P.R. a arătat că „poporul romîn 
nutrește sentimente de prietenie 
sinceră și de respect față de po
porul turc, dar aceste sentimente 
nu pot să ne facă să examinăm 
problema Ciprului dintr-un alt 
punct de vedere decît acela al 
dreptății și al intereselor păcii 
generale".

După ce a ațătat netemeinicia 
argumentelor prezentate de dele
gațiile engleză și turcă în favoa
rea lor, Atanase Joja s-a referit 
în continuare la așa-zise’.e argu
mente asupra lipsei de competen
ță a O.N.U. de a trata și rezolva 
problema Ciprului. Subliniind cla
ritatea prevederilor Cartei în le-

întărirea și lărgirea legăturilor culturale 
dintre R. P. Romînă și R. P. Chineză

PEKIN — corespondentul Ager
pres transmite: Joi dimineață a 
fost semnat la Ministerul Cuitu- 
rii al R.P. Chineze planul de 
muncă pe anul 1957, in cadrul 
acordului cultural dintre R. P. 
R~mină și R. P. Chineză.

Planul a fost semnat de Hsia 
len. ministru adjunct la Ministe
rul Culturii, din partea R. P. 
Oiineze, și de Ion Pas, prim loc
țiitor al ministrului Culturii, din 
partea R. P. Romine.

Cu acest prilej au rostit cu
vântări Hsia len. conducătorul 
delegației culturale a R. P. Chi
neze și Ion Pas. conducătorul de
legației R P. Romine.

Planul pe 1957 al acordului 
cultural cuprinde importante 
schimburi de delegații, specialiști,

materiale, informații, colective 
artistice etc. El atinge aproape 
toate domeniile de activitate 
științifică, artistică și culturală 
Sînt prevăzute schimburi și con
tacte pe linia institutelor celor 
două Academii, ale ministerelor 
de învățămînt, uniunilor de crea
ție, editurilor, organizațiilor ce 
activează pe linia culturii de ma
să, invățămintului artistic, cine
matografiei, radioului, presei și 
sportului. Planul pe 1957, care 
este o mărturie vie a cooperării 
internaționale intre popoare va 
marca o nouă etapă de dezvolta
re a relațiilor de colaborare și 
prietenie între cele două țări su
rori, membre ale lagărului socia
lismului și păcii.

Guvernul egiptean respinge orice planuri 
imperialiste cu privire la Canalul de Suez

CAIRO 21 (Agerpres). — A- 
ger.Va France Pncsse a anunțat 
că la 19 februar.* rep-ezemantii 
Fran'.ei. Ang.iei. Norvegiei și -... . .- cu_ 
noștmîa secreta-ului general al 
QJi.U. xoectui ueui plan pen
tru regjemenarea navigației pe 
Ca na'ut de Sjcz după ce vor fi 

curățire, 
provizo- 
fo'.osesc

S L'_Ă la O.N.U.

1:

Teit prescurtat Subtitîar'e ș 
suHmierite aparțin redacț'et VA

8 Tinerii vest-germani
8 se opun încorporării

BONN 21 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării al R. F. 
Germane a anunțat că la 1 
aprilie vor fi tncorporafi pri
mii 10.000 de soldați ai noului 
Wehrmacht. Ulterior vor fi 
trimise ordine de chemare ti
nerilor de 19 ani recrutați in 
marină șl aviație,

Plnă th prezent au fost su
puși examenului medical, tn 
vederea recrutării, aproxima
tiv 100.000 de tineri vest- 
germani.

Numeroși tineri sint con
vinși că singura cale posibilă 
pentru a scăpa de serviciul 
militar tn armata vest-germa- 
nă este aceea de a trece In 
R D. Germană. In timp ce 
tn decembrie 1956 au trecut 
în R. D. Germană 2.217 tineri 
In vtrst'ă de 18-25 ani, in ia.
nuarie 1957 numărul acestora « 
a sporit la 3.152.

Numeroși tineri născuți tn 8 
1937, care au fost chemați să § 
se prezinte la recrutare In ia- | 
nuarie, s-au prezentat autori- 8 
tăților R. D. Germane, unde | 
au depus actele militare și au | 
cerut de lucru și adăpost, 8

8
8
8
8
8
8
8
8

8
88
8
8
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Un discurs radiodifuzat al lui Eisenhower
WASHINGTON 21 (Agerpres) 

TASS transmite: In seara de 20 
februarie, președintele Eisen
hower a rostit un discurs radio
difuzat cu privire la situația din 
Orientul Apropiat. Președintele a 
subliniat „marea importanță" 
„pentru viitorul" S.U.A. a aces
tei regiuni, ca punte între con
tinentele euro-asiatic și african. 
El a arătat îndeosebi că producția 
acestei regiuni și „îndeosebi pe
trolul" are o mare importanță 
pentru „lumea occidentală".

Referindu-se la refuzul Israelu
lui de a-și retrage trupele de pe

teritoriul egiptean, președintele a 
declarat că pentru O.N.U. nu 
există „altă soluție decît de a 
exercita presiuni asupra Israelu
lui" pentru a-1 obliga să îndepli
nească rezoluția cu privire la re
tragerea trupelor. El a adăugat 
însă că ar fi „intr-adevăr trist 
dacă S.U.A. ar recunoaște vreo
dată" că trebuie să supună Israe
lul „unor presiuni morale".

Căutind să apere Israelul, pre
ședintele S.U.A. s-a dedat tot
odată Ia atacuri neîntemeiate îm
potriva Uniunii Sovietice.

Declarația cu privire la tratativele
dintre delegațiile P.C.U.S, și P. G Bulgar

MOSCOVA 21 (Agerpres). — tilor împotriva popoarelor iubi. 
TASS transmite Declarația cu 
privire la tratativele dintre dele, 
gațiile Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidului 
Comunist Bulgar, care au avut loc 
la Moscova la 20 februarie 1957.

Parlicipanții la, tratative au 
constatat că sub conducerea Par
tidului Comunist al Uniunii So. 
vietice și Partidului Comunist 
Bulgar s-au obținut succese se
rioase în construirea și dezvol. 
tarea economiei și culturii socia
liste in U.R.SS. și Bulgaria. A 
crescut tot mai mult prestigiul 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidului Comunist 
Bulgar în rîndurile maselor 
populare, care sprijină activ po
litica internă și externă a celor 
două paitide.

După cel de.al XX lea Congres 
al P.C.U.S. și după plenara din 
aprilie 1956 a C.C. al P.C.B, 
cele două partide au desfășurat 
o vastă activitate pentru întări
rea continuă a rolului conducător 
al partidului în organizarea con
struirii socialismului și comunis
mului. în întărirea unității ideo
logice a rîndurilor partidului și 
dezvoltarea democrației interne 
de partid și a inițiativei comu
niștilor.

Participanții la tratative con
stată că în ultima vreme a avut 
loc o Intensificare a activității 
reacțiunii internaționale, care în
cearcă să.și întărească pozițiile 
atit prin forța armelor cit și 
printr-o intervenție ideologică a- 
vînd drept scop slăbirea și dez
binarea țărilor socialiste și parti
delor comuniste.

In Declarație se arată că a- 
gresiunea anglo.franco israeliană 
în Egipt și rebeliunea contrare
voluționară în Ungaria sini ve
rigile aceluiași lanț, părți inte
grante ale complotului imperialiș-

toare de pace.
Popoarele sovietic și bulgar, se 

arată în continuare în Declara
ție, au sprijinit cu hotărire lupta 
poporului ungar împotriva corn, 
plotului contrarevoluționar.

In fața noilor tendințe 
imperialiștilor de a intensifica 
încordarea în relațiile internațio
nale și de a reveni la perioada 
„războiului rece", cele două par
tide comuniste consideră ca o 
sarcină din cele mai importante 
lupta necontenită pentru întărirea 
încrederii internaționale, pentru 
pace și coexistența pașnică a ță
rilor cu sisteme sociale diferite, 
pentru prietenia și colaborarea 
între popoare.

în fața încercărilor reacțiunii 
internaționale de a zdruncina 
unitatea țărilor socialiste, PAR
TIDUL COMUNIST AL UN1U. 
Nil SOVIETICE ȘI PARTIDUL 
COMUNIST BULGAR CONSI
DERA LUPTA PENTRU MEN
ȚINEREA ȘI ÎNTĂRIREA UNI. 
TAȚII TN LAGARUL SOCIALIS
MULUI DREPT SARCINA LOR 
PRINCIPALA Șl IMEDIATA.

Cele două partide subliniază 
necesitatea lărgirii continue a 
legăturilor și contactelor strînse 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
sub cele mai diferite forme care 
corespund cel mai bine condiții
lor actuale.

Delegațiile P.C.U.S. și P.C.B. 
se pronunță de asemenea pentru 
stabilirea unor contacte și legă
turi cit mai largi posibile între 
toate partidele care recunosc idei
le socialismului, pentru stabilirea 
unității de acțiune în rîndurile 
mișcării muncitorești internațio
nale.

In prezent, ctnd reacțiunea in
ternațională a desfășurat o cam
panie înverșunată împotriva co.

ale

munismului, Căutinisă defăimeze 
și să calomnieze loeile și princi
piile marxism leninismului, sfinte 
pentru fiecare revoluționar ade
vărat, și să slăbească unitatea 
ideologică a partidelor coo.unls. 
te și muncitorești, PARTIDUL 
COMUNIST AL UNIUNII SO
VIETICE Șl PARTIDUL COMU
NIST BULGAR DECLARA CA 
SINT NECLINTITE IN CRE
DINȚA LOR FAȚA DE PRINCI
PIILE INTERNAȚIONALISMU
LUI PROLETAR. CA SINT 
FERM HOTAR1TE SA LUPTE 
ÎMPOTRIVA ORICĂROR ÎN
CERCĂRI DE REVIZUIRE A 
MARXISM LENINISMULUI. ÎM
POTRIVA ORICĂROR ȘOVĂIELI 
Șl DEVIERI DE LA ACESTA. 
ÎMPOTRIVA --------- --------------
DE A CREA CONFUZIE IDEO
LOGICA IN RÎNDURILE MIȘ
CĂRII REVOLUȚIONARE IN
TERNAȚIONALE.

Reprezentanții celor două parti
de comuniste au stabilit că prac
tica construirii comunismului si 
socialismului in cele două țări a 
confirmat marea viabilitate si ca
racterul de nezdruncinat al prin
cipiilor marxism • leninismului, 
după care ele intenționează în 
mod ferm să se călăuzească si 
pe viitor în întreaga lor activi
tate. P.C.U.S. și P.C.B. consi. 
deră că legile principale ale con. 
struirii socialismului sînt comune 
pentru toate țările. Dar formele 
și metodele acestei construcții se 
stabilesc ținîndu-se seama de 
particularitățile și tradițiile eco
nomice. sociale, naționale ale fie
cărei țări.

In Declarație se subliniază în
semnătatea ce o prezintă expe
riența Partidului Comunist Bul. 
gar în conducerea transformării 
socialiste a agriculturii și reali
zările existente în Bulgaria în 
acest domeniu.

ÎNCERCĂRILOR

Partidul Coaramst a! Vniunti 
Soxiefce ș: Partida! Comunist 
Bulgar constată cn satisfacție că 
tradiționalele sentimente de dra- 
rste și prietenie intre popoarele 

R S S. și Bulgariei și Intre cele 
doua parride comuniste continua 
să se întărească și să se dez
volte.

Sa constatat că teoria și prac
tica leninismului și experiența 
Partidului Comunist al Lnhinii 
Sovietice, care au o importantă 
istorică mondială, au acordat și 
acordă un uriaș ajutor poporului 
bulgar și Partidului Comunist 
Bulgar in cucerirea libertății si 
independentei Bulgariei și în 
construirea socialismului.

în cursul tratativelor s-a scos 
In relief importanta legăturilor 
cu adevărat internaționaliste care 
s-au creat In decursul deceniilor 
Intre mișcarea muncitorească re. 
soluționară din U.R.S.S. și Bul
garia.

Delegațiile PC.U.S. și P.C.B, 
se spune mai departe in Decla
rație. declară că intenționează să 
întărească și să lărgească și pe 
viitor legăturile de prietenie care 
există intre cele două partide.

In încheierea Declarației se ara
tă că participanții la intîlnire își 
exprimă convingerea fermă că ță
rile lagărului socialist și parti
dele lor comuniste și muncitorești 
se vor uni și mai strîns sub 
mărețul steag al marxism-leni- 
nismului și vor uni in jurul lor 
pe toți luptătorii pentru pace și 
socialism.

Declarația a fast semnată de 
N, S. Hrușciov, din însărcinarea 
delegației P.C.U S. și de T. liv- 
kov, din însărcinarea delegației 
P.C. Bulgar.

Text prescurtat. Sublinierile 
aparțin redacției.

aa Aceasl

MOSCOVA- La îl februarie 
delegația guvernamentală a Re
publicii- Populare Bulgaria care 
a vizitat Moscova, a plecat la 
Kiev. De la Kiev ea va pleca spre 
patrie.

STALINSK. Teatrul de dramă 
din Stalinsk a pus in scenă piesa 
dramaturgului romîn M. Sebas
tian „Steaua fără nume44.

PEKIN. La 20 februarie s-a 
semnat la Peldn, In urma trata
tivelor dintre deiegațiile R.P. Chi
neze și R. P. Bulgaria un plan 
de colaborare culturală între 
China și Bulgaria pe anul 1957

PNOM PENH. Ziarul cambod
gian „Vat Thnon* a publicat un 
articol in care se relevă că S.U.A. 
pregătesc spioni în Tailanda și 
detașamente armate speciale în 
scopul unor acțiuni subversive 
împotriva Cambodgiei.

Suez în sensul dorit de Urile oc
cidentale a fost respinsă de gu
vernul Egiptului Intr-o declara
ție făcută corespondentului A- 
genției MEN. Aii Sabri, șeful 
Cancelariei președintelui Republi
cii Egipt, a declarat că problema 
Canalului de Suez a fost creată 
artificial și că țara sa nu se va 
supur.e niciodată planurilor impe
rialiste. Acum cind complotul im
perialist împotriva Egiptului a 
eșuat, a spus Sabri, Franța și 
Marea Britanie încearcă prin 
toate mijloacele să lipsească po- 

iptean de drepturile sale 
ri a spus că Egiptul a 
că este capabil să admi- 
această importantă cale 
respectind libertatea de 

conform convenției ' 
|888 de la Consta ntinopol.

BUDAPESTA. La invitația gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, la 21 februa
rie a sosit la Budapesta ansam
blul de cintece și dansuri al ar. 
matei sovietice ..A. V. Aleksan
drov*4 decorat 
Iul Roșu'.

HANOI. In 
purtate între 
namentale ale 
lare Romine și Republicii Demo
crate Vietnam, la 19 februarie 
1957 s-a semnat la Hanoi acor
dul privind schimbul de mărfuri 
și plăți pe anul 1957 intre cele 
două țări.

MOSCOVA. In urma în
cheierii cu succes a tratativelor 
comerciale, la 20 februarie a.c. a 
fost semnat la Berlin un acord 
cu privire la livrările reciproce 
de mărfuri pe anul 1957 între 

U.R.S.S și R.D. Germană ,

cu ordinul „Drape-

urma tratativelor 
delegațiile guver- 
Republicii Popu-

Protestul R. P. Ungare împotriva 
unei provocări a autorităților franceze

BUDAPESTA 21 (Agerpres).— 
La 21 februarie, ziarele din Buda
pesta au publicat nota misiunii 
Republicii Populare Ungare la 
Paris adresată Ministerului Afa
cerilor Externe al Franței. In 
notă se protestează împotriva 
provocării săvîrșite față de mem
brii Ansamblului popular ungar 
„Petoii" de către autoritățile

franceze care au încercat să-î 
convingă să-și trădeze patria. Mi
siunea ungară atrage atenția a- 
supra gravității acestui caz și-și 
exprimă convingerea că Ministe
rul Afacerilor Externe al Franței 
va lua măsuri pentru pedepsirea 
persoanelor vinovate pentru ca 
în viitor asemenea incidente să 
nu mai poată tulbura relațiile cul
turale ungaro-franceze.

Ziua internațională a luptei 
împotriva colonialismului și a 
solidarității cu studenții din 
colonii a lost sărbătorită joi 
după amiaza de sute de tineri 
din Capitală. Studenți romîni și 
tineri de peste hotare care stu- lui de organizare a Asociațiilor 
diază în tara noastră s-au în
tâlnit în sala de testivități a 
Casei de -cultura a studenților 
pentru a-și exprima solidarita
tea cu lupta tineretului din co
lonii pentru independență na
țională și drepturi democratice.

Adunarea festivă a fost des-

chisâ de tov. Soare Stan, pre
ședintele Comisiei de organi
zare a Asociațiilor studențești 
din Capitalâ.

A luat apoi cuvîntul tov. Ion 
Teoreanu, secretar al Comitetu-

studențești din R.P.R.
A vorbit apoi studentul Ira

kian Bonni Ak-Huri, care învață 
în țara noastră ca bursier al 
U.I.S.

Participanții la adunare au 
adoptat un mesaj de salut către 
Uniunea Internațională a Stu
denților.

Viaceslav Malîșev
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 februarie 
1957, după o lungă și grea su
ferință, a încetat din viață emi
nentul om de stat sovietic Viace
slav Malîșev, unul din organiza
torii de seamă ai industriei socia- 
liste.

C.C. al P.C.U.S., Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
dat publicității necrologul lui Ma
lîșev.

Viaceslav Malîșev s-a născut 
la 16 decembrie 1902 în orașul

Siktîvkar (R.A.A.S. Komi) în la- 
milia unui învățător. Lucrînd la 
început ca muncitor lăcătuș, el 
a terminat ulterior în mod strălu
cit Școala tehnică superioară 
„Bauman" din Moscova, a lucrat 
ca constructor, iar apoi ca inginer 
șef și ca director al uzinei cons
tructoare de mașini de la Ko
lomna.

In 1939 Malîșev a fost numit 
comisar al poporului pentru in
dustria constructoare de mașini 
grele, iar în anii 1940—1944 a 
fost vicepreședinte al Consiliului 
comisarilor poporului al U.RS.S. 
Incepînd din 1937 Malîșev a fost 
în permanență deputat al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Talentul organizatoric, remar
cabilele calități de inginer ale 
lui Viaceslav Malișev s-au mani
festat în mod deosebit în anii 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, cind a fost comisar al 
poporului pentru industria de 
ta ncuri.

Din 1947 pînă în decembrie 
1956 Malîșev a lucrat ca vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

La Congresele al XVIIl-lea, al 
XlX-lea și al XX-lea ale P.C.U.S. 
Viaceslav Malîșev a fost ales 
membru al Comitetului Central al 
P.C.U.S.

Meritele lui Viaceslav Malîșev 
au primit o înaltă apreciere din 

partea guvernului sovietic. I s-a 
decernat titlul de Erou al muncii 
socialiste, a fost decorat de patru 
ori cu Ordinul Lenin, cu ordinele 
.,Suvorov" și „Kutuzov" clasa 
l-a.

In buletinul medical dat publi- 
citații se arată că Viaceslav Ma
lîșev a fost bolnav de leucemie 
acută.
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