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Am vizitat de curind fabrica 
de tricotaje „Bela Brainer*4 din 
Capitală. Se muncea entuziast, 
creator, cu convingerea că suc
cesele obținute întăresc votul dat, 
cu puțin timp în urmă, candid a- 
ților Frontului Democrației Popu
lare. La biroul inginerului-șef 
— tovarășul Grosu — sosesc zil
nic rapoarte privind 6ituația în
deplinirii sarcinilor de plan.

Creșterea producției și a pro
ductivității muncii, reducerea con
tinuă a prețului de cost, sarcini 
trasate de plenara C.C. al PM R. 
din decembrie 1956. au stat și 
stau tn centrul preocupărilor co-

I lectivului de muncă de la ..Bela 
Brainer". Muncitorilor nu le este 
indiferent dacă pe piață vestele, 
bluzele, tricourile produse de ei 
apar cu defecte.. Este in ioc onoa
rea fabricii, a fiecăruia în 
parte.

Prilej pentru participarea ac
tivă a muncitorilor la conducerea 
treburilor întreprinderii îl con
stituie consfătuirile de producție. 
In cadrul acestora — organizate 
la începutul fiecărei luni — mun
citorii analizează contribuția la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
studiază procesul de producție, 
scot in evidență deficiențele, pro
pun măsuri pentru bunul mers 
al producției.

Daca ai sta să studiezi caie
tele în care sint consemnate pro
punerile făcute tn aceste consfă
tuiri, ai rămine profund impre
sionat de numărul mare de pă
reri, sugestii și propuneri. Iată, 
de pildă. în consfătuirile de pro
ducție din anul trecut, muncitorii 
virstnici și tineri din secția rund-
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Către toate organizațiile de bază U.T.M. 
de la sate, către toți tinerii din satele 

patriei noastre
Noi tinerii țărani muncitori din comuna Siliștea, raionul Lehliu 

întruniți în adunarea generală U.T.M. deschisă pe comună, dez
bătând sarcinile ce ne revin în urma rezoluției plenarei C.C. al P M R. 
din 27-29 decembrie 1956, și a plenarei a II a a C.C. al U.T.M., 
hotăriți de a obține realizări cît mai importante în domeniul creș
terii producției agricole, am hotărît ca în cinstea celui de al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților care va avea loc la 
Moscova în acest an, să cultivăm prin muncă voluntară și cu să
mînță proprie o suprafață de 5 ha de teren din rezervele statului 
pe care l-am primit de la Sfatul Popular Comunal.

Aceste 5 ha, vor purta denumirea de „lot al Festivalului', iar 
sumele obținute în urma valorificării producției prin organele de 
stat vor fi depuse în contul fondului pe țară al Festivalului, pentru 
pregătirea și participarea tineretului din R.P.R. la Festivalul 

•Mondial al Tineretului și Studenților de la Moscova.
F Chemăm la această întrecere patriotică toate organizațiile U.T.M. 
de la sate. In această privință noi ne-am stabilit următoarele o- 
biective:

1. Să lucrăm In mod voluntar cu atelajele noastre, folosind să
mînță proprie de porumb ce va fi schimbat la baza de recepție cu 
sămînță de porumb hibrid, o suprafață de 5 ha. teren din rezerva 
de stat pe care l-am primit de la Sfatul Popular Comunal din 
care va fi cultivat:

— 25 ha. cu porumb hibrid irigat.
— 2,5 ha. cu porumb hibrid neirigat.
2. Să asigurăm obținerea unei producții de 3.000 kg. porumb 

boabe la hectar, la porumbul hibrid neirigat și 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar pe suprafața irigată.

3. întreaga cantitate de porumb boabe (adică 20 mii kg.) să 
o predăm organelor de stat cu sarcini de achiziții, iar suma pro
venita din valorificarea acestei cantități să o dăm în contul 
festivalului, pentru pregătirea și participarea tineretului din R.P.R. 
a Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților de la Moscova.

4. Să valorificăm întreaga cantitate de coceni, iar din sumele 
provenite să ne cumpărăm materiale cultural-sportive.

Pentru atingerea, acestor obiective ne propunem :

— Pentru lucrările solului:
1. Toate lucrările agricole de la pregătirea terenului și pînă la 

recoltat sl le facem pe baza folosirii celor mai înaintate regu i 
agrotehnice.

— Transportarea unei cantități de 25 mii kg. bălegar de grajd 
pentru fiecare hectar cultivat.

— Imprăștierea pe fiecare hectar a unei cantități de cel puțin 
200—250 kg. îngrășăminte chimice.

— Amenajarea canalelor de irigare pe suprafața planificată cu 
porumb hibrid irigat.

— Efectuarea grăpatului pentru păstrarea apei în sol.

2. în ceea ce privește pregătirea seminței, semănat și între
ținerea culturii.

a) strîngerea seminței prin contribuția fiecărui tînăr și schim
barea ei la baza de recepție Lehliu cu sămînță hibridă de porumb 
pînă la data de 5 martie 1957.

b) încercarea puterii de germinație imediat după schimbarea 
seminței la bază.

c) semănatul porumbului în timp de 3 zile în perioada opttmă 
de semănat.

d) executarea a patru prașile.
e) efectuarea - 

prafața.
f) recoltarea 

agrotehnice.

neirigat.

din

polenizării suplimentare artificiale pe toată su- 

suprafețelor în termenul stabilit de indicațiile

organizatorice pentru .mobilizarea întregului tine- 
la această acțiune vom întreprinde următoarele:

3. Ca măsuri 
ret din comună

a) vom crea două brigăzi de tineret, una pentru cultivarea 
porumbului hibrid irigat, iar cealaltă pentru cultura porumbului 
hibrid neirigat. în cadrul acestor brigăzi vom crea cite două 
echipe pentru executarea lucrărilor în cîmp.

b) se va crea o echipă de tineret formată din 5 tovarăși care 
va munci la stafia de pomparea apei la porumbul irigat.

c) în perioada 10 martie — I aprilie se va preda de tehnicia. 
nul agronom, membrilor brigăzilor de tineret, 4 lecții pe tema 
cultivării porumbului hibrid irigat și neirigat, pe baza celor mai 
înaintate metode agrotehnice.

d) organizarea întrecerii între brigăzi pentru depășirea pro
ducției planificate.

Adunarea generală U.T.M. pe comună a hotărît ca fiecare ute- 
mist și tînăr din comuna noastră să-șl aducă contribuția volun
tară Ia realizarea angajamentului nostru.

COMITETUL U.T.M. AL COMUNEI SILIȘTEA

Arătura bună și la timp e mama recoltei. Siliștenii moște
nesc din neam in neam această 
respectă mai a’.es clnd e vorba

LEHLIU (de la trimisul no
stru). — Peste Siliștea, sat așe
zat în mijlocul vastei timpii a 
Bărăganului, răzbat adierile și 
miresmele primăverii. Iluzia de 
zăpadă care a mai rămas in pe
talele ghioceilor miroase a «oare, 
pămîntud dospește și zemuiește 
de apă Simțind primăvara cu 
instinctul lor nedefinit care nu 
se desminte niciodată, oamenii au 
privirile mai proaspete, o vioiciu
ne tinerească le cuprinde trupul 
și mintea.

Zilele acestea, în viața siliște, 
nilor 6-au petrecut cîteva intîm- 
plări deosebite pe care reporterul 
le destăinuie cu plăcere și entu
ziasm cititorilor patriei.

Infrîngînd pospaiul de îndo
ieli care mai răzbatea în sufle
tele unora, sfătuindu-se și împăr
tășind priceperea agronomului, 
oamenii au început muncile de 
primăvară, aducînd comunei cin
stea de a fi printre fruntașe.

Dar nu aceasta este întimpla- 
rea cea mai deosebită. Cu cîteva 
zile în urmă satul a găzduit cîți- 
va oaspeți cu-noscuți : pe Cornel 
Dalban, primul secretar al comi
tetului raional U.T.M.-Lehliu și 
pe tovarășii săi de muncă Toma 
Nițu și Ilie Badea. Din primele 
ore ale sosirii, oaspeții au intrat 
în vorbă cu oamenii și îndeo
sebi cu tinerii. Au discutat îm
preună pe îndelete și prietenește 
despre treburile care s-au făcut 
și care mai sînt de făcut de a. 
cum înainte. Și din 6fătuirea lor 
chibzuită și fără de grabă a ieșit 
o idee deosebit de importantă și 
frumoasă : tinerii din sat au fău
rit interesanta inițiativă de a cul
tiva suprafața de 5 hectare—teren 
primit din rezervele de stat — cu 
porumb, folosind sămînță și ate
laje proprii.

Inițiativa tinerilor a avut un 
larg răsunet în sat. Pînă ieri se 
înscriseseră deja să-și aducă con
tribuția concretă la desfășurarea 
acestei acțiuni un număr de 142 
de tineri. Vîrstnicii. chibzuind că 
ideea tinerilor nu poate fi decît 
cu folos și cu cinste satului, s-au 
înscris și ei, într-un număr mare, 
alături de tineri. In numai cîteva 
ore — ca o dovadă caldă și con
cretă de adeziune Ia inițiativă — 
s au strîns aproape 80 kg. de să
mînță. Pentru ca treaba să mear
gă cît mai repede, tinerii au 
schimbat în aceeași .zi sămînță 
cu alta de soi, ia baza de recep
ție din Lehliu.

Munca nu s-a oprit aici. Toiul 
campaniei este aproape. Așa că 
un șir de 30 de căruțe au punc
tat negrul timpului cu grămezi 

♦ ♦
♦ Entuziasmul șl voia bună îi*
♦ întovărășea pe tinerii din Si-J 
țliștea peste tot — la 
Jși hore, Ia întîlnirile
♦ și la muncă. Astăzi
♦ ei au în plus un
♦ motiv puternic de a
♦ fi voioși: e prima zi
♦ de lucru pe „Iotul 
î Festivalului*4.
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zicală a p’ugarului iscusit și o 
de ,,lotul Festivalului*4.

de bălegar pentru ca pămîntul să 
fie cîi mai hrănitor. De aseme
nea, 6-au termmat lucrările de 
amenajare în vederea irigării ce
lor 2,o0 he'tare de porumb hi
brid.

Seara a avut loc o adunare des
chisă a organizației de bază 
U.T.M. în această adunare s-au 
creat, la propunerea comitetului 
U.TM. pe comună, două brigăzi, 
alcătuite din cite două echipe 
care să muncească lotul respec
tiv. Una dintre brigăzi este for
mată din băieți, iar cealaltă din 
fete. S-a organizat de asemenea 
și. o echipă de muncă la stația 
de pompare, care va trimite apa 
pe suprafața de porumb hibrid 
irigat. Cu acest prilej, președin
tele sfatului popular comunal, to
varășul Pantazi Ilie, tinerii Ene 
Nicolae, Dumitru Dobre, Ștefana 
Ivan, Nicolae Stoian, Nicolae Do
bre, Constantin Chiriță, Florica 
Inglisi și mul;i alții, care au par-' 
ticipat la discuții, și-au arătat 
hotărîrea de a munci cu toate, for
țele pentru ca această inițiativă 
să dea roadele ce.e mai frumoase 
— aceasta fiind contribuția pe 
care tinerii silișteni o aduc din 
toată inima Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de ba 
Moscova.

Totodată <s-a făcut și propune
rea — însușită de întreaga adu
nare — de a purta cea mai mare 
grijă lotului, de a feri recolta de 
orice fel de pierderi.

Chemarea pe care ei o trimit 
tineretului din înireaga țară este 
un apel cald pentru a dărui ce’e 
mai frumoase acțiuni din această 
perioadă cinstirii marii întîl.niri 
a prieteniei tineretului din întrea
ga lume.

PETRE LUNGU

Cum arată Ioa
na ? Nu știu cum 
aș putea s-o des
criu ca să înțele
geți mai bine.

Seamănă parcă 
cu obișnuita sculp
tură de țărancă ro- 
mîncă cu snopul 
de grîu in brațe 
(ideea în sine e 
nițel idilică și 
schematică), solid 
clădită, cu o vtnjo- 
șenie care-i cloco- 
tește în trup, fiind 
suptă odată cu 
laptele din robus
tețea mamelor stră
moșilor noștri daci, 
care au înălțat sub 
pămînt primele bor
deie pe locurile a- 
cestea, bătătorind 
vatra patriei acum 
două mii de ani. 
Are o față rotun
joară pe care au 

fost săpate liniile precise ale 
unui caracter de eroină, plin 
de cinste și hărnicie — ave
rea fabuloasă ce i-a rămas 
de la strămoșii ei de argați 
și umiliți, care au nilncat 
veacuri la rînd mămăligă și 
castraveți acri burdujiți.

Ca tip reprezentativ al ge
nerației tinere contemporane, 
mi s-a părut firesc s-o intîl- 
nesc pe Ioana îmbrăcată în 
salopetă și pufoaică, turnînd 
betonul care aburea ca o fier
tură îngroșată, la temeliile o- 
rașului Galați care-și vindecă 
rănile înlăturînd cenușa și ru
ina. Discipolă a temerarilor 
care au cîntat prima oară 
„Răsună Valea11, deschizind 
era șanț ier istă la noi, Ioana 
poartă In suflet nealterat 
suflul lor romantic și înnoi
tor

Biografia Ioanei Manea e 
cit se poale de simplă, incit, 
privită superficial, nu prezintă 
sinuozitățile complexităților 
sufletești. Are numai 17 ani 
și s-a născut in satul Gostă- 
vâț din raionul Caracal. Pă
rinții ei au fost cei mai săraci 
oameni din sat: două pogoa
ne la șase copii. Taică-su, ră
mas orfan la 7 ani, a fost 
toată viața cioban. Boierul

O mare răspundere î 

educarea tinerei generații
Comitetul nostru raional de 

partid apreciază mult calitățile 
tineretului și se ocupă cu grijă 
de conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor U.T.M. In aceasta 
vedem noi garanția educării unui 
tineret sănătos, optimist, dîrz, de
votat partidului și socialismului. 
Una din sarcinile organizațiilor 
noastre de partid este să condu
că munca ideologică în rîndul ti
neretului și să ajute organizațiile 
U.T.M. ca ele să-și îmbunătățeas
că activitatea pe acest tărîm.

Comitetul raional de partid, în. 
tr-una din ultimele sale plenare, 
a analizat problemele educației 
tineretului și mai ales învățămîn- 
tul polit.c al U.T.M. Am discutat 
amplu cu acest prilej în ce mă
sură este legată propaganda și 
în general educarea tineretului 
de practică, de munca și via,a 
tineretului.

Față de anul trecut. învăjămîn. 
tul politic al U.T.M. a făcut un 
pas înainte. In cele 129 cursuri 
și cercuri politice învață circa 
2.500 tineri. 190 utemiști — mai 
ales cadre de conducere — ur
mează învățămîntul de partid.

Orientarea învățămîntului poli
tic spre obiectivele centrale ale 
politicii partidului — la sate, 
transformarea socialistă a agri
culturii ; în industrie, ridicarea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, a cheltuielilor 
de producție etc. — și-a arătat 
în parte rezultatele și în organi
zațiile U.T.M. La Săcalu de 
Pădure, spre exemplu, 25 tineri 
cursanți au intrat anul trecut în 
întovărășirea agricolă. Discuțiile 
în cercul politic au contribuit, de 
asemenea, la complecta elimina
re a întîrzierilor și absențelor 
nemotivate la cooperativa „Soli
daritatea*4 din Reghin. Lucrurile 
n-au mers, desigur, chiar așa de 
sițnplu, dar educația primită în 
aceste cercuri și cursuri a dat re
zultate concrete.

Educația politico-ideologică a 
tineretului nu se înfăptuiește însă 
numai în cercuri și cursuri. Dis
punem de mult mai multe mijloa
ce de influențare, de educare. 
Conferințele, presa, literatura, ac
tivitatea cultural-artistică 
numai cîteva din ele.

In raion avem 74 cămine cul
turale, cu biblioteci bine înzestrate. 
9 cinematografe. In cele 196 for
mațiuni artistice de amatori acti
vează mii de tineri.

sînt

Bebe (Ioana nu-l știe decît 
atît — domnul Bebe) care 
stăpînea toată averea și sufle
tele satului l-a ținut timp de 
40 de ani, adică o viață de 
om, pe ciobanul Manea nu
mai în cîmp, sub arșiță și 
ploi, l-a culcat numai 
în bordei, pe lutul rece 
și l-a hrănit numai cu flntiță, 
cu ceapă și cu mămăligă. Ca 
să țină mai mult și ca să nu 
mai fie nevoie s-o zdrențuie 
la spălat, de la. Sfîntu’Gheor- 
ghe, primăvara și pînă toamna 
la Sflntu'Dumitru, Manea își 
înmuia cămașa în zer scoro
jind-o -ca pe-o rogojină.

Clnd s-a făcut mare, avînd 
cincisprezece ani, Ioana s-a 
glndit la rostul ei In viață. 
Visa noaptea, mereu, c-a ple
cat undeva la oraș, că vede 
frumuseți multe și îmbătătoa
re, care-o umpleau de fericire. 
Ar fi vrut să învețe o meserie.

Taică-su, cu răbdarea și în
dărătnicia lui de cioban, o 
amina însă mereu, dind din 
umeri: „ei, mai așteaptă și 
tu”. Intr-o zi veni în sat un 
cetățean, care își avea servi
ciul la Galați. „Măi nea Ma
nea, dă-mi o fată să-mi vadă 
de copil. Peste un an, apoi, 
ți-o dau la meserie". Manea 
s-a învoit pe loc: „Iacă, ți-o 
dau pe Ioana".

Și așa a ajuns Ioana, la 
15 ani, fată in casă. A trecui 
un an, au trecut doi. Cetățea
nul acela a uitai insă pe
semne că Ioana nu venise la 
el ca slugă. Ba, încă, în
cepuse să ridice glasul la ea, 
dindu-i de înțeles să se mul
țumească așa cum se află.

— Nu se găsesc servicii, in- 
găima el. Și pe urmă, nu prea 
am eu timp să mă interesez 
de meseria ta. De altfel, dacă 
nu-ți convine... Copilul acum 
e mare, șa de și singur.

Ioana a tăcut, n-a zis ni
mic, și-a adunat lucrurile și a 
plecat spunind doar bună ziua. 
Ceva în suflet o durea și-o 
îngrijora, dar mindria și am
biția n-o lăsau să-și plece 
ochii și sd zică ,jsăru-mir.a".

în oraș, Ioana s-a întîlnit 
cu niște băieți și fete Imbră- 
cați în pufoaice, care cîniau 
și se zbenguiau veseli.

Constantin Dânescu 
secretar al Comitetului 
raional P.M.R..Reghin

In formarea orizontului cultu
ral al tinerilor, un prieten și sfă
tuitor credincios este cartea. 
In raionul nostru s-a bucurat de 
o largă participare concursul „Iu
biți cartea**. De pildă, în comu
na Lueriu s.au organizat recen
zii, seri literare, care au contri
buit la dezvoltarea gustului de 
a citi. Nu întîmplător în această 
organizație sînt 21 de purtători ai 
insignei ..Prieten al cărții".

Comitetul raional de partid, ac
tiviștii săi, precum și cadrele de 
partid din organizațiile de bază 
își dau seama că și în domeniul 
educației marxist-leniniste a ti
neretului — ca și în orice alt 
domeniu — garanția succesului 
în munca U.T.M. o constituie 
conducerea de către partid.

Comuniștii se ocupă cu drago
ste, cu răbdare și perseverență de 
educarea tinerei generații. Acti
viștii noștri (de pildă tov. M. 
Mardariu, membru al biroului ra- 
ional) pot fi văzuți des în mij
locul tineretului. Ei fac expuneri 
în fața tinerilor despre politica 
partidului, discută cu tinerii des
pre viața și activitatea lor.

Secretarii organizațiilor de 
partid participă mai frecvent la 
adunările organizațiilor U.T.M., 
ca tov. Mihai Losonți, membru 
de partid din ilegalitate, sau Be
la Boldijan, secretarul organiza
ției de partid de la ,,Republica44. 
Tov. Vasile Suceava, secretarul 
organizației de partid din Ibă. 
nești Pădure, poale fi văzut dese
ori la șezătorile tineretului din 
sat.

In educația tineretului trebuie 
să ținem cont de faptul că el, 
deși este plin de elan și iniția
tivă, nu are experiența vieții pe 
care o posedă vechea generație 
și poate cădea ușor sub influen
ța ideologiei burgheze. Cîteodată 
însă activiștii U.T.M. uită acest 
lucru.

Conducătorii organelor de par
tid, comuniștii au mai mare ex
periență politică și de viață. 
Multi dintre ei au înfruntat în 
luptă deschisă dușmanul de clasă, 
cunosc perfidia lui, cunosc falsi
tatea ideologiei burgheze. Iată 
de ce socotim că trebuie să în-

— Măi, unde munciți voi ? 
i-a întrebat Ioana cu îndrăz
neală.

— Sîntem brigadieri. Da 
tu?

— Eu? •— și Ioana a dat 
din umeri. Le-a spus apoi în 
cîteva cuvinte povestea.

— Hai vino pe șantier — 
și dacă nu ți-o place, pe noi 
să te superi.

Ioana a mers pe șantier. Și 
cum a intrat acolo, a simțit, 
așa, ceva proaspăt că-i umple 
pieptul, s-a minunat văzînd 
atîția băieți și fete veseli și 
cu sufletul deschis care-au 
primit-o cu prietenie. 1 s-a 
dat un pat curat în dormitor, 
apoi tovarășii de la comanda
ment au întrebat-o cît vrea 
să stea pe șantier.

— Rămîn cît e nevoie — 
a răspuns letona fără să stea 
pe gin duri.

La început a muncit la să
pături și s-au mirat toți bă
ieții văzînd cît înfige de adine 
casmaua în pămînt și cit de 
frumos știe să rîdă.

— Ioană, cînd n-o să-ți mai 
placă aici, pe șantier, să nu 
mai rizi și noi o să știm.

Dar Ioana a rts întotdea
una, n-a fost niciodată tristă.

Aici, pe șantier, a ciștigat 
șl bani, și-a cumpărat pantofi 
și altele. Cînd a auzit că 
taică-su e In spital pentru o- 
perație de ulcer. Ioana i-a 
trimis 150 de lei din banii ei 
puși de-o parte. Nu știa a- 
tunci ce-o fi zis băîrinul pri
mind banii, dar de sărbătorile 
de iarnă, cind a fost acasă, 

. părinții au primit-o cu lacrimi 
in odu. Cum a intrai in odaie, 
mama a mingiiat-o' pe păr și 
apoi i-a șoptit:

— Am aflat tot. Știm unde 
ești. Uite...

Și-i arătă „Scînteia tinere
tului' in care-i apăruse foto
grafia sub un titlu de cinste.

— Tot satul a văzut. Tat-tu 
a mormăit ceva la început, 
da’ se uită mereu la poză.

Apoi bătrina i-a pus să 
mănînce tot ce-a avut mai 
bun in casă și a pus ziarul 
cu grijă în lavița cu miros de 
gutuie și busuioc.

ION BAIEȘU 

tărim conducerea de către par
tid a U.T.M., că trebuie să ne 
ocupăm zi de zi de călirea ideo
logică a tineretului.

Acolo unde organizațiile de 
partid și U.T.M. neglijează edu
cația politică a tineretului, unde 
influența educativă a comuniști
lor scade, aceasta se resimte ime
diat.

Să luăm cîteva exemple. Mai 
intîi în domeniul atît de impor
tant al formării concepției despre 
lume și societate a tineretului. 
Aceasta nu e o problemă secun
dară. Propagarea concepției ma
terialiste. educarea tineretului în 
spiritul luptei de clasă, a subor
donării intereselor sale — intere
selor generale ale construcției 
socialiste, combaterea mentalită
ții individualiste, a prejudecăților 
mistice — au fost și rămin sar
cini importante ale muncii ideo
logice ce trebuie desfășurată în 
rindurile tineretului

Comitetul raional U.T.M. s-a 
ocupat în ultimul tmp pe scară 
mai largă de organizarea cercuri
lor tinerilor natuuiliști. Asemenea 
cercuri au luat ființă în 14 sale. 
Că ele au un rol însemnat în 
propagarea concepției materialis
te în rîndul tineretului o dove
dește, de pildă, și faptul că la 
cercul tinerilor naturaliști din 
Tonc:u, unde la început s-au

(Continuare in pag II.a)

Gospodăriile agricole de stat, gospodăriile agricole colective 
precum și țăranii cu gospodării individuale din regiunea Galați 
aduc la Laboratorul regional pentru controlul semințelor probe 
pentru controlul calității semințelor. Prin munca dusă 
®de inginerii și tehnicienii laboratorului, In ultimul 

timp s-au controlat aici un număr de peste 700 pro- 
be de semințe. 1

în fotografie: ing. Valentina Pascaru (stingă) 
și Rodîca Horeangă studiind la microscop semințe 
de porumb. Foto: AGERPRES

Propunerile

Rezultatul
MUNCII COLECTIVE

Tovarășului
CHIVU STOICA,

Președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii Populare

Romine

Tovarășului 
GHEORGHE 

GHEORGHiU-DEJ,
Prim secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc 
Romin

Părăsind frontierele Republicii 
Populare Romlne frățești, sintem 
deosebit de fericiți să vă expri
măm calde mulfumiri pentru cor
diala primire și atenție pe care 
ați acordat-o delegației noastre 
guvernamentale in cursul trecerii 
ei prin minunata dv. țară.

Urăm din toată inima poporu. 
lui romin prieten, noi și mari 
succese in lupta pentru construi
rea socialismului in patria sa.

A. IUGOV
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R.P. Bulgaria

T. JIVKOV
Prim secretar al C.C. al P.C.B.

primul moment utemista 
Răducanu, muncitoare în 
rundstuhl, s-a gindit poa- 
propbnerea sa este mino. 
ezitat s-o dea In vileag.

stuhl au făcut 117 propuneri cu 
caracter tehnico - organizatoric. 
S-ar putea da un exemplu plas. 
tic în acest sens care firește, 
nu este singurul. Studiind posibi
litățile existente, utemistul Feld
man Zisu a proDus înlocuirea bo. 
bineior obișnuite cu bobine gi
gant Rezultatele obținute In ur
ma experimentării propunerii au 
dus la creșterea. productivității 
muncii. Azi, la peste 70 la sută 
din mașini 6e lucrează cu bo
bine gigant. Rezultatul: a crescut 
productivitatea muncii — la de. 
pănat — cu circa 20 la sută.

Încă din primele zile ale ace. 
stui an au fost consemnate în 
caiete multe și interesante pro. 
puneri.

In 
Anica 
secția 
te că 
ră. A ____ _ . ...... .............. .
A mai studiat procesul de pro. 
ductie, a cerut sfatul muncitoa
relor mai yirstnice și în cele din 
urmă a văzut clar avantajele pe 
care le-ar aduce montarea 6upor. 
ților metalici pentru bobinele gi. 
gant la mașinile de tricotat cir. 
culare. In 
ductie și-a 
dere.

— Dacă
practica de a ține bobinele gigant 
pe jos. n-o să mai murdărim fi
rele și o să reducem numărul ru
perilor.

consfătuirea de pro- 
expus punctul de ve-

o să renunțăm la

(Continuare tn pag II. a)



O mare
educarea

răspundere:
tinerei generații

(Urmare din pag. l-a)

înscris doar 20 de tineri, acum 
frecventează ședințele cercului 
circa 60 de tineri. Aici s-au purtat 
discuții interesante despre naște
rea pămîntului, apariția vieții pe 
pămint, despre diferite fenomene 
cerești etc. A scăzut numărul ti
nerilor superstițioși.

Din păcate numărul acestor 
cercuri este mic. In satele Voivo. 
deni, Filipișu Mare, Jabenița și 
în altele, unde mulți tineri sînt. 
încă sub influenta misticismului, 
nu s.a creat nici un asemenea 
cerc. Or, tocmai in aceste sate 
se resimte absenta lor. De pildă, 
în satele Cozma și Fărăgău săr
bătorile mistice împiedică de 
multe ori munca țîmpuliți. In 
aceste zile lucrările agricole 
stagnează, fără să mai vorbim de 
alte greutăți pe care le gene
rează practicile mistice. Circulă 
mitul că pe cel care iese în aceste 
zile cu vitele la plug îl trăsnește 
sfintul Ilie. Piuă acum nimeni 
n-a pățit una ca asta, dar mitul 
a rămas

Superstițiile Și prejudecățile 
înseamnă pasivitate și stagnare. 
Or, noi avem nevoie de oameni 
activi.

Cîte aefiuni interesante, tine
rești. nu ar putea să între
prindă organizațiile utemiste să
tești pentru dezrădăcinarea aces
tor obiceiuri 1 Este nevoie însă de 
mai multă inițiativă.

O altă problemă de care aș 
vrea să mă ocup este educarea 
tineretului în spiritul respectu
lui și dragostei față de muncă și 
fată de proprietatea socialistă.

Munca a devenit la noi o ches
tiune de onoare, de glorie și de 
eroism. Mulți tineri au înțeles a- 
ceasta. Dar ar fi greșit dacă 
n-am observa că printre unii ti
neri mai dăinuie vechea mentali
tate despre muncă.

Mai sînt tineri nedisciplinatt, 
chiulangii, neglijen(i și chiar 
răufăcători. lata un caz re
cent : utemiștii Petru Dascăl și 
Horia Boasu, amîndoi tractoriști, 
au „vtndut" un butoi cu 200 kg. 
motorină pe 3 kg. de țuică. Nu
mai că motorina aparținea sta
tului, iar țuica au băut-o ei. De
sigur aceste cazuri sînt izolate, 
dar pagubele provocate de ase
menea oameni pot fi foarte mari. 
Să nu mai vorbim de lipsurile ne
motivate în muncă, de atitudinea 
neglijentă a unor tineri în pro
ducție. care nu-șl îngrijesc mași
nile, produc rebuturi etc. Iată cî-

cu

SEMNAREA
contractului colectiv

teva probleme care trebuie să 
stea permanent în fata organiza
țiilor de partid și U.T.M.

Munca este în condițiile noas
tre baza educației comuniste. Im
portant este ca tînărul să.și însu. 
șească nu numai ab.c.-ul produc
ției dar să și îndrăgească mun
ca, colectivul, întreprinderea — 
aă nu poată trăi fără ele. Aici 
se cere nu muștruluială, ci edu
cație.

La cooperativa „Fierari-Rotari" 
din Reghin, doi tineri. Ion Scoro- 
bina și loan Balăzs, au fost me
reu mutați de la o secție la alta. 
Erau indisciplinați, lipseau de la 
lucru, se purtau necuviincios
cei vîrstnici. Unii au ajuns să 
spună: „n-o să iasă nimic din ei".

Comunistul Iosif Bodnar i-a 
luat atunci in brigada lui. Și iată 
că proorocirile nu s.au adeverit- 
Scorobina și Balăzs sînt acum 
printre cei mai buni lucrători. Un 
cuvînt cald, o critică tovărășeas
că sau un sfat Ia momentul po
trivit cintăresc mult in balanța 
educației.

Am fost de curînd la I.F.E.T.- 
Reghin Șl l-am intîlnit aici pe 
tînărul Cornea Nlcolae. El a ter- 
minat de curînd 
tehnică, învătind 
dor. Credeți că a 
zi în producție ? 
convine mai mult 
narească.

lată și o mică statistică. Ne-am 
interesat la Școala medie nr. 1 
din Reghin ce profesii vor să.și 
aleagă elevii, ce ginduri au des
pre viitorul lor, ce vor să fie in 
viață. Din cei întrebați. 67 ne-au 
răspuns că vor să fie profesori 
și învățători, 38 medici. 9 avo- 
cați, 21 ingineri, 34 funcționari, 
5 artiști și numai 25 muncitori.

Din păcate școala n.a sădit in 
ei stima și dragostea fată de 
munca fizică. Aici joacă un mare 
rol și atitudinea greșită a unor 
părinți care insuflă copiilor lor 
concepția greșită că un absolvent 
al școlii medii n-are ce căuta în 
producție și își ademenesc copiii 
cu iluzia că lor le-ar sta bine 
numai o „muncă cultă”. Așa se 
nasc, deseori oamenii comozi, fi
gurile de „pierde-varâ“.

In legătură cu situația amin
tită trebuie spus că în adunările 
U.T.M, se discută rar aseme
nea probleme, chestiunile „spi
noase" sînt ocolite, în loc să fie 
înfruntate și lămurite; in gene
ral se discută multe chestiuni ne
însemnate și rareori problemele de 
via(ă și de conduită care inte
resează tineretul.

La sate obiectivul principal al 
propagandei și în general ai mun
cii de educație este transformarea 
socialistă a agriculturii. Este un 
fapt pozitiv ca în cercurile poli
tice. în adunările U.TM chiar 
și în repertoriile diferitelor for
mațiuni artistice, transformarea 
socialistă a satului ocupă un loc 
precumpănitor.

școala medie 
meseria de su- 
lucrat măcar o 
Nici o zi! Ii 
munca functio-

S-au înmulțit și vizitele în 
gospodăriile colective și întovără
șirile învecinate. De pildă, tine
rii din Gornești (aici este în 
perspectivă crearea unei întovă
rășiri agricole) au făcut o vizită 
la gospodăria colectivă din Ba- 
toș, tinerii colectiviști din Gor. 
neni au venit în mijlocul întovă- 
rășlților din Suseni etc.

Dar trecerea de la gospodăria 
individuală la cea colectivă în
seamnă un mare pas în viață. 
Puterea exemplului cîntărește 
mult, dar pe lîngă aceasta tre
buie desfășurată și o propagan
dă legată de problemele care îi 
preocupă pe oameni. Aceasta se 
poate observa în comunele Coz- 
ma, Monor, Beica. Cu toate că în 
jurul lor sînt gospodării colecti
ve și întovărășiri care obțin bune 
rezultate (de pildă gospodăria 
colectivă Lueriu a obținut o pro
ducție de 1.406 kg. grîu la hec
tar față de cele 977 kg. în secto
rul individual) aceste comune au 
rămas în urmă.

Aici e vorba numai de slăbi
ciunea muncii politice. Organiza
țiile de partid din aceste sate 
n-au îndrumat astfel organizațiile 
U.T.M. ca ele să lămurească pro
blemele specifice ale tineretului 
legate de trecerea la marea gos
podărie socialistă.

De altfel conferințele, lecțiile 
politice etc, răspund rareori la 
problema: cum va fi viața în 
gospodăria colectivă, căsnicia și 
..zestrea" tinerilor colectiviști? Ce 
?a aduce nou gospodăria colec
tivă in viața economică, cul
turali, socială a satelor ? Des
pre toate acestea se discută pu
țin și în adunările tineretului

Trebuie o muncă de convingere 
arduă, multilaterală, activă pen
tru a putea călăuzi masele largi 
ale tineretului sătesc pe calea so
cialistă.

Fiecare pas >1 muncii noastre 
educative trebuie să răspundă 
problemelor puse de viață- Mai 
puțin formalism și rutină, mai 
multă orientare spre scop — iată 
ce cere partidul nostru activiști
lor de pe frontul ideologx.

Noi vedem în U.T-M. schimbul 
de nădejde al partidului Iată de 
ce nu ne este indiferent ce id de 
oameni cresc și se ridică în 
U.T3L, ce gînduri, ce năzuințe 
au. care este profilul lor moral, 
în ce măsuri se apropie de înal
tul titlu de comunist Comitetul 
nostru raional de partid se va 
îngriji In rjscc mi aaoh de ef*- 
ca ți a partinică, surxtft-'misistă 
a utemiștiior și a întregului tae- 
ret din raion.

Cîte n-ar putea povesti micuții din Constanta despre minu. 
nățijle văzute la noul teatru de păpuși „Pescărușul". Colecti
vul acestui teatru se străduiește zi de zi să prezinte specta
torilor săi piese de o cit mai bună calitate. Fiecare „perso
nagiu44 este lucrat și studiat cu multă grijă.

In clișeu : regizorul teatrului Claudiu Cristescu, împreună 
cu pictorul scenograf. Lucia Cristescu, și Coca Motca, mînui- 
tor, discută jacheta babei din piesa „Peștișorul de aur".

Rezultatul muncii colective
(Urmare din pag. l-a)

Propunerea s-a dovedit a fi 
bună, de aceea a fost îndată ex
perimentată și extinsă la 22 de 
mașini. Anica Răducami iși depă
șește azi planul cu 20 la sută. 
Aplicînd propunerea ei, fabrica 
dă oamenilor muncii produse mii 
multe, mai frumoase și mai trai
nice. In afară de aceasta, prin 
micșorarea numărului ruperilor, 
se realizează și economii

Multe propuneri au ea rezultat 
îmbunătățirea calității produselor, 
ușurarea muncii. economisirea 
matțriei prime. Printre acestea 
se încadrează și propunerea tină 
ratai Gheorgbe Rcgojinani da 
secția ' 
■iilor
— i 
confecționarea dispozitivelor pe
tru desiășurarea urzeieior. — a 
candidatei de partid Ziri Snvir 
Trebuie amintit faptei că prose 
ne rea Iu: Z:zi Sovăr — intred*. 
cerea urz.tuiui ca «erane — se 
va aplica ta toată tecsa rasriel 
și ca urmare se ea obtîne o de
sime uniformă te tncot șan 
elimina risipa de Baterie priza

Muncitorii fac propeneri, -ar 
direcțiunea teteepriaderii — £ 
rector commwtd Tiber.; Deetscr 
[— ia neinCrzîate Tăcrr pensn 
’experiioeBtarea tor. peer» e- 
tiodaca celor Ba: buce Aceaka 
îegăreră diatre B-sc-lsr S e»- 
dnrerea )■”epriafcrr ce a 
zaltat ssermea rrecaetto rirmr 
aă"-ătre> catat;. A trrcr- ar 
fapt abșKÎ ca Berea ‘torn 

i_Be<a B-wer” £a Caotatfă «i 
•f:e nrati ș. pertmti it ta 
părători.

rasche’. — înlocuirea 70 
de lemn cu pomi metalic 
utemistei Lidia Laza. -

Aș mai adăuga un fapt și a. 
rime că odată cu creșterea pro
ducției și a productivității mun
cii cresc cîștiguriie muncito
rilor.

Planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. rod al muncii întregului 
colectiv. întruchipează noile posi 
b»lilăți de ridicare a producției 
pe o treaptă superioară. Numai 
extinderea urzitului secționat în 
în’reaga secție va ridica produc- 
tvitatea muncii cu cel puțin 30 
la sută Inginerul uiemist Maria 
D:nu!escu. tînărul inginer Nlcolae 
Breaza, ca și tinerii maiștri Flo- 
• «a Grigore și Hari Schwartz 
ș*-ao adus din plin aportul la 
"tocmirea planului de măsuri 
:« nxo-orgaaizalorice, iar între- 

eoleetiv harnic at fabricii 11 
ea traduce In fapt.

LIDIA POPESCU

Pentru „Ziua 
Internațională 
a Femeii“

In cinstea zilei de 8 Martie, 
Ziua Internațională a Femeii, 
Direcția rețelei cinematografice 
și difuzării filmelor va prezenta 
în Capitală o serie de filme ale 
căror subiecte sînt inspirate din 
viața femeilor

La cinematografele Patria, 
I. C. Frimu și 23 August va 
rula în premieră începînd 
ziua de 8 Martie, filmul 
41-tea44, o valoroasă creație

din 
„Al

... , , ....... a
cinematografiei sovietice în re
gia lui Grigori Ciuhrai, după o 
nuvelă de Boris Lavrenev. Rolu
rile principale sînt interpretate 
de Izolda Izvițkaia, Oleg Stri- 
jenov și Nikolai Kriucikov.

Numai în ziua de 8 Martie, 
cinematograful Vasile Roaită va 
prezenta filmul „Maclovia", cine
matografele Grivița și Aurel Vlai- 
cu — filmul „Mama", cinemato
graful Tudor Vladimirescu — fil
mul „Sarea pămîntului", cinema
tograful Munca — filmul „Dru
muri și destine", cinematograful 
Mihail Eminescu — filmul „Fata 
mexicană", cinematograful 1 
Mai — filmul „Ganga", cinema
tograful Olga Bancic — filmul 
„încercarea fidelității" și cine
matograful Alianța — filmul 
„Lecția vieții".

In zilele de 4 și 5 martie, la 
cinematograful Maxim Gorki va 
putea fi vizionat filmul

în zilele de 6 și 7 mar- 
filmul „Volnita", în zi- 
8 și 9 martie — filmul 
pămîntului", iar tn ziua

„Sinha
Moța", 
tie — 
lele de 
„Sarea
de 10 martie — filmul „încerca, 
rea fidelității". Filmul „Sinha 
Moța" va fi proiectat Intre 4 și 
10 martie și la cinematografele 
Cultural și Alexandru Sabia.

In cinstea Zilei Internaționale 
a Femeii vor mai rula filme con
sacrate vieții femeilor In aproape 
100 de localități din țară.

(Agerpres)

Vom tine, vom face, 
vom organiza"• ••

aveți

Corespondenții noștri ne relatează despre:

PREGĂTIRI

întreg cuprinsul tării, pre-

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Zilele acestea a avut 
loc la fabrica „Țesătura" din Iași, 
semnarea contractului colectiv pe 
anul 1957, care a fost întocmit 
pe baza propunerilor și inițiative
lor muncitorilor, tehnicienilor și 
funcționarilor. Din cele 220 pro
puneri făcute, 140 au fost incluse 
în noul contract. Muncitorii și 
tehnicienii s-au angajat prin acest 
contract colectiv să depășească 
planul global pe anul 1957 cu 1.5 
la sută, să producă 30.000 kg. 
fire și 100.000 metri țesături peste 
plan, să reducă consumul speci
fic la bumbacul puf cu 15.000 kg. 
Un alt obiectiv inclus în contrac
tul colectiv prevede reamplasarea 
războaielor de țesut la unitatea 
B pentru ca muncitorii să poată 
deservi mai multe mașini odată. 
Prin această reamplasare, produc
tivitatea muncii va crește cu 3 la 
sută. Pe baza propunerii făcute 
de filatoarea utemistă Silvia 
Schvartz, munca manuală la des
cărcarea baloturilor de bumbac 
va fi înlăturată prin instalarea 
uneie maoarale.

De asemenea, în urma propu
nerii făcute de tînărul inginer 
Anghel Predoi și ajutorul de mai
stru Gheorghe Stoica, o stație mo
dernă de solvire a clorurii de var 
va înlocui vechea stație exis
tentă.

Conducerea întreprinderii s-a 
angajat printre altele să mărească 
dispensarul medico-sanitar, să an
gajeze în plus doi medici, să reu- 
tilizeze căminul de fete și Colțul 
roșu, să amenajeze două terenuri 
sportive, să organizeze 5 ex
cursii în împrejurimile orașului.

— Dar altceva 
trecut In plan și ,___ ____

— VOM organiza un stand co 
drț! la caninul cultural, VOM 
mai face o expoziție permanentă 
aia. la libeâne, ș- încă nu stand, 
ia piață-

— TMeff M ae ară’at ramri 
trs Re IT» >

— N» ’ «e ajri Dar- Știți- 
E tatoaoA dapă drcclara 
CI—DC -ețxma. Bucureșt:.-

S<, te oc de un plan concre
tizat — cu acțiuni, manifestări.

ce mai 
pentru cind ?

, Pe .. . . .
. gătirile pentru intimpinarea celui 
J de al Vl-lea Festival Mondial al 

Tineretului și Studenților cunosc 
o amploare deosebită.

’ Din numeroasele scrisori sosite 
i la redacție am ales — deocam- 
I dată — cîteva și anume pe aee- 
' lea trimise de corespondenții zia

rului noaetru din regiunile Cluj 
și Constanta.

In scrisoarea lor, Mircea Mun. 
teanu și Marin Oprea, corespon
denții ziarului nostru pentru re
giunea Cluj, ne relatează urmă 
toarele :

„Deunăzi am poposit la Huedin.
1 La comitetul raional U.T.M. ori

ce activist îți poate spune multe 
lucruri despre pregătirile tineri.

' lor din localitate in vederea Fe- 
' stivalului de la Moscova.

Aruncăm o privire pe fereas
tră : trece un camion împodobit 
cu steaguri și ramuri de brad...

— Sînt tinerii din comuna Iz-
1 voru Crișului — spune cineva. 

Șoferul a oprit camionul în fa. 
ța șantierului de construcție a

I casei raionale de cultură. In cîte
va clipe, în camion n-a mai ră
mas nici un tînăr, cu totii s.au 
repezit la lopeți, cazmale, roabe. 
După ora prînzului au sosit pe 
șantier alte grupuri de tineri, sa- 
lariați ai întreprinderilor și insti
tuțiilor d|n orășel.

A doua zi s-au întîlnit pe șan
tier două brigăzi: brigada elevi- 

. lor de la Școala medie din locali
tate și cea a tinerilor tărâm mun. 
citori din izvoru Crișului. Tinerii 
s-au împrietenit repede.

Nicolae Popa e elev fti clasa 
a X-a, Ludovic Albert e țăran 
muncitor. S-au cunoscut aici, pe 
șantier.

— Ce zici, prietene, ne între, 
cern ? a întrebat Nicolae.

— Mai incape îndoială ? a 
răspuns bucuros Ludovic.

Așa a început întrecerea. Greu 
ar fi să știm cine anume a cîști- 
gat pînă acum. Toți Insă au 
muncit cu elan, la săparea fun
dației noului lăcaș al culturii din 
orășelul de la poalele munților 
Apuseni.

Cert este un lucru : Contul Fe
stivalului Regional s-a ..Îmbogă
țit" cu noi sume. La aceasta au 
contribuit și tinerii muncitori, și 
elevii, și țăranii muncitori. Seara 
coboară alene. O mașină gonește 
de la Huedin spre Izvoru Crișu. 
lui. Tinerii cintă cu multă căldu- 

I ri ;
„..Acest cîntec glorios 

triumfa"-.
Sînt numeroase inițiativele 

neretului din raionul Huedin

va

ti- 
In

intimpinarea Festivalului. într.o 
ședință, utemiștii din comuna 
Sînmihaiul Almașului și-.au luat 
angajamentul să lucreze pe șan
tierul ce se va deschide curind 
pentru repararea șoselei care lea
gă Clujul de Zalău Și au mai 
hotărfi ei ceva : suma ce li se va 
cuveni să fie trecută la contul 
Festivalului Regional.

— Dar șantierul nu se va des
chide chiar acum — și-au zis u- 
temiștii din Șînmihaiu.

— Ei bine: pină atunci vom 
■nunei 4 zjle pe șantierul Casei 
raionale de cultură — au hotarit 
ei.

S-au înscris 20 de tineri. La 20 
februarie, cei 20 de tineri au 
sosit pe șantier. Acum ei își dau 
cu entuziasm contribuția la ri. 
dicarea unui nou edificiu 1 
turii.

Iar gîndurile calde ale__
se îndreaptă cu emoție spre săr
bătoarea tineretului din întreaga 
lume, spre Festivalul Mondial al 
Tine-etului și Studenților ce va 
avea loc la Moscova",

*
De curînd, comitetul regionataj 

U.T.M. Constanta a adresat B 
chemare către utemiștii, pionierii^ 
și școlarii din regiune.

„Muncitori, țărani muncitori, 
elevi, membri ai brigăzilor de ti
neret și ai posturilor utemiste 
de control, ingineri și tehnicieni 
din industrie și agricultură, sin- 
teți chemați să realizați sarcinile 
planurilor de producție, să con- 
tribuiți la terminarea însămînță- 
ritor la vreme". îndată au urmat 
angajamentele tinerilor. Tineretul 
de la sate va lua sub patronaj 
960 hectare pe care le va tnsă- 
mința cu porumb hibrid ; va 
planta 40.000 puieți, iar luna a- 
prilie va fi declarată „Luna in. 
frumusețării orașelor și satelor".

Se vor organiza „Joi ale Festi
valului" și „Colturi ale Festiva
lului" ; vor avea loc festivaluri 
artistice comunale, orășenești, 
raionale și regionale. De aseme
nea, tinerii vor confecționa ca, 
douri pentru participanții la fe
stival.

Comitetul regional U.T.M. îi vaB 
premia pe tinerii care s.au dls- ™ 
tins în activitatea de înttmpinara 
a Festivalului, cu acardeoane, a- 
parate de radio, muzicuțe și alte 
obiecte.

Corespondentul nostru pentru 
Regiunea Constanta, Aurel Con- 
stantinescu — care ne.a transmis 
această chemare — a promis că 
ne va tine la curent cu felul în 
care tinerii vor răspunde prin 
fapte respectivei chemări.

tuturor

— O S
r LoealnaSe ci 
î cârțt La sate*?

ceesLiX-re *3acum ctfiva ani. In 
comuna Mihai Bravu din raio
nul Vidra, rut exista invă/â- 
mint elementar de 7 ani, a 
numai de 4 ani. Treclnduse 
la invătăminlul de 7 ani, se 
impunea construirea unei 
școli, care să cuprindă numă
rul mare de elevi care trebuie 
să urmeze acum la școală.

Sfatul popular oomunal a 
hotOrit, In 1954, la cererea ță
ranilor muncitori, să se ridice 
o nouă școală prin autoimpu- 
nere și, totodată, să se înfiin
țeze in același an clasele ci
clului U elementar. După ce 
o bună parte 
de construcție 
s-au început 
Multi țărani

din materialele 
au fost aduse, 
unele lucrări 

__ muncitori — 
printre care și tineri — au lu
crat voluntar vreo 420 de 
ore. Dar...

Construcția școlii se făcea 
anevoie Lunile treceau. Din 
cauza ploilor o parte din că
rămizi au fost distruse. Condu
cătorii de atunci ai comunei 
nu prea s-au dovedit a fi gri
julii față de construcția școlii, 
au lăsat totul să meargă... de 
la sine. în același timp, an
treprenorul Andrei Bernea, 
zicind că face economii, n-a 
mai respectat devizul. El a 
folosit la început o cantitate 
mai mică de materiale în

A ipânrt ar. 3
(Mftrtrn) 
ai revistei

_____ ____________ Acest număr conține numeroa- 
ea Bonele celor ce răspund de IM materiale care reflectă activi- 
aeestea precum și eu colaborarea tatea asociațiilor studențești in 
« organe ocale — mi s-a I intimpinarea Conferinței pe țară
:a: acea eircularâ. dattnd din a asociațiilor, studențești.
. ac

— Der ce ați făcut pînă acum, I 
in această direcție ?

— Am trimis cărți și afișe coo
perativ-lor

— Tovarășe Enache. să-ți spun 
as* e-ecr*:: im trecut doar pe *a 
Ghergari. dar n-am văzut ni
căieri vreun afiș despre .,săptă- 
zîna cârtii*, iir la cooperativă 
— Bic nn stand cu cărțile „tri- 
®se“_

Care o S situația !u alte co
mune din raioa, nu știu . nu știu 
mc daca — firâ un plan de ac
țiune concret, d main te stabilit — 
se vor înregistra și rezultate ale 
-săptăminii cărții sate- în ra- 
ionu! Râcari.»

ones.
JJ Viața studențească*

In oagina I este publicat salu
tul adresat Conferinței, prin In 
termediul revistei, de către tova
rășul Dr. PETRU GROZA, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu 
nări Naționale a R.P.R. Adresea 
ză de asemenea, saluturi Confe
rinței acad. prof, dr ȘTEFAN S. 
NICOLAU, membru al Prezidiu
lui Academiei R.P.R., și Eroul 
muncii socialiste STEFAN LUN-

ș; rezultate ale

GHEOftGHE MOHOR

suși devizul, peste 15.000 că
rămizi — ceea ce a încărcai 
costul clădirii cu 4550 lei. 
Iată ce „economii" a realizat 
antreprenorul.

Nici acum președinta sfatu
lui popular comunal, tovarășa 
Ecaterina Mihalache, și nici 
secretarul Ioan Ivan nu iau 
măsurile necesare pentru ter
minarea construcției, deși ele-

_»<ia destinau petra Joc 
p hon din comuna Cărăran 
raionul Caransebeș, a fost 
transformau in magazie?

VAL MUNTEANU. ( 
muncitor C-F.R. d

...nu »e găsesc 1* librtrB 
penițe topografice, attt de «ti
le elevilor, studenților, dese
natorilor, proiectanțiior și teh
nicienilor ?

L MIHUȚ

iGU. Acad. MIHAI BENIUC, prim 
secretar al Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R., semnează materialul 
intitulat; „Ramura speranțelor 
noastre".

Se publică un amplu articol in 
titulat: „Sub steagul partidulul‘•, 
In care sînt combătute teoriile 
ritspindite de unele organe de 
presă străine prin care se incear-

Din ani întunecați1

TRACTORISTUL FRUNTAȘ
Utemistul Marin 

Guță a fost 
acesta cel 
tractorist c 
S. M. T. 23 Au
gust, raionul Ne
gru Vodă, care a 
Ieșit in campanie, 
în ziua de 10 fe
bruarie. K. D.-ul 
său trăgea brazdă 
adlncă pe tarlaua 
colectiviștilor din 
Dulcești. Astăzi, el 
e fruntașul brigă
zii și totodată trac
torist fruntaș 
stațiune. A 
30 hectare 
și 85 de 
însămințat 
pat

Foto: I.

că discreditarea ideii conducerii 
de către partid a organizației re
voluționare a tineretului ca și a 
mișcării de tineret.

„Asociațiile studențești la lu
cru este titiu! unui reportaj 
care prezintă pe larg activitatea A 
studențeasca din d.ferite centre V 
universitare.

Două pagini ale revistei sint 
intitulate „Amfiteatrul0 —• jurnal 
studențesc — în care sînt publi
cate materiale diverse despre 
viața studențească, printre care 
articolele „Din dialectica iubirii", 
„Insectar fără ace și umor fără 
vole“ (revista presei studențești) 
și foiletonul „Avem și noi faliții 
noștri". In aceeași pagină se pu
blică știri despre activitatea 
cercurilor științifice din Craio»a 
și lași, iai conf. univ. Mi HAI 
EPLRAN răspunde la întronarea: 
„Există o limita a posibilităților 
umane în sport ?“.

Răspunzi nd dorinței cititori.or 
de a se publica materiale care să 
explice politica partidului și unc
ie teze ale marxism leninismului, 
în acest număr al revistei esie 
publicat articolul conf. univ. 
COSTIN MURGESCU intitmat : 
„Punctul de plecare", iar PAVEL 
APOSTOL semnează un material 
in care sint comentate unele pro- 1 
bieine ridicate de lucrarea lui 
Lenin „Caiete filozofice".

In pagina intitulată: „Coloc
viu" sint publicate răspunsurile 
acad. CEZAR PETRESCU ia an
cheta ..Menirea tinărului intelec
tual".

Problemelor artei și literaturii 
le sint rezervate un spațiu larg. 
Este reprodus cuvintul rostit ue 
EUSEBIU CAM1LAR la deschi
derea cenaclului literar $i artistic 
.,Mihail Eminescu" al revistei 
„Viafa studențească" și al Casei 
de Cultură a studenților. Este 
publicată poezia N1NEI CAS- 
S1AN intitulată „Toate virstele" 
alături de poezii semnate de stil- 
denți și de traduceri din MAIA- 
KOVSKI și SCIPACIOV. ION 
FINTEȘTEANU se ocupă intr.un 
material de activitatea studioului 
experimental al studenților de la 
Institutul de artă teatrală șl ci
nematografică. IOANA BULCA- 
DIACONESCU scrie despre crea
rea rolului Anei din filmul „Mea. 
ra cu noroc".

Cu ocazia apariției în romineș- 
te a „Baladelor" sint publicate 
cîteva reflecții ale lui ILYA 
EHRENBURG asupra lui Fran
cois Villon.

In acest număr al revistei este 
inaugurat „Coltul elevului".

Problemelor internaționale le 
sint rezervate două pagini ale 
revistei, tn pagina de reportaj 
mondial este publicată o cores
pondență specială din Praga des. 
pre „Universitatea Carolinum" și 
este comentat articolul unui pro. 
fesor american apărut tn revista 
franceză „Les temps modernes44. 
Pamflete publică EUGEN LUCA 
care comentează ultima carte a 
transfugului Cioran; iar SER
GIU BRAND semnează un mate
rial de răspuns la o emisiune ca
lomnioasă a postului de radio 
Paris.

curgeau din strimtorare, din sără
cie, sugrumarea sălbatică a orică
ror aspirații (nepotul din „întune
care"), mutilarea dragostei (în 
„Confruntare"), promiscuitatea („In 
palatele lui Moș Ghercă”), culti
varea înjosirii pînă la disperare 
(„S-a spînzurat tătucu"). Actul de 
acuzare întocmit de scriitoare, 
amplu prin varietate, adine prin 
lumina ce o aruncă și prin sem
nificații, servit de un- talent evi
dent, nu poate să nu fie mișcă
tor.

Tonurile sumbre nu întunecă 
însă cu totul fața lumii din carte. 
Răzbat și raze de lumină. Figura 
lui Mangy, un om bolnav, care 
odată cu sănătatea și-a pierdut și 
familia pe care o iubise și copilul 
pe care abia-l văzuse, radiază 
multă duioșie. Omul acesta cu iu
biri neîmplinite, știutor al suferin
ței, însetat de omenie, își revarsă 
întreaga putere de muncă, dragos
tea de viață, devotîndu-se îngri
jirii unor copii cu toată paterni
tatea și curățenia celui ce și-a do 
rit pasionat un copil și l-a pier 
dut prea repede.

„întunericul" vieții de atunci e 
străfulgerat de mulțimea licăririlor 
de omenie ale eroilor, de glasul

autoarea a 
în an* â*

IaU, de pdăl, 
vorba m pxatvw 
rea". Undeva, pe Valea SrMtA, 
s-a săcirjȚt oaeor. Aachata are 
loc intr-o puri, vade e depvt p 
cadavrul celtâ ueu. O. ne-
cdj/t e încmtgd, pe nedrept, de 
crimă. Se apără, însă zadsrrac. 
„Omul icnește, iși freacă obrem 
in palmele ltd aspre și adaugi, 
mai încet: femeia nu mă
crede".

Femeia l-a iub* pe cel ucis și 
îl crede asasin pe propriul ei băr
bat, pe care, sigur, îl urăște. Băr
batul va primi nevinovat pgdeapsa 
în locul adevăratului ucigaș. E 
zdrobită și viața femeii care pierde 
totul: și dragoste și familie. Iar 
mortul, de la care pleacă întreaga 
nenorocire, ca duce taina crimei 
cu el în mormlnt, pecetluind orice 
posibilitate de a se face lumină.

Nimeni nu
mic, e o tragi------------ -------------
cei care ar trebui să clarifice hi- tita, va muri. Toată bucuria fe- mișcat al „doctoriței povestitoare
crurile, să aducă raza de lumină meu se va spulbera, lumea va de participarea parcă înțelegătoare
în acest caz, sint total insensibili pierde orice sens pentru ea, care a naturii — solemnă și maiestuoasă
la ceea ce se întimplă. Procurorul nu mai trăia decît de dragul ne- __ atît la bucurii cît și la sufo
care bănuiește nevinovăția presu- potului. Chiar cititorul resimte o rințe. 
pusului ucigaș, se grăbește să o- durere aproape fizică în fața a- 
jungă acasă la ora dejunului și cestei morți inevitabile, în fața 
nu-l privește cine va fi vinovatuL acestei neputințe de a se smulge 
Nu e vorba deci de un întuneric din bezna socială, în care era ți- 
din care nu se poate răzbate, ci nută țărănimea, 
de o beznă întreținută cu preme- Ca și alți talentaii scriitori rea- •. •. s
ditare de către factorii responsabili ty* ai timpului — volumul da- cxte> >acuta cu sensibilitate șt dra- 

teazidm 1928 - Otilia Cazimir ^nui; care oleră cititorului o ve- 
n-a rămas impresionată numai de rițabHă îneîntare artistică, prezintă 
mizeria materială a țărănimii în interes mai ales pentru tînăra ge- 
timpul regimului burghezo-moșie- neroție, care trăiește azi în cu to- 

__ ftd alte condiții, bucurîndu-se de resc; ochiul scriitoarei a văzut , . • j 1 n j, , , lumina onnduiru democrat-popu-
mult mai adine : zbuciumul moral, 
suferințele fără margini care de-

ALEXANDRU V. 
VACARESCU, 

student 
secției culturale a 

_______ Gilort (tovarășul 
Mircea Drăgan) nu se îngri
jește ca și căminul cultural 
din comuna Tirgu Cărbunești 
să desfășoare o activitate mai 
bogată și să nu rămină numai 
sală pentru spectacole cinema
tografice ?

N. G1TAN 
strungar 

...sala de așteptare din gara 
Șimleu Sjlvaniei nu este ame
najată, pentru a oferi căiăto. 
rilor condiții cit mai bune, In 
așteptarea trenurilor ?. (gea
murile sînt sparte, ușile nu se 
închid, nu există sobă, iar 
călătorii sînt nevoifi să aștepte 
legăturile de tren, ore in șir, 
in frig).

M. VALENTIN 
funcționar

...responsabilul cinematogra
fului „Ion Creangă" din lași 
(tovarășul Ilie Burăh), nu se 
îngrijește de buna întreținere 
a sălii ? (curățenia lasă mult 
de dorit, in sală este frig etc).

GEORGETA STOICA 
elevă

...jetul 
raionului

pe 
realizat 
arătură 
hectare 
?i gră-

ȘERBU 1

NOTE DE LECTURA
de cheltuieli. Gospodăria ei mizeră

1 poate schimba ni- nu-i permite să facă sacrificii. Iar 
•edie a neputinței. Iar nepotul, pe care ea îl iubește a-

★
Astfel „întuneric", deși datează 

de mai bine de un sfert de veac, 
continuă să-și păstreze și acum 
prospețimea observației nemijlo-

ai statului din acea vreme.
Țăranii aceștia din părțile Mol

dovei, oameni simpli, sini fărimați 
fără vină, cad victime unor Îm
prejurări nenorocite pe care le fa-,

goste pentru oameni. Totodată vo
lumul, care oferă cititorului o ve-

* Otilia Cazimtr: „întuneric' 
— Editura tineretului — 1956. P. NIȚA



Prima conferință
a asociațiilor studențești

DIN CAPITALA
Au fost două zile de entu

ziasm. Cîteva sute de studenți 
s-au adunat la casa lor de cultu
ră să discute, să aprecieze activi
tatea din cele cîteva luni de exis
tență a asociațiilor studențești 
din cel mai mare centru univer
sitar — București. Delegații la 
conferință au adus și cu acest 
prilej mulțumiri partidului pentru 
grija continuă de a le îmbunătăți 
condițiile de trai și învățătura. 
Asociațiile studențești In care 
studenții își desfășoară acum în
treaga lor activitate — profesio
nală, științifică, culturală, artisti
că și sportivă — și care se îngri
jesc de condițiile de trai și învă
țătură ale studenților, au făcut 
primii pași promițători. Conferin
ța a confirmat-o.

...In primul rînd 
raportul

ii. Bineînțeles, la aceste con. 
cursuri vor participa numai stu- 
denți foarte buni din institut, e- 
ventual și din alte institute. Con
cursurile vor avea Insă un dublu 
rol. Acela de a stimula activita
tea studenților fruntași și de a re
zolva și o sarcină importantă — 
cultivarea tradiției progresiste a 
Institutului politehnic, a mîndriej 
de a f' student în acest institut. 
Tot în acest sens gazeta institu
tului va rezerva o rubrică perma
nentă, intitulată : „Să cunoaștem 
trecutul institutului”.

Delegații Universității „C. I. 
Parhon" s-au ocupat și de cîteva 
probleme ridicate de lucrările 
conferinței. Astfel — au arătat 
delegații — nu s-au dezbătut la 
conferință metodele de muncă ale 
asociațiilor și prea puțin s-a dis
cutat despre acțiunile concrete 
desfășurate de asociații. Pe sea
ma asociațiilor s-au trecut și rea
lizări care nu le aparțin sau la 
care au adus doar o infimă con
tribuție. Este vorba de rezultate-

strucții au vorbit printre altele și 
despre problema pregătirii vii
torilor specialiști din rîndul ele
mentelor muncitorești. în acest 
scop se vor organiza pentru mun
citorii de la uzinele „Republica" 
cursuri menite să-i ajute la ridi
carea calificării, iar pe alții să 
se pregătească pentru a intra în 
învățămîntul superior. Aceste 
activități vor fi complectate cu 
acțiuni cultural-sportive organi
zate împreună cu tinerii munci
tori de la uzinele „Republica”.

Delegații Institutului agronomic 
au vorbit despre mîndria de - " 
inginer agronom.

După cum se știe — au 
ei — Institutul agronomic 
Bălcescu” din București este as
tăzi unul dintre cele mai moder
ne institute. Studenții se stră
duiesc să merite grija și dragos
tea acordată de partid. Cei din 
asociația studenților, trebuie să 
ajute întreaga masă studențeas
că pentru ca activitatea să aibă 
conținutul necesar. Trebuie să

spus 
„N.

Comisia de organizare a aso
ciațiilor studențești a prezentat 
în fața delegaților un raport de 
activitate cu privire la constitui
rea asociațiilor studențești din 
Capitală.

Primul pas deci: sub conduce
rea comitetului orășenesc de par
tid și îmdrumate de comitetul 
orășenesc U.T.M., eu sprijinul 
organelor locale de partid și 
U.T.M. au fost cuprinși în aso. 
ciațiile studențești în primul se
mestru al anului școlar majorita
tea studenților. Hotărfrea Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. cu 
privire la îmbunătățirea muncii 
politico.educative în rîndul stu
denților a stîrnit un entuziasm 
general. Dovadă: numai după 
zece zile de la începerea acțiunii 
de înscriere în asociații, peste 
20.000 de studenți au depus ade
ziuni. într-o perioadă relativ 
scurtă s-au constituit 29 asocia, 
ții studențești în toate institutele 
de învățămînt superior. Conferin
țele de constituire ale asociațiilor 
au marcat punctul de plecare în 
activitatea asociațiilor. Studenți 
și cadre didactice au adus con
tribuția lor la fundamentarea 
muncii asociațiilor făcînd propu
neri, discutînd metodele de îmbu
nătățire a pregătirii profesionale, 
de întărire a legăturilor cu pro
ducția. probleme de activita
te educativă, culturală, sportivă 
și gospodărească. Oaspeții de o- 
noare ai conferințelor, delegațiile 
de muncitori din întreprinderi 
n an fost simpli spectatori la dez
baterile studenților. Ei au adus o 
contribuție consistentă la alcătui
rea unor programe bine orienta, 
te. Aceste manifestări de strînge- 
re a legăturilor dintre studenți și 
muncitori n-au lost de loc forma
le. Ele s-au desfășurat sub sem
nul unei depline sincerități, a 
unei prietenii animată de dorința 
de a se ajuta reciproc.

Avind la bază un program ju
dicios alcătuit și ținindu-se sea
ma de propunerile și necesitățile 
studenților, asociațiile au pornit 
la muncă concretă. Astfel ele 
s-au îngrijit ca studenții să aibă 
condiții mai bune de studiu, de 
trai și odihnă pentru ca nimic să 
nu-i stînjenească in activitatea 
profesională. Cerințele studenților 
au fost transmise de către consi. 
liile asociațiilor, conducerilor in
stitutelor. care, de cele mai multe 
ori, pe baza condițiilor materiale 
existente, le.au satisfăcut. Activi
tatea de cercetare științifică a 
cunoscut și ea un salt simțitor. 
In primul rînd un număr mai 
mare de studenți s-au angajat să 
rezolve probleme științifice inte
resante. iar tematica este mai 
strins legată de necesitățile prac
tice ale economiei. Activitatea 
culturală a fost înviorată. In toa. 
te institutele s-au format echipe 
artistice care au prezentat spec
tacole, sau organizat reuniuni 
tovărășești, seri literare, audiții 
muzicale, intilniri cu oameni de 
știință și cultură. Casa de Cui. 
tură a studenților a devenit cen. 
tru de desfășurare a activității 
culturale studențești din Bucu
rești,

Și activitatea gospodărească și 
socială, îndrumarea comitetelor 
de cămin, a delegaților de canti
nă, distribuirea unor materiale 
culturale, precum și trimiterea 
studenților la casele de odihnă — 
sînt consemnate de raport ca pri. 
me realizări ale asociațiilor.

Raportul privește activitatea a. 
sociațiilor studențești tn ansam
blu, fără accentuarea elementelor 
concrete.

...Discuțiile 
îl complecteazâ

și-l întregesc
La discuții, delegații din marea 

majoritate a institutelor au ținut 
să-și spună părerea despre acti
vitatea asociațiilor. Reproducem 
cîteva din discuțiile purtate la 
conferință.

Delegații Institutului politehnic 
s-au ocupat, printre altele, de va
lorificarea tradițiilor înaintașilor. 
In acest sens. în institut s-au 
întreprins citeva acțiuni care tre 
buie însă să fie continuate. Pen. 
tru aceasta se prevăd o serie de 
concursuri la diferite materii — 
concursuri dotate Cu premii — 
care să poarte numele marilor 
oameni de știință care au predat 
în Institutul politehnic de la în 
ființarea lui. Concursul de mate 
matici. de pildă, va purta numele 
cunoscutului profesor Țițeica. ș: 
va fi organizat pentru anii I și

Telegrama
adresată C. C. al P. M. R 
și Consiliului de Miniștri

„Răspunzlnd grijii partidului și guvernului nostru — se scrie 
tn telegramă — ne angajăm ca sub îndrumarea directă a orga
nizațiilor U.T.M. să mobilizăm masa de studenți la obținerea 
unor rezultate cît mai bune in munca profesional-științifică. 
Vom depune toate eforturile pentru ca asociațiile studențești să 
contribuie la formarea multilaterală a tinerilor intelectuali, 
înarmați cu concepția științifică despre lume, devotați cauzei 
construirii socialismului. Vom educa pe studenți în spiritul 
dragostei și devotamentului față de Republica Populară Romină, 
vom cultiva tradițiile de luptă revoluționară ale eroicei noastre 
clase muncitoare, tradițiile progresiste ale poporului romîn și 
ale naționalităților conlocuitoare, tradițiile democratice ale miș
cării progresiste studențești din țara noastră.

In activitatea noastră vom milita pentru dezvoltarea legătu. 
rilor de prietenie intre poporul romîn și popoarele sovietice, 
Chinei Populare și ale celorlalte țări socialiste, pentru legături 
cit mai trainice cu tineretul și studenții progresiști din alte 
țări.

Ne exprimăm atașamentul față de Partidul Muncitoresc Ro
mîn și de politica sa Înțeleaptă — se spune in Încheierea tele
gramei — și ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru 

partidului și guver-

la învățătură. Lj Facultatea de 
medicină generală, de pildă, pa
tru grupe au obținut la examene 
numai calificative „foarte bine”. 
Asociația studențească și-a pro. 
PU6 să premieze pe acești tova
răși.

Delegatul Institutului de mine 
din București s-a ocupat de îm
bunătățirea condițiilor de viață 
ale studenților.

Vom da cîteva exemple — a 
spus vorbitorul — care vor ilus
tra în parte îmbunătățirile _ ce 
s-au adus condițiilor de viață 
ale studenților. In momentul de 
față 70 la sută din studenții 
institutului au dreptul la bursă, 
iar 50 la sută locuiesc in cămine 
și iau masa la cantina institutu
lui. Și la cantina noastră, ca și 
la cantina Politehnicii, la masa 
de prlnz se pregătesc două me
niuri la alegere. La aceste îmbu
nătățiri a contribuit 
măsură și consiliul 
organizînd i— 
studenților la cantină.

Din cuvîntul delegaților Insti
tutului de căi ferate, extragem:

Studenții institutului nostru, 
în majoritatea lor sînt Hi 
muncitori, căliți și obișnuițl cu 
greutățile. Unii spuneau că ei nu 
vor putea face față sarcinilor 
dintr-un institut de învățămînt 
superior. Și noi le-am demons
trat că nu au dreptate. Sub con
ducerea organizației de partid și 
cu sprijinul organizației U.T.M. 
am folosit toate formele pentru a 
ajuta pe acești studenți Rezul
tatele sînt dintre cele mai bune. 
Din rîndul acestora '
ingineri valoroși; de aceea, a- 
nul acesta vom iniția e“ —!*
nalele C.F.R. cursuri

în mare 
asociației 

serviciul zilnic al

au ieșit

tn regio-
__ ___ __.... ____ de pregă
tire a muncitorilor și fiilor de 
muncitori care vor să învețe în 
instțtutul nostru.

aplicarea în viată a tuturor 
nului".

le la colocvii și examene la care 
asociațiile au contribuit puțin, 
lucru inerent de altfel dacă ți
nem seama că asociațiile abia 
și-au tnceput activitatea. De ase
menea. ei au făcut cunoscută 
inițiativa pe care au luat-o îm
preună cu consiliile asociațiilor 
de la universitățile din Cluj și 
Iași. Iată despre ce este vorba . 
studenții celor patru universități 
din țară se vor întîlni la Bucu
rești la 16 și 17 martie într-o se
siune comemorativă Închinată 
anului 1907. Tn luna aprilie, la 
Iași, se va organiza o sesiune 
științifică „Ștefan cel Mare”, ur
mată de asemenea de manifestări 
culturale și sportive Aceste ac
țiuni se vor încheia la 1 Mai la 
Cluj tot printr-o întîlnire a stu
denților celor patru universități. 
Tn’ programul acestei intilniri 
este trecută o mare serbare cîm- 
penească și numeroase Intilniri 
sportive.

Delegații Institutului de eon

hotărîri lor

influența negativă a 
au venit tn institut 
unei diplome și care

combatem 
celor care 
de dragul .
vor să „practice agricultura” pe 
bulevardele Bucureștiului. De a- 
semenea, e necesar să cultivăm 
la studenți mîndria și dorința de 
a contribui încă de pe băncile 
facultății la dezvoltarea științei 
agricole romînești Sperăm că a- 
nul acesta numărul lucrărilor do
tate cu premii să fie mai mare și 
aceste lucrări să-și găsească a- 
plicare în practică.

Delegații Institutului medico- 
farmaceutic au insistat asupra 
Îregătirii marxiste a studenților, 
n institutul nostru — au spus 

ei — se desfășoară o activitate 
intensă pentru Înarmarea studen
ților cu concepția marxist-leni- 
nistă despre lume, tn sprijinul 
activității susținute pentru în
sușirea materiilor de specialitate, 
ți pentru succesul lor tn întreaga 
activitate științifică de viitor. 
Avem grupe și studenți fruntași

DIN PLANUL DE ACTIVITATE 
ADOPTAT DE CONFERINȚA

ir Organizarea unor concursuri pe discipline, cum ar fi la 
fizică și matematici, chimie etc.

ir Introducerea in fiecare institut a cărții de onoare a insti
tutului, în care să fie trecuți cei mai bani absolvenți

* Organizarea, la Casa de cultură a studenților, ca sprijinul 
tovarășilor profesori care se bucură de prestigiu științific dt 
și a unor cadre de valoare din întreprinderile și instituțiile 
din orașul București, de intilniri și seminarii ale studenților 
din diferite specialități.

it Sprijinirea asociațiilor studențești din institute să-și în
tărească legătura cu întreprinderile, să organizeze Intilniri și 
conferințe in institute și întreprinderi, pentru cunoașterea mai 
temeinică a problemelor practice ale construcției socialismului.

i, Organizarea trecerii in revistă a activității științifice a 
a studenților in cadrul conferințelor științifice studențești.

* Pentru dezvoltarea dragostei față de institut vom reco
manda consiliilor asociațiilor ca impreună cu conducerile insti
tutelor și cu organizațiile U.T.M. să organizeze anumite 
serbări care să devină tradiționale' in institute, cum ar fi : 
„Ziua institutului", „Balul absolvenților”, sărbătorirea unor 
cadre didactice valoroase din institute etc. Cu ocazia acestor 
serbări să fie organizate competiții sportive, acțiuni culturale, 
sesiuni ale cercurilor științifice studențești etc.

* Vom sprijini crearea în fiecare institut a brigăzilor artis
tice, care să prezinte programe menite să contribuie la edu
carea moral-politică a studenților.

* Vom sprijini inițiativa Institutului de teatru, pentru tur
narea anui film cu aspecte din viața studenților din Bucu
rești.

ir Ne propunem ca în cadrul institutelor să existe o conti
nuitate în munca sportivă prin organizarea unor competiții in
terne care să cuprindă majoritatea studenților.

ir Vom mobiliza asociațiile studențești pentru a construi prin 
muncă voluntară, baze sportive simple, iar in luna martie să 
participe la amenajarea bazei sportive a studenților din Ca
pitală.

ir Vom organiza un concurs permanent pentru cel mai în
grijit cămin.

ir Ne propunem ca pe timpul vacanței de vară să organizăm 
o tabără studențească cu corturi la munte sau la mare, in care 
studenți1 să suporte doar o parte din cheltuieli. In acest timp 
ne propunem să construim, prin muncă voluntară, o tabără 
studențească permanentă.

Tinerii actori se pregătesc
Concursul tinerilor actori din 

teatrele dramatice, importantă ma
nifestare artistică închinată celui 
de al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova, suscită interesul viu al 
celei mai tinere generații de slu
jitori ai teatrului.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" va intra în concurs cu pie
sele „Rodia de aur" de Adrian 
Maniu și Al. O. Teodoreanu și 
„Steaguri pe turnuri", o nouă dra
matizare după Makarenko de 
Stehlik.

Tinerii 
Național 
zenta la 
„Ultima 
lescu și . . ..
pribegie" de Arbuzov.

La Baia Mare se pregătesc două

interpreți ai Teatrului 
din Craiova se vor pre- 
concurs cu două piese: 
generație" de V. Nițu- 
Fl. Vasiliu și „Ani do

piese din repertoriul clasic : 
ții" de Schiller (în limba romînă) 
și „Romeo și Julieta“ de Shakes
peare (în limba maghiară).

Din dramaturgia străină con
temporană au mai fost alese 
pentru concurs „Monserrat" de 
Em. Robles la Teatrul Național 
din Cluj, „Coboară iarnă" 
Maxwell Anderson la Teatrul 
țional din Iași și „Rivalii" 
Sheridan la Teatrul de Stat 
Petroșani.

Au mai stabilit piesele cu 
vor participa la concurs Teatrul 
de Stat din Oradea („Tinerețea 
părinților" de Boris Gorbatov), 
Teatrul de Stat din Timișoara 
(„Peste 20 de ani" de Svetlov), 
și Teatrul de Stat din Constanța 
(„Inelele de cositor" de Tamara 
Gabbe).

de 
Na

de 
din

care

Simpozion închinat lui 1907

Sirnbătă seara a avut loc pe j 
i scena Teatrului Armatei pre- 1 
jmiera spectacolului cu piesa! 
j ..Femeia îndărătnică" de W. j 
( Shakespeare. Regia spectaco- j 
[ lului e semnată de tînărul re.! 
j- gizor George Rafael, iar în j 
1 rolurile principale au apărut) 
[ Nineta Guști șl G. Demetru. 1 
• In fotografie: un moment | 
1 din spectacol.

Și o concluzie...
La discuții au participat mulți 

delegați și fiecare din ei a dorit 
să-și aducă contribuția la corn- 
plectarea raportului și a planului 
de activitate. Clar au reieșit cî
teva probleme, și anume că aso
ciațiile trebuie să se preocupe de 
îmbunătățirea muncii profesiona. 
le și științifice a studenților prin 
forme adaptate specificului fiecă
rui institut.

Asociațiile trebuie să desfășoa
re însă și o muncă politică, să 
educe la viitorii specialiști înal
tele calități morale, calitățile 
omului nou, al societății socia
liste. De asemenea, ele trebuie 
să activeze pentru condiții bune 
de studiu și de trai pentru stu- 
denți, pentru desfășurarea unei 
bogate activități cultural-sportive.

Există premiza desfășurării 
unei activități interesante, varia
te și cu un conținut bogat Con
ferința a ales In Consiliul aso
ciațiilor studențești din . Bucu. 
rești tineri capabili să conducă 
activitatea asociațiilor. Reprezen
tanții organizației de partid și 
U.TM. care au participat la con
ferință și-au exprimat încrederea 
că asociațiile studențești vor an
trena masa studenților la o sus. 
ținută activitate profesională și 
obștească, vor contribui la edu
carea studenților în spiritul înal. 
telor lor Îndatoriri față de popor, 
partid și guvern, care le-au asi
gurat posibilități optime de tavă, 
țătură și de trai. Conducerea de 
către partid și îndrumarea aso
ciațiilor de către organizația 
U.T-M. constituie garanția succe
sului In activitatea asociațiilor. 
Le urăm spor la muncă.

corespon-TIMIȘOARA (de la 
dentul nostru). —

La Școala medie nr. 
mișoara s-a organizat 
cestea un interesant 
închinat lui 1907. La simpozion 
au participat elevi, profesori și 
părinți, precum și invitați din al
te școli ale orașului.

Cu acest prilej tovarășul prof.

1 din Ti. 
zilele a- 

simpozion

C. Rudneanu a ținut un referat 
despre cauzele răscoalelor țără
nești din 1907, prof. dr. A. Gali, 
moș a vorbit despre desfășurarea 
răscoalelor, prof. A. Țintea a sub
liniat solidaritatea clasei munci
toare cu țărănimea răsculată, iar 
prof. Z. Nicoli a vorbit despre e- 
coul stîrnit în literatura noastră 
de răscoalele țărănești din 1907.

Pregătiri pentru primăvară
Apropiata sosire a primăverii 

constituie un prilej de intense pre
gătiri din partea Trusturilor de 
alimentație publică din Capitală. 
Astfel, pînă la 8 Martie — ziua 
femeii — în București vor fi or
ganizate 15 expoziții de prezenta
re și desfacere a unor produse cu
linare și de cofetărie, expoziții la 
care își vor da concursul cei mai 
iscusiți meșteri bucătari și cofe
tari.

Paralel cu aceasta se va introdu
ce la 5 cofetării deservirea exclu
siv a prăjiturilor speciale livrate 
de Ministerul Industriei Alimen
tare. In cinstea zilei femeii, la un 
număr de 20 de cofetării s-au luat 
măsuri pentru o cît mai bună de
servire a cumpărătorilor, treeîn- 
du-se de asemenea la prepararea 
unor sortimente noi de prăjituri.

In afara celor de mai sus, pînă 
la 20 martie vor fi gata pentru 

| funcționare instalațiile frigorifere, 
I mașinile de înghețată, compresoa- 
rele, laboratoarele de casată și 
înghețată etc. S-au luat de ase- 

I menea măsuri pentru o bună a- 
provizionare cu gheață a unități
lor care au nevoie.

După cum se vede, apropiata 
I sosire a primăverii constituie un

prilej de serioase pregătiri pentru 
trusturile de alimentație publică.

Nu va trece mult timp și chioș
curile cu răcoritoare vor fi din 
nou asaltate de mii de cetățeni.

E. P.

Expoziție școlară 
cu participarea 

a 20 de țări
CONSTANȚA (de Ia corespon

dentul nostru).
In sala Fușkin din orașul Con

stanța, în prezența unui public 
numeros, s-a deschis Expoziția in
ternațională do artă plastică șco
lară organizată de Comitetul Cen
tral al Crucii Roșii, Ministerul 
Culturii și Ministerul Invățămîn- 
tului. 1

Printre numeroasele 
picturi primite din 20 de țări, o 
deosebită admirație au stîrnit lu
crarea elevului japonez Tsun-Chi- 
Kota in etate de 9 ani, intitulată 
„Comerț", „In școală, la lecții" 
— o lucrare executata de eleva 
Grosman Tatiana in etate de 13 
ani din U.R.S.S., „Casa din Ar
dent" executată de elevul Colin 
Andre din Belgia, „Din activita
tea pionierilor" 
va Munteanu 
stanța.

Zilnic prin 
perindă zeci și 
care admiră 
elevi.

Răspund chemării 
la întrecere a oțelarilor 

reșiteni
Oțelarii de la Combinatul si

derurgic din Hunedoara au răs
puns cu entuziasm chemării la 
întrecere a oțelarilor de la Combi
natul metalurgic Reșița.

Marți, In cadrul unei însuflețite 
consfătuiri, la care a participat și 
o delegație a oțelarilor reșițeni, 
colectivul oțelâriei Martin a Com
binatului din Hunedoara s-a an
gajat ca pină la 1 Mai să dea 
patriei peste planul de producție 
2.000 tone oțel de bună calitate, 
să realizeze economii în valoare 
de 1.618.500 lei, să mărească pro
ductivitatea muncii cu 2 la sută 
față de plan, să îmbunătățească 
calitatea oțelului produs cu 7 Ia 
sută față de cifra admisă și să 
mărească cu 2,5 la sută indicele 
calendaristic al agregatelor.

In vederea realizării acestor 
angajamente oțelarii hunedoreni 
au propus adoptarea unor mă. 
suri tehnico-organizatorice con. 
crete, printre care: introducerea 
metodelor de reparații rapide la 
cuptoare, elaborarea a cel puțin 
640 șarje rapide anual pe fiecare 
schimb. . introducerea mecanizării 
la evacuarea sacilor de zgura, 
construirea celei de a treia linii 
în hala lingotierelor și altele.

Luînd cuvîntul, numeroși mun
citori. ingineri și tehnicieni și-au 
exprimat încrederea că angaia- 
mentele luate pot fi îndeplinite.

★
Răspunzînd ia chemarea oțela

rilor de la Combinatul metalur
gic Reșița, oțelarii de la uzinele 
„Industria Sîrmel” din Cîmpia 
Turzii s-au angajat să dea pînă 
la 1 Mai, peste plan, 200 tone 
oțel special, să sporească produc
tivitatea muncii cu 6 la sută șl 
să reducă prețul de cost al oțelu
lui cu 0,5 la sută față de pian.

Ministerul

desene și

executată de ele- 
Violeta din Con

sala expoziției se 
zeci de vizitatori 

lucrările tinerilor

Campionatele 
internaționale de schi 

ale R.P.R.
între 3 și 7 martie pe pîrtiile 

de pe Valea lui Carp, din apro
pierea orașului Sinaia, se vor 
desfășura întrecerile primei ediții 
a campionatelor internaționale 
de schi ale R.P.R. La această 
competiție și-au anunțat partici
parea schiori fruntași d.in Au
stria, R P. Ungară, R. P. Bul
garia și R.P.R.

Din loturile tarilor participante 
fac parte printre alții schiorii 
Hans Schiemmel, Frantz Trits- 
cher, Terdl Kerber (Austria) 
Pali Saigo, Imbre Betak, Andor 
Gall (R. P. Ungară). Gheorglii 
Dimitrov, Peter Anghelov, Dimi-i 
ter Atanasov (R. P. Bulgaria) 
Mihail Bîră, Gh. Cristoloveanu, 
Constantin Enache, Manole Al- 
descu (R.P.R.). De asemenea la 
campionatele internaționale de 
6chi ale R.P.R. vor participa cei 
mai buni 6chiori ai asociațiilor 
C.C.A., Dinamo, Voința, Progre
sul și Flamura roșie.

De trei ani drapelul 
n-a părăsit fabrica

INFORMAȚII
a plecat'.a 
a Uniunii 

condusă de 
secretar al 

_ ____ , ___ va parti
ta consfătuirea comsomoliș- 
și a tinerilor evidențiați in 

munca pentru valorificarea pă- 
mtaturilor înțelenite. Din delega
ție fac parte tineri din țara noa. 
stră care au muncit la stringerea 
recoltei din Kazahstan in 
nului trecut.

La aeroport au fost 
tov. Cornelia Mateescu, 
al C.C. al U.T.M., membri 
C.C. al U.TM. și activiști.

★
Delegația Crucif Roșii

Marți 26 februarie 
Moscova o delegație 
Tineretului Muncitor, 
tov.
C.C. al U.T.M, care 
cipa
tiior

Petre Gheorghe,

vara a.

de față 
secretar 

ai

_ ___ , a
R.P R. alcătuită din dr. Octavian 
Slerdean și dr. Ion Grozdea, 
membri ai C.C. al Crucii Roșii a 
R.P.R., care se află tn Egipt pen
tru a transmite poporului egip
tean darurile Crucii Roșii a 
R.P.R., a fost primită în ziua de 
20 februarie de către președin
tele Egiptului, Gamal Abdel Nas
ser.

în zilele de 21 și 22 februarie 
delegația romină a fost primită 
de ministrul Sănătății al Egip
tului.

In ziua de 25 februarie mem
brii delegației Crucii Roșii a

R P.R. au părăsit orașul Cairo, 
indreptindu-se spre patrie.

★
In sala deputatului de la Sfa

tul Popular al Capitalei a avut 
loc marți după-amiază deschide
rea festivă a celui de al IlI-lea 
Concurs național al tinerilor so
liști organizat în cinstea celui 
de al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Vasile Ungureanu, 
șeful secției culturale a Sfatului 
Popular al Capitalei.

Etapa l-a a celui de al IlI-lea 
Concurs național al tinerilor so
liști începe în dimineața zilei de 
1 martie. Din comisile de selec
ționare formate 
specialități, fac 
tanți de seamă 
artistice.

La concursul 
în Capitală 
concurenți din regiunile 
rești, Constanța, Ploești, 
și Pitești. Tinerii soliști din cele
lalte regiuni vor participa la pri
ma etapă în orașele Cluj, Timi
șoara și Iași care au fost desem
nate ca centre de desfășurare a 
concursului.

Etapa a Il-a va avea loc în 
Capitală între 15-26 martie, 

(Agerpres)

pentru diferitele 
parte reprezen- 
ai vieții noastre

ce se desfășoară 
participă 400 de 

Bucu- 
Stalin

SPECTACOLE
f Patria, Elena Pavel, înfrățirea 

intre popoare, Libertății: „There- 
se Raquin“; Republica, Bucu
rești, 1. C. Frimu, Gh. Doja, Va- 
sile Roaită, Al. Sahia: „Cio-Cio- 
San“; Central, Magheru: „Mai 
presus de dragoste** ; V. Alecsan- 
dri, Doina, Ai Popov : „Am fost 
mai tare“ ; Maxim Gorki, Timguri 
Noi, Arta, Coșbuc: „Parada 
lui Chariot**; Victoria, 23 August, 
Volga; „Moara cu noroc**; Cul
tural, Donca Simo: „Podhale în 
flăcări**; Lumina, 1 Mai: „Pă
tratul 45“ ; Tineretului, Munca :

„Omul din Umbră” ; Grivița : 
„Indrăgostiții” ; Unirea ; „Moar, 
tea unui ciclist” ; Const. David : 
“Feroviarul”: T. Vladimirescu 
„Casa mult visată” ; Miorița 
„Mi-e sete” ; Moșilor, N. Bălces 
cu : „Sinha Moța”; Ilie Pintilie 
„Ei au fost primii” ; Popular 
„Hoți” de copii; M. Eminescu 
„Dreptul de a te naște” ; 8 Mai 
„Artistă cu orice preț” ; Olgi 
Banele: „Misterul celor 2 ocea
ne” ; Aurel Vlaicu: „Ctnd 
furtuna” ; Alianța : „Mîine 
prea tîrziu”,

va fi

Cu fabrica și mai ales cu mun
citorii ei, sîntem vechi cunoștințe: 
ne-am legat prietenie cu ctțiva ani 
în urmă cînd „Avîntul" era un 
mare șantier, cu mult zgomot, praf, 
noroi... Atunci fetele ce apar atît 
de fotogenic în clișeele alăturate 
în halatele lor imaculate, purtau 
salopete prăfuite, erau 
soare și strigau în 
gura mare la macara
gii și descărcători... Cea 
mai mare parte dintre 
muncitorii de azi de la 
„AvîntuT sînt foști 
constructori, oameni ai 
șantierului...

Vremurile acelea 
au trecut. Construcția 
s-a înălțat mîndră, cu
rată și ordonată ca o 
sală de laborator. Au 
venit utilaje, mașini 
moderne, care au me
canizat aproape în în
tregime toate lucrările.

Dar tinerii care au

știut să cîștige cu suc
ces bătălia construcției, 
au știut, în continuare 
să asigure un hun re
nume fabricii lor. Cu- 
find, datorită unei 
producții sporite, grijii 
pentru calitatea deose
bită a produselor și a 
ordinei exemplare din 
secții, întreprinderea 
„Avîntul", a cîștigat 
drapelul de fruntașă 
pe țară în ramura ali
mentară. ~ 
au trecut __
drapelul nu a părăsit 
nici o zi 
ca : trei ani la rînd ti
nerii de aici au cîști
gat întrecerea cu zeci 
și zeci de colective 
din țară.

Am vizitat secțiile 
de fabricație și la sfîr- 
șiț am ajuns și la sec
ția de împachetat.

secție fruntașă pe fabri-

De atunci 
trei ani, dar

măcar fabri-

— E o r ____ _ ____
că — mi-a șoptit directorul, mîn- 
dru de tinerii săt. Ei au stimulat 
și celelalte secții și le-au dat se
rios de furcă...

Am înțeles mai bine ceea ce a 
vrut să spună directorul, cînd am 
cunoscut-o pe Leonica Noaghi. E 
o fată frumoasă si veselă, (fotoora-

fia nr. 1); dar marea ei calitate 
este hărnicia despre care i s-a dus 
vestea. In doi ani de etnd este 
aici, ea a căpătat o tndeminare 
deosebită în muncă. Zilnic, fata 
aceasta reușește să depășească 
simțitor planul.

Vă închipuiți, atunci, cînd și alte 
fete lucrează ca ea — și stnt des
tule — că nu prididesc cei de la 
fabricație să producă cit pot tine
rele acestea să cintărească și sa 
împacheteze în ambalaje. $i ds 
aici pornește „gîlceava“ între sec
ții. Dar nu mai merge așa..

— Ne-am hotărît să chemăm la 
întrecere toate brigăzile din 
brică, cu obiective precise, 
crete. Să-i vedem atunci.. .

(Reporterul fotografic, a 
pe peliculă momentul consfătuirii, 
pe care nî-1 redă în clișeuu 2).

Dacă vorbim despre calitatea 
produselor atunci un cuvint tre
buie spus și despre tînăra ingi
neră Viorica Siliștean. Acum trei 
ani, absolventa Viorica Siliștean 
a intrat, puțin sfioasă, la „Avintul". 
Poate fabrica n-a fost pe măsura 
visurilor ei din anii de studii, dar 
oricum, era un pas, primul

fa-
con-

prins

Ar"

Cu anii, fata s-a obișnuit cu oa
menii, cu utilajele și acum nici 
măcar nu-i trece prin minte să-și 
părăsească tovarășii.

„Boiaua este un produs necesar 
— spunea ea zîmbind. Ia poftește 
d-ta și mănîncă o mîncare fără 
paprica..."

N-am încercat acest lucru, o 
cred pe cuvint... mai ales cizlnd 
cu cită seriozitate examina minu
țios, împreună cu responsabila sec
ției, calitatea produsului, (foto 
nr. 3).

Foto reportaj: D. GIRLEANU 
și E. POPPER.

Oradea, februarie 1957.



Knowland tăgăduiește, 
dar faptele îl dezmint...
NEW YORK 26 (Agerpres). — Iară și asupra activității subver- 

După cum s-a mai anunțat, la 25 sive dușmănoase a S.U.A. îm- 
" " " potriva acestor țări. Primul a

luat cuvîntul I. Ulrich, reprezen
tantul Cehoslovaciei.

Ulrich a vorbit amănunțit des
pre activitatea subversivă desfă
șurată de S.U.A. împotriva Re
publicii Cehoslovace.

In diferite perioade ale dez
voltării relațiilor internaționale, a 
spus în continuare delegatul Ce
hoslovaciei, au prevalat diferite 
forme ale amestecului american. 
CHIAR IN PERIOADA SLĂ
BIRII TEMPORARE A ÎN
CORDĂRII INTERNAȚIONALE 
S.U.A. NU AU ÎNCETAT AC
ȚIUNILE LOR DUȘMĂNOASE 
ȘI AMESTECUL LOR IN TRE
BURILE INTERNE ALE ȚARI
LOR LAGĂRULUI SOCIALIST.

Delegatul cehoslovac a cerut sâ 
se voteze pentru proiectul de re
zoluție prezentat de delegația 
U.R.S.S.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Bulgariei, M. Tarabanov.

februarie Comitetul Politic Spe
cial a început examinarea pro
blemei prezentate de Uniunea 
Sovietică privind amestecul Sta
telor Unite în treburile interne 
ale țărilor de democrație popu
lară și activitatea dușmănoasă a 
S.U.A. împotriva acestor state.

După cuvintarea reprezentantu
lui U.R.S.S., V. V. Kuznețov, în 
numele delegației S.U.A. a luat 
cuvîntul senatorul Knowland. De- 
clarind că intenționează să se li
miteze la scurte observații și iși 
rezervă dreptul de a lua cuvîn
tul mai tîrziu, Knowland a negat 
acuzațiile aduse S.U.A.. deși nu 
s-a referit la faptele concrete ci
tate în cuvintarea șefului delega
ției sovietice.

Afirmînd că acuzațiile aduse 
S.U.A. au un caracter „senzațio
nal" și „propagandistic", Know
land a recunoscut că S. U. A. ar 
dori crearea „altor condiții in 
Europa".

Denaturînd fn mod grosolan 
faptele și căutînd să scoată bas
ma curată organele de stat ale 
S.U.A., Knowland a încercat să 
acuze Uniunea Sovietică de agra
varea situației internaționale.

Manifestîndu-și ostilitatea ex
tremă fată de lagărul socialist, 
Knowland a calomniat fără pic 
de jenă Uniunea Sovietică și ță
rile de democrație populară.

In încheiere Knowland a cerut 
să nu se adopte nici o rezoluție 
pe marginea problemei, exami
nate.

In ședința din după-amiaza 
zilei de 25 februarie în Comitetul 
Politic Special au continuat dis
cuțiile asupra problemei ameste
cului S.U.A. în treburile interne 

ale țărilor de democrație popu-

CERCURILE GUVERNANTE 
AMERICANE, a declarat Tara- 
banov, FOLOSESC TOATE MIJ
LOACELE PENTRU ACTIVITA
TEA SUBVERSIVA ÎMPOTRI
VA ȚARILOR DEMOCRATE. 
S.U.A. ascund pe renegații fas
ciști pentru ca, formind din ei 
bande, să-i strecoare din nou în 
statele democrat-populare pentru 
a deslășura activitate subver
sivă.

Oprindu-se tn încheierea cu- 
vîntării sale asupra discursului 
reprezentantului american, Tara- 
banov a arătat întreaga lipsă de 
temei a „argumentelor" Iui 
Knowland împotriva propunerii 
sovietice.

Reprezentantul Bulgariei a a. 
nalizat în mod amănunțit acti
vitatea subversivă a S.U_A. îm
potriva R D. Germne și 
gariei.

La sfîrșitui ședinței ciankaișis- 
tul a sprijinit activitatea subver
sivă a S.U.A. și politica lor agre
sivă.

a Bul

in Adunarea Generală 0. N. U
* Rezoluție în problema Ciprului
* Discutarea agresiunii israeliene

NEW YORK 26 (Agerpres).-
Ședința plenară din dimineața 

zilei de 26 februarie a Adunării 
Generale a aprobat fără dezbateri 
proiectul de rezoluție in problema 
Ciprului aprobat de Comitetul 
Politic. Acest proiect prezentat de 
delegația Indiei, conține „dorința 
sinceră" de a se găsi ,,o rezol
vare pașnică, democrată și echi
tabilă a problemei Ciprului", înTIRGUIELILE DIN CULISELE FRANCHISTE

Cea mai gravă criză din istoria regimului lui Franco
PARIS 26 (Agerpres). — Zia

rele pariziene redau lista oficială 
a membrilor noului guvern spa
niol tormat de generalul Franco, 
care a tost publicată la Madrid. 
Din noul guvern tac parte 18 mi
niștri ; 13 dintre aceștia au tăcut 
parte din vechiul guvern.

Comentatorii de presă occi
dentali scot în evidentă făp
tui că actuala remaniere mi
nisterială este cea mai însem
nată din istoria regimului 
franchist și că ea nu a fost 
realizată decît după aproape 
două zile de tîrguieli care au 
arătat limpede existenta unor 

divergente serioase Intre Fran. 
co și partidul falangiet și în-

tre falangă și elementele mo
narhiste.

Mai importantă decît aceste ne
înțelegeri din sinul cercurilor 
conducătoare de la Madrid este 
nemulțumiree populară față de 
politica regimului, nemulțumire 
care a determinat In tapț actuala 
remaniere. Corespondentul din 
Spania al ziarului francez „Com
bat" subliniază că remanierea 
„devenise inevitabilă ca urmare * 
nemulțumirii generale și a psiho. 
zei inflaționiste". Iar comentato
rul agenției France Presse. tre- 
cind tn revistă situația internă 
in Spania in preajma actualei re
manieri, scrie că „SITUAȚIA SE

ÎNFĂȚIȘEAZĂ in culori 
ÎNTUNECATE* ți subliniază că 
.NEMULȚUMIREA OAMENI
LOR MUNCII A ÎMBRĂCAT 
FORMA MANIFESTAȚIILOR PA. 
SIVE, DAR LIPSITE DE ECHI
VOC DE LA BARCELONA ȘI 
MADRID".

notat" i in slîrșii, o să-l aibă

Guvernul Israelului
se menține 

pa poziții agresive
IERUSALIM 26 (Agerpres). — 

La 25 februarie -în parlamentul 
israelian au avut loc dezbateri in 
legătură cu situația in Orientul 
Mijlociu. Luînd cuvîntul în cadrul I ...
dezbaterilor, PRIMUL MINIS- i 
TRU BF..N GURION ȘI-A EX-I?, \ i 
PRIMAT ÎNGRIJORAREA FAȚA 
DE EVENTUALA APLICARE 
DE SANCȚIUNI ISRAELULUI 
DE CĂTRE ORGANIZAȚIA NA- 

ȘȚIUNILOR UNITE. Afirmind că 
Israelul na are intenții de a cu
ceri vreo parte a teritoriului E- 
giptakn, PREMIERUL ISRAE
LIAN A FORMULAT DIN NOU 
CEREREA DE A SE ACORDA 
ISRAELULUI „GARANȚII". Re- 
feriodc-se în mod special la teri
toriul Gaza. B?n Garioo a recu
noscut că Israelul nu poate să ne
socotească rotațiile propose de di
verse țări pentru a rezolva acea- 
tă problemă- El s-a pronunțat in 
farca-ra creării unei cosrsri 
O.N.I. care să cerceteze situația 
ia zana Gaza.

Ia încheiere, premierul Bea 
Gurion și-a exprimat speranța că 
ia cele din urmă se va țări o 
lehiție -io cadrul <i cu colabora
rea Națiunilor Unite".

concordanță cu principiile Cartei 
O.NU.

In proiect se exprimă de ade
menea speranța In reluarea și con
tinuarea tratativelor în vederea 
realizării acestui scop. Adunarea 
Generală a aprobat acest proiect 
cu 55 de voturi și o abținere (A: 
fanisUn). Nid o delegație «ra « 
votat împotriva proiectului de 
rezoluție indian.

Adunarea General a trecat 
apoi la disesurea situației d.a 
Orientul Apropiat în legătură m 
refuzul Israetahri de a indepliui 
rezoluția Adunării Generale de 
a-și retrage imediat și necondi- 
țicnat trupe-’e de pe teritoriu} 
Egîptuhii. Adunarea Geaera-â 
examinează proiectul de rezo.ut e 
a 6 țâri (Libanul. Irak, Sudan. 
Indonezia. Pakistan și Afga
nistan. care prevede ap ca rea de 
aanctniBi Israelu’oi. In cadra! 
dezbaterilor au luat onintul Fee 
Ed din (Siria). Rifai. (Iordania). 
Pearson (Canada). Ta ședință a 

i luat de asemenea cuvîntul repre- 
zemactui UXS-S^ A. A. Sobo
lev.

INTILNIREA ȘEFILOR 
A PATRU STATE ARABE

„AL-AH3AM": Depi nd unitate de vederi 
in problemele discutate
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Vă spun drept că fusesem foarte neliniștit. Căpătasem chiar 
palpitații și mă temeam să nu dau Intr-o criză de nervi ori intr-o 
congestie cerebrală. Toate acestea din cauza neliniștii și a nerăb
dării. M-am dus la medicul meu de casă ca să-mi confirme diag
nosticul. Medicul mi-a luat pulsul, mi-a ciocănit spinarea, m-a 
pus să scot limba la el, mi-a măsurat tensiunea, mi-a întors ploa- 
pele pe dos, și-a lipit urechea de pieptul meu — și a exclamat:

— TU!
Mi-am dat seama că e vorba de ceva foarte grav. Și cu sufle

tul la gură întreb i
— Ei?!
Nu pot să vă reproduc ce mi-a răspuns medicul fiindcă 

nu știu latinește. Dar fiindcă mi-a vorbit în graiul lui Horațiu, 
am priceput că el însuși e nedumerit. Insă, după o clipă de re
flecție, parcă străbătut de o idee subită și salvatoare, s-a repezit 
la mîna mea dreaptă, mi-a pipăit falanga mare de la degetul mij
lociu — și, răsuflînd ușurat a decretat cu hotărîre:

— Dumneata aștepți ceva cu mare nerăbdare!
Asta era / Eram sigur 1 Altceva nici nu putea să fie / Știu, vi se 

pare curios că tocmai falanga — și numai ea —a deslegat miste
rul. De ce falanga ? O să vedeți, de ce, oleacă mai la vale.

Pină una-alta, mă grăbesc să vă spun că, de citeva zile încoace, 
sînt cu desăvîrșire calmat. Mă temeam, pină acum citeva zile, că 
n-o să-l aibă. Acum m-am liniștit: tn sfîrșit, uf! o să-l aibă /

In privința asta, toată presa occidentală de dreapta îmi dă de
pline asigurări. Și eu crea tn ce scriu ziarele de dreapta din Apus 
ca tn icoana sfîntului Sisoe.

Păi ar fi ți de rușine să nu-l aibă. Cine a binemeritat de la pa
trie mai mult ca Caudillo, da! șeful statului spaniol, decît gene
ralul Franco, mă rog! comandantul suprem al Falangei spaniole, 
carevasăzică! (Acum înțelegeți cum devine cu falanga...) El, care 
a blagoslovit poporul Spaniei cu o guvernare fascistă pură, au
tentică, intr-un cuvînt: sadea. El, care a izbăvit poporul Spaniei 
de libertăți democratice și de republică. El, care a readus mă
reția medievală a obscurantismului și opresiunii, pe care republi
canii erau gata-gata să le arunce la dini, cum W aruncaseră, rînd 
pe rînd, pe Alfons al XVIII-lea și pe Primo de Rivera, dacă nu 
intervenea el, Caudillo cu aviația lui Mussolini și tancurile lui 
Hitler.

Știu, o să-mi ziceți că dacă așa stau lucrurile, dacă el e blagos- 
lovitorul izbăvitorul, dacă faptele lui sîntără atît de sublime, 
de ce dintr-odată tam-nisam, după atîția și atîția ani de guver
nare franchistă, ba se scoală studențimea, ba se pune în grevă 
muncitorul și funcționarul, ba mai știu eu ce ? Te joci cu omul, 
domnule! Omul e o lighioană curioasă: se satură și cu binele. 
Mai ales cînd e focos la temperament, cum e spaniolul. Însuși 
Calderon de la Barca zicea într-un vers:

...Y el buen mayor es pequeno...
Adică: „Și binele cel mai mare este dt se poate de mic". Așa 

că să nu-mi spuneți mie nu: merită să-l albe și bravo lui, că 
în sfîrșit, uf I o să-l aibă.

— Ce să aibă ? — o să mă întrebați dumneavoastră văzînd că 
mă las greu cu precizarea.

— Cavoul — o să vă răspund ca să nu vă mai fierb, așa, fără 
apă multă vreme.

Știrea ani cules-o cum zic, din presa occidentală de dreapta, 
care se mîddrește cu nobila inițiativă a sublimului general. Da, 
se sapă pe Valle de Los Caydos, în stîncile Sierrei de Guadar
rama, un uriaș cavou sortit să adăpostească moaștele sublimului. 
Se sapă de 15 ani încoace. Sapă deținuții politici. Aceia care au 
scăpat cu viață din războiul civil ori care, republicani fiind, au 
mai încercat de atunci, pe ici pe colo, să cîrtească. Și deși mîna 
de lucru este de pomană, totuși statul a și cheltuit pentru măreția 
trebii citeva miliarde de pesetas. Magnifica realizare, nemaipo
menita capodoperă- are o cupolă săpată în stîncă, înaltă cît și 
cupola bisericii Sfîntul Petru de la Roma, iar sub ea, și la picioa
rele unui crist sculptat in piatră va fi depusă și grijuliu așezată 
racla ghineralului. Iar o cruce de 150 de metri înălțime, vizibilă 
la 50 de kilometri depărtare, fiind luminată și noaptea, veghează 
de pe acum pe vîrful Gusdarramei.

Ca să vă spun drept, eu unul nu admir atît de mult măreția 
monumentului, cît această grijă pentru ziua de mîine a omului 
gospodar. Apoi, sînt sigur că marele Franco care-i „giantă la- 
tinăa ca și noi, știe vorba romînului: „Ce-și face omul cu mîna 
lui...u adică — cum am văzut — nu chiar cu mîna lui, ci cu a 
deținuților politici, dar oricum, din grija lui.

Ce să mai zic! Ridic acest pahar și mă rog domnului să-i ajute 
cit mai degrabă a se folosi de cupolă și de încăpătorul cavou. Căci 
tare a mai binemeritat, bietul ghinărar, de la patria lui...

LASCAR SEBASTIAN

CAIRO 26 (Agerpres). — Par- 
ticîpanții la conferința șeft'or ce
lor patru state arabe — Egiptul, 
Siria. Arabia Saudită și lorda. 
nia — s.au tntrun.t la 23 februa
rie la cea de-a doua ședință. 
După cum anunță ziarul _A1-Ati- 
ram" la conferință se discută 
două probleme principale: atitu
dinea țărilor arabe față de „doc
trina Eisenhower" și poziția lor 
în legătură cu refuzul Israelului 
de a-și retrage trupele de pe te-

riloriul egiptean. ZIARUL. SUB
LINIAZĂ CA PRIMA INTILNi 
RE A ȘEFILOR STATELOR A 
RABE A DOVEDIT DEPL1 X 
UNITATE DF. VEDERI IN PRO
BLEMELE DISCUTATE A PAR. 
T1C1PANȚILOR LA CONFE
RINȚA

După cum anunță ziarul. pen
tru pregătirea hotariril.r ctmte- 
rinței a fost constituit ca coc: 
special din care fac pare oi->er 
de stat ai țărilor — partlc.pazte 
la conferință.

Alegeri „pe jumătate"
baza propunerilor... guvernului 
(democrația occidentală pe culmi 
neatinse incă!).

Grație acestei jonglerii electo
rale, guvernul spera să supravie
țuiască întilnirii cu urnele. Și ca 
să evite orice surprize — după 
spusele unui fost prim ministru, 
lider al opoziției — autoritățile 
au falsificai peste 50.000 de 
buletine de vot.

Alegeri „pe jumătate". Demo
crație americană ^suiă tn

M. R.

Cu zarvi importată din S.U.A. 
fi adaptată la condițiile locale, 
l-au desfășurat alegeri parlamen
tare in Tailanda. Au fost alegeri 
de cel mai autentic „tip ameri
can'. Ba, s-ar putea spune că gu
vernanții de la Bangkok s-au stră
duit — fi, să recunoaștem, au reu
șit — să-i întreacă pe profesorii 
lor tn materie electorală. Cei ce 
au obținut dreptul de vot au că
pătat încuviințarea de a alege „pe 
jumătate'. Simplu: parlamentul 
trebuie să aibă 320 de deputați. 
Ca să fie sigur, de victorie, gu
vernul a întocmit o lege electo
rală care prevede că numai 160 
deputafi lini aleși. Dar restul ? 
Celelalte 160 de mandate sînt 
distribuite prin decret regal pe

Convorbirile 
franco-americane

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
— In dimineața de 26 februarie 
au avut loc la Washington pri
mele întrevederi franco- ameri
cane organizate cu prilejul vizi
tei tn Statele Unite a primului 
ministru francez, Mollet și a mi
nistrului său de Externe. Pineau.

Primul ministru francez Guy 
Mollet a fost primit la Casa Albă 
de președintele . Eisenhower cu 
care a avut o întrevedere de a- 
proape o oră. In acest timp, la 
Departamentul de Stat a avut 
loc o întrevedere a miniștrilor 
de Externe, Dulles și Pineau.

S-a dovedit că Schneider, 
medicul șef al noii armate 
vestgermane este- un impos
tor, care nu are dreptul să 
poarte titlul de medic și 
care, pe deasupra, a sufe
rit tn trecut o serie de con
damnări penale

„Medic" al armatei dac-a fost 
numit 

Pus la înălțime, frunte de
colac, 

Lucrul nu ne miră: nu s-ar 
fi găsit 

Petic mal de cinste la astfel 
de sac.
B. C.

COMPONENTA 
NOULUI GUVERN 

POLONEZ
cores-VARȘOVIA 25 De U < 

por den tul Agerpres.
Li 26 fearuarie ora 16 

deschis la Varșovia cea 
dnu ședință plenară a 
tai R.P. Poione

•osef Cyrankiewicz. 
ș-emier al RJ» Polone tn ședin
ța precedentă a noului Seim ia 
propunerea lui Wladislav Go- 
xa’ka. vorbește ta cuvintarea 
sa despre sarcinile fundamentale 
ale Setatului în domeniul politi
cii interne și despre situația in- 
temaponaiâ și politică externă 
dssă de Reoublica Populară 
Pclenă.

De comun rcord cu Biroul Po
li.- a G.C. al P.M.UJ». și de 
cum-jn acord cu Comisia de coa- 

«re a partidelor politice, pre- 
anrat potanez ■ anuntat 
rccecta guvernului.

îtt componenta nouta! guvern 
se află douăzeci și doi de mi
nt’ri membri ai P.M.U.P, trei 
— nlșîri membri ai Partidului 
L’st țărănesc, doi membri ai 
Partidului Democrat și doi fără 
partid.

s-a 
de a 
Seimu-

rexles

eam-

Peisaj ITALIAN
război.

Amestecul S.U.A. în treburile
interne ale țărilor socialiste nu poate fi contestat

| NEW YORK 26 (Agerpres).— 
iTASS transm.te textul cuvintării 
resâte de V.. V. Kuznețov la 25 
februarie ;in Comitelui Politic 

1 ai Adunării Generale 
______ in prob.ema amestecului 
S.UA. in treburile interne ale al

itor sute .Vorbitorul a spus prin
tre a’.te-e:

Delegația Uniunii Sovietice a 
’ prezentat spre examinare Adu
nării Gene. a.e problema ames
tecului Statelor Unite a.e Ame- 
r.câ ia U-eour.le interne ale țâri, 
cr de democrafie populară și a 
acttv.tăț:: lor dușmănoase sub
versive împotriva acestor state.

Uniunea Sovietica, in calilale 
ie membru al O.N.U., consideră 
de da.o. ia sa să atragă atenția tu- 
.uror sra.elor-membre ale O.N.U. 
asupra problemei menționate, de
oarece amestecul crescind al 
S.U.A. in treburile interne ale 
a*tor state duce la înrăutățirea 
re ații lor dintre state, agravează 
situația internațională și implică 
consecințe periculoase pentru pa

rcea genera.â și securitatea po- 
i poarelor.
ACTIVITATEA^SUBVERSIVA 

i ÎMPOTRIVA ALTOR STATE 
; — PARTE INTEGRANTA A 
POLITICII ACTUALE A S.U.A.

Amestecul in treburile interne 
ale altor state, periculos pentru 
cauza păcii, la care se dedă 
guvernul Statelor Unite, cu aju
torul agenților săi direcți și pr,n 
ntermediui diferitelor organizații 
diversioniste, antipopulare, de 
subminare, nu este un fenomen 
mtimplător ci FACE PARTE IN
TEGRANTA DIN ACTUALA O- 
RIENTARE A POLITICII EX
TERNE AGRESIVE A SU.A.
- Prin organizarea de acțiuni di
versioniste și contrarevoluționare 
ale rămășițelor claselor exp’oa- 
ia:oare din țările de democrație 
□opu'ară cercurile reacționare din 
S.UA. încearcă să împiedice 
dezvoltarea și întărirea tinerelor 
state socialiste precum și ridi
carea nivelului de trai al popoa- 

irelor lor, încearcă să mențină In 
Europa și în întreaga lume at
mosfera de încordare și intensi- 
iica primejdia unui nou război 

j mondial.
Una din ultimele manifestări 

ale acestei politici de amestec 
grosolan in treburile altor state 
este așa-numita „doctrină Eisen
hower", cu ajutorul căreia gu
vernul american încearcă să in
staureze in țările Orientului Apro
piat și Mijlociu dominația colo
nială a S.U.A., să împiedice dez
voltarea colaborării economice și 
cu.turale egale in drepturi, re
ciproc avantajoase, a țărilor din 
Asia și Africa cu Uniunea So- 
zieiicâ și țările de democrație 
populară.
Ororile guvernante din S.U.A. 

adoptă o poziție dușmăceasă și 
resping orice propun&i îndrep
ta.e spre îmbunătățirea relațiilor 
din re S.UA. și țările Iubitoare 
de pace, ele au elaborat și în
cearcă cu incăpăținare să reali
zeze planurile Ier ce activitate 
subversivă împotriva țârilor so- 
da’isie.
ORGANIZ.AREA ACȚIVITAȚIJ 

SUBVERSIVE ÎMPOTRIVA
ȚARILOR SOCIALISTE ESTE 
RIDICATA LA HANGUL DE 
POLITICA DE STAT ASlIX

Docusenteie guvernamentale 
date pabLetățu, ncmeroa-e 
d.sozrsur: ale oamenilor de 
stat, fapte inconiesuărie ale 
acnntațu diversuxiAte și sub- 

e a aganțEcr SILA. iu
tarile socialiste dovedesc că 
activitatea subversivă impo- 
triva Uniunii Sovietice. Feb. 
■iei. Cehoslovaciei. Ungariei 
Rominiei. Bulgariei, R. D. 
Germane și Albaniei este or. 
ganizaU și dirijată de cerca, 
rde oficiale dia S.ILA, care • 
consideră d'ep< parte tate- 
graată a politici lor externe. 

Dupi O-Tt se știe. Congresul 
S U_A_ ancă ta mod deschis fon
duri centru desfășurarea actrri-

★ Recent au avut Ioc alegerile 
în Consiliul municipal al orașu
lui Dieppe (departamentul Seine 
Inferieure). Lista Partidului Co
munist Francez a obținut 2.325 
voturi, ceea ce reprezintă 23,6 
din alegătorii care au luat parte 
la vot. Comuniștii au obținut in 
Consiliul municipal, 7 mandate.

La alegerile trecute, din apri
lie 1953, pentru candidații parti
dului comunist au votat 1.880 de 
persoane, adică 19,7 la sută din 
alegători.

★ In urma tratativelor care 
s-au încheiat cu succes, la 26 fe
bruarie a fost semnat la Mosco
va un protocol cu privire la 
schimbul de mărfuri pe anul 
1957 între Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republica 
Populară Federativă Iugoslavia. 
Protocolul prevede lărgirea In 
comparație cu 1956 a schimbului 
de mărfuri.

★ In seara zilei de 26 februa
rie a avut loc o ședință comună 
a Vecei Federative șl a Vecei

Producătorilor ale Scupșdnel 
Populare Federative a Iugosla
viei. In ședința Cocea Pcoovtci, 
secretar ce stat pentru Afacerile 
Externe al Iugoslaviei, a prezen
tat un raport cu privire Ia situa
ția internațională.

♦ La Da—.as: a fost dată pu
blicității sentmța bt procesul 
grupului de complotiști a.uzați 
de a fi încercat sd organizeze o 
lovitură de stat pentru răsturna
rea actualului regim din S.ria. 
Din cei peste 40 de acuzați. 
Curtea Marțială din Damasc a 
condamnai 12 la pedeapsa cu 
moartea.

★ Agenția France Presse anun
ță că marți dimineață a fost con
fiscat ziarul „L Humanite", or. 
ganul Partidului Comunist din 
Franfa. In acest număr „L’Hu- 
manite" publicase un reportaj în 
legătură cu situația din Algeria.

* In seara de 26 februarie 
purtătorul de cuvtnt al Casei Albe 
a anun(at că președintele Repu
blicii Franceze, Rene Coty, a ac. 
ceptat invitajia președintelui

Eisenr.over de a vizita Statele I 
Utuie ia începutul Junii lucue ’ 
ac

« PoZnrU France
Presse, primele rezultate ale ale
gerilor care au început In India 
ta 25 februarie sint favorabile 
Par^du-ui Congresul Național 
Indian condus de primul m nistru 
Nehru. In statul Punjab, partidul 
lui Nehru a obf-nut primele șase 
manaale in Adunarea legis'otivă 
a statului. Primul ministru al a- 
cestu-1 stat, Kaironvan, membru 
a. Partidului Congresului a fost 
reales cu o majoritate impună
toare. Deocamdată nu se cunosc 
rezultate aie alegerilor pentru 
Camera Populară.

★ La 26 februarie s-a deschis 
Ia Londra Conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor mem
bre ale * Uniunii vest-europene 
(Anglia,. Franța, Belgia, Italia, 
Olanda, Germania occidentală și 
Luxemburg). La conferință iau 
parte reprezentanți ai S U.A. și 
Canadei în calitate de observa
tori.
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Reprezentantul
U.R.S.S. la ONU 
demască politica 
agresivă a S.U.A.

tatii subversive împotriva altor 
{ări, fapt fără precedent în rela
țiile dintre 6iate care întrețin 
relații diplomatice normale.

Conform legii din 1951 cu pri
vire la așa-zisa asigurare a „secu
rității mutuale", Congresul a- 
locă cite 100.000.000 dolari anual 
pentru activități subversive îm
potriva U.R.S.S. și țărilor de de
mocrație populară. In ultimii 
ani, pentru scopurile sus-men- 
ționale, guvernul S.U.A. a alocat 
potrivit acestei legi, sute de mi
lioane de dolari. In anul 1956, 
această sumă anuală a fost spo
rită la 125.000.0CO dolari.

O explicație mai amănunțită a 
telurilor criminale pentru care 
sînt destinate mijloacele alocate 
de guvernul american poate îi 
găsită in discursurile rostite de o 
serie de oameni de stat din 
S.U.A.

Ce anume au in vedere cercu
rile guvernante americane atunci 
cînd cheamă la așa-zisa eliberare 
a popoarelor din tarile socialiste?'

După cum se știe, în țările so
cialiste există proprietatea socia 
lă asupra mijloacelor de produc
ție. Pămintul, subsolul, fabricile 
și uzinele sînt un bun al tuturor 
oamenilor muncii. Economia na
țională se dezvoltă in ritm rapid, 
crește necontenit bunăstarea ma
terială a poporului. In aceste țări 
întreaga putere se află în miinile 
oamenilor muncii, ei se bucură de 
o adevărată libertate — sint liberi 
de exploatare.

Autorii așa-zisel politici de „e- 
liberare" nu vor nici mai mult 
nici mai puțin decît să răstoarne 
orînduirea democrat-populară a. 
leasă de înșiși oamenii muncii 
din țările de democrație populară 
și care corespunde intereselor lor 
vitale.

In planurile imperialiste do 
pregătire a unui nou război 
un loc deosebit este rezervat 
propagandei calomnioase min
cinoase, care are drept scop 
să inducă în eroare masele 
populare. Pentru înșelarea opi
niei publice, pentru ațlțarea 
urii inire popoare, in S.U.A. 
este pus în funcțiune un apa
rat de propagandă uriaș — 
presa, radioul, cinematograful, 
televiziunea etc. Oficinele de 
propagandă din S.U.A. revarsă 
zilnic un torent murdar de 
calomnii împotriva țărilor so
cialiste.

In cursul ultimilor ani S.U.A. 
violează sistematic spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice și al țărilor 
de democrație populară, încâlcind 
în mod grosolan suveranitatea a- 
cestor state

Intre 1953 și 1956, spațiul ae
rian al U.R.S.S. a fost violat de 
113 ori de către avioane civile și 
militare ale S.U.A., iar spațiul ae
rian al țărilor europene de demo
crație populară a fost violat în 
aceeași perioadă de către S.U.A. 
de 211 ori.

IN CE O PRIVEȘTE, UNIUNEA 
SOVIETICA NU A VIOLAT 
NICIODATĂ SPAȚIUL AERIAN 
AL S.U.A.

INTERESELE MENȚINERII 
PĂCII CER ÎNCETAREA IME
DIATA A ACTIVITĂȚII DE~ 

SUBMINARE A S.U.A.

S.U.A. — ORGANIZATORUL 
ACTIVITĂȚII SUBVERSIVE

Șl AL COMPLOTURILOR ÎM
POTRIVA ȚARILOR SOCIA

LISTE

Unii oameni de stat din S.U.A. 
declamă cu fățărnicie că legea pri
vitoare la alocațiile pentru orga
nizarea de diversiuni, îndemnu
rile la rebeliune împotriva guver
nelor acestor țări alese de popoa
re. nu ar constitui ca atare do
tez: de activitate subversivă și 
de amestec ta treburile interne 
ale a tor |ărL

Faptele arată însă că gu
vernul S.U.A.. călcind in pi. 
cicare în mod grosolan legile 
internaționale, in conformitate 
cu legile adoptate și cu decla
rație unor oameni de stat 
duce in mod consecvent și cu 
perseverență o activitate de 
subminare împotriva altor sta 
te iubitoare de pace și a ridi
cat această activitate la ran
gul de politică oficială de stat- 

Cercurile oficiale aie State.or 
Uaile dedășoara o largă activi
tate de pregătire a cadrelor pen
tru activitatea subversivă ta ța- 
r.le de democrație populară. Atît 
" Mixtele Un te cit și Intr-o serie 

de țări din Europa occidentală, 
din inițiativa și cu fondurile Sta
telor Unite, au fost create și con
tinuă să fie create numeroase or- 
gm.zapi diversioniste și de spio. 
nz; in scopurile sus menționate. 
ACESTE ORGANIZAȚII IȘI AU 
CARTIERELE GENERALE ÎN 
STATELE UNITE ȘI SINT 
STRINS LEGATE DE ORGANE. 
LE GUVERNAMENTALE CO
RESPUNZĂTOARE ALE S.U.A., 
DE CARE SINT ÎNTREȚINUTE 
Șl DIN PARTEA CARORA PRI
MESC INSTRUCȚIUNI.

S CA cheltuiesc mijloece Im. 
portante pentru crearea și între
ținerea ta țările Europei occiden
tale ce numeroase grupuri care 
oesfâșoară activitatea subversivă 
impotr.v, țărilor socialiste.

■ Aceste grupuri au in Republi. 
ca Federali Germană 
bune condiții pentru 
lor mirțavă.

în Statele Unite au 
ta vederea activității ________
așa.zisele Comitet național ro- 
min. Comitet național democrat 
polonez. Centru național bulgar, 

‘ Comitet „Albania liberă", Consi- 
iul național ungar și altele. Din 

organizațiile subversive create 
de americani fac parte foști aco- 
Uli ii autorităților hitlenste care 
au Șăvîrțit crime grave și alți 
trădători de patrie care «u fugit 
de judecata popoare or lor.

O serie de fapte dovedind acti
vitatea criminală a organelor di. 
versioniste americane au lost 
dezvăluite recent la conferința de 
presă care a avut loc la 6 fe
bruarie la Moscova. Materialele 

I acestei conferințe de presă au 
ifost difuzate ta rîndurile delega- 

* or Ja 'Adunarea Generală a 
O.N.U.

Ungaria este una din țările în 
care S.U.A. trimiteau un număr 
deosebit de mare de dlversiomști.

Pregătind atacul armat al 
complotiștilor fasciști in Ungaria, 
organele S.U.A., cu participarea 
complicilor lor vest-germani, încă 
cu mult înainte de 23 octombrie 
1956 au acordat o deosebită aten
ție complectârii și instruirii gru
purilor armate de contrarevolu
ționari pentru a fi strecurate tn 
Ungaria la momentul oportun.

Există numeroase fapte care do. 
vedesc organizarea și *-imiterea 
in Ungaria de bande diversionis
te în perioada putchului contrare, 
voluționar.

Faptele citate arată tn mod con
vingător-că activitatea de submi
nare a S.U.A. s-a intensificat în 
ultima vreme.

RIDICAREA ACESTEI PRO. 
BLEME IN FAȚA ORGANI
ZAȚIEI NAȚIUNILOR UNI
TE DE CĂTRE DELEGAȚIA 
U.R.S.S., NU ESTE NICIDE. 
CUM DETERMINATĂ DE 
FAPTUL CA ȚĂRILE SOCIA
LISTE, ÎMPOTRIVA CĂRORA 
SINT ÎNDREPTATE IN PRI
MUL RIND ACȚIUNILE DE 
SUBMINARE ALE S.U.A. 
NU AR FI ÎN STARE SĂ 
LE DEA O RIPOSTA. PRE
ZENTAREA ACESTEI PRO. 
BLEME SPRE EXAMINARE 
IN FAȚA O.N.U. ESTE DE
TERMINATA DE FAPTUL CĂ 
AMESTECUL S.U.A. IN TRE
BURILE INTERNE ALE AL. 

TOR ȚARI ESTE IN CONTRA
DICȚIE CU DORINȚA PO
POARELOR DE A TRAI IN 
PACE, PE BAZA BUNEI VE
CINĂTĂȚI ȘI A RESPEC. 
TULU1 RECIPROC.

Sentimentul grijii și răspunde
rii pentru destinele păcii a de
terminat guvernul sovietic să pre
zinte această problemă spre exa
minare la O.N.U.

Spre deosebire de S.U.A., care 
urmează cu încăpătînare politica 
„pe marginea războiului". Uniu
nea Sovietică și toate țările so
cialise s-au pronunțat și se 
pronunță pentru dezvoltarea unor 
relații de prietenie normale tu 
toate țările, pe bază de recipro
citate.

Tocmai fn scopul întăririi co
laborării internaționale guvernul 
sovietic a prezentat în 19,”6 pro
punerea cu privire Ia încheierea 
tratatului sovieio-american de 
prietenie și colaborare.

D.n păcate, inițiativa de pace 
manifestată de Uniunea Sovietică 
nu s-a bucurat de sprijinul gu
vernului S U.A.

Organizația Națiunilor Unite 
a cărei sarcină este să contribuie 
la asigurarea păcii și securității 
popoarelor trebuie să cheme la 
ordine pe cei care încalcă Carta 
ei și dreptul internațional și care, 
prin acțiunile lor, pun in primej
die cauza păcii generale.

Datoria Organizației Națiunilor 
Unite este de a condamna activi, 
tatea subversivă a S.U.A. împo
triva altor state și de a cere gu
vernului S U.A. să-și întemeieze 
relațiile cu toate țările în strînsă 
conformitate eu principiile Cartei 
O.N.U.

Avînd în vedere cele menționa
te mai sus, delegația U.R.S.S. 
a supus spre examinare un pro. 
lect de rezoluție care condamnă 
activitatea subversivă a S U A.

STAS „ S«1 „ H

cele mai 
activitatea

fost create 
subversive 

ro-

jcOMENTAW
PUNE AMERICANĂ

In Turcia a sosit prima 
tranșă din griul cu care S.U.A. 
•Ajută" populația de pe malu
rile Bosforului. Brutarii s.au 
apucat de lucru și au constatat 
că piinile nu se coc. Furioși, 
s-au adresat autorităților. A- 
cestea au întors piinile pe o 
parte, pe cealaltă, le-au gustat, 
au scuipat, s au sfătuit și apoi 
au grăit:

— Ascultă bre, fă un ames. 
tec din făină americană cu 
făină bună. Pui mai multă 
din aceea bună și mai putină 
americană. Pină la urmă iese 
ceva.

...Ce nu fac unii pentru o 
pline... americană ? I

AMNEZIE
Doi colonei naziști, Nehring 

și Hiel, au pus bazele unei 
așa-zise „organizații pentru 
apărarea patriei" (-D.H.S.) in 
Germania occidentală. Lozin 
ca organizației este : „Nici un 
fel de tratative cu răsăritul I 
Singurul limbaj pe care tre
buie să.l folosim cu răsăritul 
este acela al mitralierelor".

Oare atit de prost să stea 
cei doi colonei și inspiratorii 
lor cu memoria incit să fi ui
tat lec(ia primită cu vreo 12 
ani In urmă ? s

D. L.

y t
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