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Primăvara nu așteaptă
Vremea frumoasă din această 

primăvară a încurcat multe cal
cule făcute de cu toamnă. Pe un 
astfel de timp, lucrătorii pămân
tului n-au mai avut răbdare și au 
pornit să răstoarne brazdele, sub 
care pun sămînța, în plin februa
rie.

La Centrul mecanic Drăgă
nești-Vlașca inginerul Gheorghe 
Strejan discuta cu Aurică Do- 
brișan, secretarul organizației 
U.T.M., și cu directorul Centru
lui — Constantin Giosan.

— Și zici ca au venit toți 
lucru, tovarășe Strejan ?

— Toți, tovarășe director.

la

Convocarea Conferinței pe țară 
a Asociațiilor studențești 

din R. P. R.
' Marți 26 februarie, a avut foc cea de-a IV-a Plenară a Comi
tetului de Organizare a Asociațiilor Studențești din R.P.R.

Ținlnd seama de faptul 
superior din (ară au fost 
toate centrele universitare 
studențești șl delegații la 
convocarea Conferinței pe 
R.P.R., care se va ține la 
următoarea ordine de zi :

că iu toate institutele de invătămtnt 
constituite asociații studențești și în 
au fost alese consiliile asociațiilor 
conferința pe țară, plenara a hotărit 
țară a Asociațiilor Studențești din 

București între 8—10 martie 1957, cu

1. Raportul Comitetului de Organizare cu privire la constituirea 
Vți sarcinile de viitor ale Asociațiilor Studențești din R.P.R.
~ 2. Raportul la proiectul de Statut al Asociațiilor Studențești

din R.P.R.
3. Alegerea Consiliului Centrat al Asociațiilor Studențești din 

R.P.R. și a Comisiei centrale de cenzori

Calculul tinerilor economi
De eurînd comitetul organiza

ției de bază U.T.M de la fabrica 
de confecții „Tudor Vlad.mirescu" 
din Tg. Jiu a analizat în ce mă
sură au contribuit tinerii in anul 
1956 la îndeplinirea planului, la 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

m Cu această ocazie comitetul 
VU.T.M. a hotărit, ca, folosind 
^sprijinul comuniștilor, al munci

torilor vlrstnici, să lupte pentru 
antrenarea întregului tineret în 
acțiunea de realizare de econo
mii.

In acest scop au fost anali
zate posibilitățile existente pen
tru aplicarea inițiativei tinerilor 
de la „Progresul*4-Brăila, care 
constă In realizarea de economii 
echivalente cu prețul de cost al 
unor importante produse finite.

Analiza făcuta a dovedit că se 
pot realiza economii la materia 
primă, ață, energie electrică, pre
cum și prin reducerea timpului 
planificat pentru executarea unor 
operații.

In scurt timp după aceasta, în 
secții s-au organizat consfătuiri 
pe tema: se cunosc oare de că
tre toți tinerii posibilitățile 
existente pentru aplicarea iniția
tivei tineretului de la „Progre
sul"-Brăila ?

k In toate secțiile muncitori tl- 
pnerî și vîrs-tnici au sprijinit în 

egală măsură aplicarea acestei 
inițiative.

Propunerile făcute în cadrul 
consfătuirilor au fost apoi anali
zate de către responsabilii brigă- 
zilor de tineret, fruntași ai intre, 
cerilor socialiste și tehnicieni din 
cele mai importante sectoare da 
activitate.

înscrierile Ia discuții au înce
put chiar din momentul în care 
tov. Virgil Petrescu, secretarul 
comitetului U.T.M. pe fabrică, a 
anunțat scopul consfătuirii.

Prima a cerut cuvîntul Elisa, 
beta Moroșanu Ea este cea mai 
tînără comunistă din fabrică. 
Brigada de tineret pe care o con
duce se număr| printre brigăzile 
fruntașe. Un singur lucru nu-i 
place ei la tinerii din brigadă. 
Sub motivul că ața este ieftină, 
aceștia risipesc zilnic sute de me
tri. Tovarășa Moroșanu a propus 
să se stabilească consumul de 

țață necesar fiecărei operații și să 
Rse găsească forma de ținere a 

evidenței economiilor.
Discuția începută de ea a fost 

continuată de candidații de par
tid Polina Băcescu, Ion Gîlmă și 
alți participant la consfătuire.

— Forma cea mal bună pentru 
ținerea evidenței economiilor de 
ață — a spus comunistul Vasile 
Rovența — reiese din discuțiile 
purtate pînă acum. Dacă anali
zăm mai amănunțit, constatăm că 
la găsirea ei au contribuit toți 
cei ce au luat cuvîntul. Consu
mul de ață să se stabilească pe 
secții, 'în fiecare lună, în raport 
cu planul de producție. Așa se 
poate constata și economia făcu
tă. Rămîne să stabilim ce econo
mie de ață se poate realiza in a- 
cest an.

în citeva minute, pe caietele 
participanților s-au întocmit mai 
multe calcule. Ața a fost trans
formată în lei. Cifre’e comunicate 
de ei sînt adunate cu multă aten
ție. Rezultatul calculului arată că 
în acest an, față de planificarea 
trecută, se va scoate din maga
zie un stoc de ață mult mai mic. 
Economia se ridică la 4.000 de lei.

Iată acum și hotărîrea celor 
din secția de croit. La materia 
primă se pot realiza economii pe

două căi. Prima cale constă în 
aplicarea inițiativei lui Nicolae 
Militam și a altor metode care 
dau posibilitatea ca prin îm
binarea tiparelor să se obțină din 
aceeași cantitate de materie primă 
mai multe produse finite. Folosi
rea acestei căi depinde numai de 
muncitorii secției de croit. A doua 
cale depinde insă de cei care lu. 
crează la mașinile de cusut. Ei 
pot contribui la economisirea ma
teriei prime prin înlăturarea gre
șelilor care se pot produce in 
timpul confecționării unui pro
dus. Față de cantitățile de mate, 
rie primă repartizate fabricii pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, în anul acesta se pot rea- 
liza economii în valoare de 15.000 
lei.

In sală era prezent și comu
nistul Dumitru Marinescu, teh
nolog principal. Tinerii așteptau 
cu multă nerăbdare cuvîntul său. 
Cauzele acestei nerăbdări erau 
bine cunc scute. Cu citeva zile în 
urmă, la numărul inovațiilor sale, 
tov. Mar/nescu a mai adăugat 
încă una. In ce constă aceasta ?

— Cu toții cunoaștem — a 
spus el — că pînă acum la ca. 
nadienele cu două fețe de tip 2, 
pentru femei și tip 3, pentru băr
bați, se întrebuința pentru confec
ționarea buzunarelor, 368 cm. pa- 
trați pînză. Prin aplicarea unei 
alte metode de confecționat care 
permite folosirea buzunarului 

ambele fețe, cantitatea de
GH. SOCOTEANU 

corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

Craiova

p«

VACANȚA 
de primăvară 
a elevilor

Ministerul învățămîntulul a- 
nunță că vacanța de primăvară 
a elevilor din învățămîntul de 
cultură generală, cursuri de zi și 
serale și a copiilor din grădini
țele cu orar redus, începe în ziua 
de 30 martie 1957, după ultima 
oră de curs și durează pînă la 14 
aprilie 1957 inclusiv.

zile pe la 
Medgidia, Roman și Timișoara, 
ca să se Înapoieze ptnă la urmă 
cu cite două trei pinioane. De ce? 
Pentru că „Baza-București" nu 
a trimis la centru piese la timp. 
De pildă, pentru singurul tractor 
K.D.P., pe care îl are stațiunea 
de reparat, s.a dus un delegat de 
trei ori pînă la Medgidia. In loc 
să fie terminată in 15 zile, repa
rația K.D.P.-ultii nu s-a terminat 
nici pînă acum, după 45 de zile.

Dar iată că secretarul U.T.M. a 
relevat ette ceva și despre unii 
tineri. Auziți ce fel de reparații 
a făcut tînăru1 Cătană Badea. 
Așa de bine a lucrat el, tnctt la 
revizia comenzii 7007, toate că. 
rucioarele '
pentru că tn loc de două șaibe 
la role, el 
Vlad Ion e și __ _
Toată ziua umblă de colo” pînă 
colo, prin atelier, răspunde o- 
braznic maiștrilor și face lucru 
de proastă calitate, deși e un tt- 
năr care-și cunoaște meseria.

Așadar, iată cum stau lucru
rile aici.

Dar primăvara nu așteaptă. Ea 
cere măsuri urgente,

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii tinere, 

tului" pentru regiunea București

— Nici utemiștii n-au ținut au pierdut zeci de 
cont că e duminică. Au Venit to-țt 
la lucru — zice secretarul

— Stăm totuși prost, ‘tovarăși 
— zise directorul. Sîntem în 24 
februarie și mai avem de repa
rat 19 trac.oare din. cele 46.

Deci pînă acum au reparat 
doar 27. Dar de ce or fi întîrziat 
atît, cînd alții au și ieșit la în- 
sămînțat ?

Vechea conducere n-a făcut ni
mic, așa spunea destoinicul ingi
ner Strejan, care e și membru 
al Comitetului regional U.T.M.- 
București. Abia în ceasul al un
sprezecelea conducerea Ministe
rului Agriculturii l-a trimis aici, 
in postul de director, pe tovară
șul Constantin Giosan. Dar de 
ce se văitau toți că lucrează în 
salt, că oamenii trebuie să vină 
la muncă și duminica și că pînă 
la 20 februarie le-a fost peste 
putință să termine reparațiile?

Mai întîi, vechea conducere, în 
frunte cu inginerul Pop, care era 
director aici, n.a făcut nimic, n.a 
organizat munca. Se ținea numai 
de treburile lui personale și-și 
adunase aici toată familiuța de 
chiulangii și palavragii.

Apoi Direcția Generală a apro
vizionării din Ministerul Agri
culturii nu a repartizat Centrului 
mecanic Drăgănești-Vlașca pie
sele necesare. Delegații centrului

tractoarelor jucau,

a pus numai cite una. 
mai „original".

Vești de pe ogoarele raionului Măcin
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru). — In raionul Măcin — 
Galati muncile agricole de pri
măvară se desfășoară in ultimul 
timp intens. Ascultind sfaturile 
agronomilor, țăranii muncitori 
din comunele șl satele raionului 
au început arăturile și insămință- 
rile culturilor din epoca intiia. 
De exemplu, colectiviștii din co
muna Cerna au tnsămințat cu 
floarea soarelui 18 hectare șl au 
arat o suprafață de 18 hectare. 
Cu multă însuflețire au început 
muncile agricole de primăvară și

Intovărășiții din comuna Pece. 
neaga. Avlnd sortată din timp 
săminfa necesară, întovărășiți) au 
fnsăminfat cu griu de primăvară 
orz și floarea soarelui 111 hec. 
tare. De asemenea, folosind ate
lajele proprii, ei au arat o su
prafață de 406 hectare. Munca 
însuflețită a țăranilor muncitori 
din raionul Măcin a făcut ca pini 
acum citeva zile In întreg raio
nul să se însăminfeze 1005 hec
tare cu orz, floarea soarelui și 
griu de primăvară șl să se are 
o suprafață de 2,105 hectare.

Concursuri pentru îmbunătățirea 
materialelor didactice

Regiunilor petro.J 
lifere cunoscute li? 
s-au mai adăugat? 
in ultimul timp, 
încă una : Oltenia ? 
Paralel cu extinde-? 

rea pe care a luat-o exploa-? 
tarea țițeiului s-au creat și? 
condiții bune de viață pentru? 
petroliști. Fotografia noastră- 
înfățișează un aspect ai colo-? 
niei muncitorilor schelei nr. 1? 
foraj. <

Foto: EUGEN CSIKOȘ

VIZITELE 
oaspeților sovietici

Oamenii de știință sovietici 
care au condus lucrările de ame
najare a Expoziției tehnico-știin- 
țifice din U.R.S.S. „Folosirea ener. 
giei atomice in scopuri pașnice" 
au făcut o serie de vizite la insti
tute științifice din Capitală, unde 
au avut discuții și schimb de ex
periență cu oamenii noștri de 
știință.

Astfel, specialiștii sovietici In 
fizica atomică au vizitat Institu
tul de fizică atomică al Acade
miei R.P.R-, Institutul oncologic. 
Institutul de endocrinologie, in
stitutul de cercetări agronomice 
etc.

Calitatea unul spectacol nu 
poate fi desigur judecată după 
numărul repetițiilor. Dar știut 
lucru este că un spectacol — 
oriclt de bine ar fi conceput de 
regie, oriclt de promițătoare ar 
fi elementele actoricești care ll 
susțin — nu poate ajunge la un 
nivel artistic corespunzător fără 
un număr prealabil de repetiții. 
De aceea ne-am gîndit că ar 
fi bine să ne interesăm acum, 
cînd nu mai sînt nici două luni 
pînă la începerea etapei regio
nale a concursului tinerilor ac
tori, care este stadiul de pre
gătire al teatrelor in vederea 
acestui eveniment de seamă 
din viața noastră artistică.

Informațiile pe care le-am pu
tut strtnge prin convorbiri di
recte cu conducerile unor tea. 
tre, ca și datele pe care ni le-a 
furnizat Direcția teatrelor din 
Ministerul Culturii sînt de na. 
tură să ne dea—dacă nu un ta- 
blou complect — oricum o ima
gine de ansamblu asupra sta. 
diului în care se află pregăti
rile .teatrelor pentru varticiparea 
la concurs.

Cine și-a anunțat 
participarea

Pînă acum și-au anunțat par
ticiparea, fixîndu.și repertoriul, 
circa douăzeci și două de tea
tre, dintre care 17—18 din Ca
pitală și din țară în limba ro- 
mînă, patru teatre maghiare și 
Teatrul evreesc de stat din 
Iași. Dacă ar fi să judecăm 
după aceste date și după fap
tul că mai toate teatrele ore- 
zintă în concurs spectacole în
tregi (la concursul tinerilor ac
tori din 1954 majoritatea tea. 
trelor au prezentat fragmente 
de spectacole) s-ar putea apre
cia ca pozitivă in ansamblu 
grija conducerilor teatrelor pen
tru promovarea tinerelor cadre 

artistice.

In sfîrșit „Ultima 
generație"

La Teatrul Tineretului au în
ceput repetițiile cu piesa tineri-

Solemnitatea unor decorări
Marți la amiază a avut loc la Prezidiul Marii 

Adunări Naționale solemnitatea înmînării unor 
decorații.

La solemnitate au participat dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Mihai Mujic, vicepreședinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Florian Dănălache, M. Gh. Bu
jor, Emil Popa, Octavian Belea, președintele Crucii 
Roșii din R.P.R. și alții.

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani și pentru înde
lungată activitate în mișcarea muncitorească s.a 
conferit Ordinul Muncii clasa l-a tovarășilor Pavel 
Bojan și Natalia Scurtu.

Cu prilejul împlinirii a 80 de ani și pentru me
rite în activitate literară a fost conferit Ordinul 
Muncii clasa l-a tov. Adolf Meschendorfer, iar 
pentru activitate artistică Ordinul Muncii clasa 
Il-a tov. Ștefan Jager. Cu ocazia împlinirii a 60 
de ani și pentru merite în domeniul creației lite
rare s-a conferit Ordinul Muncii clasa Ill.a tov. 
Cristian Sîrbu.

Pentru activitate deosebită depusă în munca cul
turală și în comisiile de femei s a conferit Ordinul 
Muncii clasa Hl-a tovarășelor Irina Szabo, Agne
ta Meșter, Iuliana Traian, Victoria Hadnagy d.n 
Regiunea Autonomă Maghiară.

De asemenea au mai fost conferite decorații 
nor cadre medico-sanitare și administrative.

Tovarășul dr. Petru Groza a felicitat călduros

U.

p« 
cei decorați, urîndu-le noi succese in activitatea pe 
care o desfășoară.

(Agerpres)

Intîmpinînd Festivalul de la Moscova

Al doilea turbogenerator 
de la Borzești

PRODUCE ENER6IE ELECTRIC*
Ieri a fost pus în pa

ralel cu 6Îs‘emul ener
getic al MoMovei cel 
de-al doilea turbogene
rator de 25 000 kilowați 
de la centrala electrică 
și -4e termoficare din 
Borzești.

La ora 12,28 noul a- 
gregat a produs primii 
kilowați de energie 
electrică. Ncul turboge
nerator va contr.bui la o 
mai bună alimentare cu 
energie e’ectrică a uni
tăților industriale petro
lifere, carbonifere, pre
cum și a altor industrii 
și a unor localități din 
regiunile Bacău și Ga
lați.

Aparatele de măeurâ 
și control, precum și in
stalațiile electrice de

înaltă și joasă tensiune 
sînt produse în Uniunea 
Sovietică.

Lucrările de dare in 
funcțiune au fost execu
tate de Trustul Electro- 
montaj. In această mun
că s au evidențiat ingi
nerul Petru Baciu, con
ducătorul lucrărilor de 
pe șantier și brigăzile 
complexe conduse de 
Vasile Gheorghiță, A- 
iexandru Dreiciuc, mais. 
trul prim de turbine 
Gaia și alții. La 
rea in paralel a 
turbogenerator a 
o contribuție de
și grupul de specialiști 
sovietici care se află pe 
șantier.

Corespondent 
B. FELDMAN

Conform Hotărîril C.C. 
P.M.R. și a Consiliului de 
niștri al R.P.R. cu privire la 
bunătățirea învățamîntului 
cultură generală, Ministerul 
vățămintu-lui instituie concursuri 
pentru îmbogățirea și perfecțio
narea materialului didactic ne
cesar învățămîntului. La concurs 
se pot prezenta proiecte de 
hărți, atlase, albume, planșe, ta
blouri, portrete, scheme, expo
nate, proiecte de prototipuri de 
aparate și complexe de aparate, 
uti’aj de laborator, mașini în 
miniatură și piese de mașini în 
miniatură, machete pentru poli- 
tehnizare și orice material care 
poate fi utilizat ca material di
dactic 
melor 
se pot

al 
Mi- 
îm- 

de 
In-

în școli, conform progra- 
în vigoare. De asemenea 
prezenta proiecte de sim-

plificărl sau perfecționări de a- 
parate și înlocuiri de materiale 
care contribuie la economisirea 
de materiale și la ieftinirea pre
țului de cost fără a scădea valoa. 
rea lor didactică.

La concurs pot participi toți 
muncitorii din învățămlnt, mun
citorii. tehnicienii, inginerii ți 
salariații întreprinderilor conduse 
de Ministerul Invățămintului «au 
de alte ministere, artiștii plas
tici precum și alte persoane. 
Participarea poate fi individuală 
sau colectivă.

Pentru cele mai corespunză
toare modele prezentate la con
curs se vor acorda premii între 
800 și 5000 lei.

Concursul se închide In fie- 
care an la 31 decembrie.

(Agerpres)

1.400 tone peste plan

IN C URI ND
Concursul tinerilor actori

— ÎN LOC DE RAID ANCHETA —
lor actori Vasile Nițulescu ți 
Florin Vasiliu „Ultima genera
ție", pe care teatrul o pregă
tește cam de multă vreme și 
acum, In sflrșit, o va aduce 
sub luminile reflectoarelor. Re
gia o fost încredințată Umăru
lui regizor E. Dovides, care-și 
va face debutul cu acest spec
tacol, iar decorurile și costu
mele aparțin pictorului sceno
graf I. Mitrici — și el tînăr. 
Distribuția include majoritatea 
tinerilor actori din teatru: Flo
rin Vasiliu, Ion Ciprian, Mircea 
Angelescu, Gh. Oprina, Felix 
Caroly, Ion Cosma etc., cu ex
cepția actrițelor, care în aceas
tă piesă se pot afirma mai pu
țin, dat fiind că rolurile femi
nine sînt episodice.

Tocmai de aceea Teatrul Na
țional din Crâiova, care Iși 
propune să se prezinte la con
curs cu aceeași piesă, s-a gîndit 
să pună în scenă tot , 
cest eveniment — și „Ani de 
pribegie" a lui A.

ttndu-ne deopotrivă la Riga fi 
Intr-un colhoz, unde eroul pie
sei — mezinul Ughis — ab
solvent al unei școli tehnice de 
construcții, Iși petrece vacanța 
de vară. Punerea in scenă a 
piesei de către cei doi tineri 
regizori ai teatrului — Călin 
P. Florian și Victor Tudor Popa 
— dă posibilitatea 
majorității actorilor 
teatru și totodată va 
nouă piesă sovietică 
tn premieră pe țară 
Național din Cluj.

distribuirii 
tineri din 
însemna o 
prezentată 
de Teatrul

pentru a-

f___ _ Arbuzov,
di nd posibilitatea de a se afir
ma și tinerelor interprete ale 
teatrului.

O nouă piesă 
sovietică în premieră 

pe țară
Pregătirile pentru concurs 

cunosc o veritabilă efervescență 
creatoare și la Teatrul Național 
din Cluj. Conducerea artistică 
a teatrului, care a luat în dis
cuție un număr relativ mare de 
piese, s-a oprit în cele din ur
mă asupra lucrării „Vacanța 
fratelui mai mic" de Gunars 
Priede. Dramaturg leton, încă 
necunoscut la noi, Gunars 
Priede a plasat acțiunea pie
sei sale in mediul tineretului 
intelectual, jirul acțiunii pur

Nepăsare 
sau deficiențe 
organizatorice

Totuși, nu putem să nu ne ară
tăm îngrijorarea față de ne
păsarea unor conduceri de tea
tre, care pînă 
îngrijit să-și 
vor prezenta 
poate, preferă 
crețul asupra 
puțin probabil. Oare conduce
rile teatrelor din Ploești, Ora
șul Stalin. Sibiu, Bir Iad — și 
lista ar mai putea continua — 
nu se simt datoare sd valori
fice, măcar cu acest prilej, ti
nerele cadre artistice din teatru? 
Este greu de crezut că. ince- 
pînd munca la un snectacol a- 
bia în ultimele săptămîni îna
inte de concurs, tinerii din tea
trele respective vor putea pre
zenta un spectacol (sau chiar 
fragmente) la un demn nivel 
artistic.

acum nu s—iu 
aleagă piesa ce 
la concurs sau. 
să păstreze st
ei, ceea ce este

O împărțire 
de loc echitabilă

Nu stntem informați asupra 
distribuțiilor alcătuite pentru 
concurs la teatrele din întrea-

ga țară. Unele date însă lasă 
să se întrevadă o situație de loc 
echitabilă. De pildă, Teatrul de 
stat din Turda, care a ales 
pentru concurs piesa „Dragoste 
ia țară** de M. Stehiik, a ho
tărit ca regia (probabil din lip
sa unor regizori tineri In tea
tru care să poa
tă participa la 
concurs) să a- 
parțină actori
lor T. Cazimir, 
Rodica Radu și 
Avram Besoiu. 
Pînă aici nimic 
rău. Ciudat este 
însă că, tn a- 
fară de regie, 
cei trei actori a- 
par și tn distri
buție, candidînd 
deci și tn cali
tate de actori și 
tn calitate de 
regizori tn vre
me ce o seamă 
de alte elemen
te tinere ale 
teatrului, ca Iu
lian Giurgiu, 
George Vîlcea- 
nu, Titi 
nu sînt 
buiți în nici un 
fel de rol pen
tru a participa 
la concurs. Pot 
fi desigur invo
cate 
țile 1 
pe care 
trebuie să-l în
treprindă cu 
spectacolul „O- 
mul cu mîrțoa- 
ga“. Credem to
tuși că condu-

Luca, 
distri-

greută- 
t urne ului 

? teatrul

pune- 
nouliii 

adus 
seamă

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — Zi de zi reali
zările oțelarilor de Ia uzinele 
„Oțelul Roșu“ sînt tot mai în
semnate. Planul oțelăriei Martin 
pe luna februarie a fost îndeplinit 
cu 2 zile înainte de termen. Oțe- 
larii de aici au dat peste plan de 
ta începutul anului pînă în pre
zent mai bine de 400 tone de 
oțel.

Urmînd exemplul oțelarilor de la 
Reșița, muncitorii și tehnicienii de

la „Oțelul Roșu“ au hotărit, în- 
tr-o consfătuire de producție, să 
dea peste plan pînă la 1 Mai 
1.400 tone oțel de bună calitate, 
să sporească productivitatea mun
cii cu 3,4 la sută față de cea pla
nificată, să reducă prețul de cost 
cu 2 la sută față de plan și să 
micșoreze procentul de rebuturi 
cu 5 la sută față de cel admis.

în această perioadă vor fi ela
borate 400 șarje rapide.

cerea teatrului ar putea găsi 
o soluție înlocuind eventual pe 
acei tineri actori tare apar în 
aceste spectacole In roluri epi
sodice. pentru a le da posibi
litatea sd participe la concurs, 
decit să lase ca în piesa lui 
Stehiik o serie de roluri și re. 
gia să fie cumulate de aceiași 
oameni.

Faza regională a concursului 
se apropie! Conducerile tea
trelor din întreaga țară au da
toria să pregătească așa cum se 
cuvine participarea tineretului 
la această manilestare deosebit 
de importantă închinată Festi
valului de la Moscova.

ANA M1HAILESCU

Tinerii din regiunea 
Suceava pregătesc 
un festival local

SUCEAVA (de la cores
pondentul nostru).

La 25 februarie, în sala 
de festivități „Ciprian Po- 
rumbescu- a avut loc o a- 
dunare la care au luat parte 
tineri din orașul Suceava, 
secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. și de partid, 
conducători ai instituțiilor

Tinerii din lotogratia noastră discută despre Moscova—orașul care va 
găzdui în acest an Festivalul. Printre aceștia recunoaștem pe maistrul topi- 
tor Vasile Dincă, pe Valeria Pincova, Ion Ivan, M ustață Silviu și alții.

Colțul testivalului de la Uzinele „Mao Țze-dun", recent deschis în pre
zența unei delegații de comsomoliști, este frecventat zilnic de numeroși 
tineri. Foto: VICTORIA DIACONESCU

etc. Cu această ocazie tova
rășul Piucă Petre, prim-secretar 
al comitetului regional U.T.M., a 
vorbit despre tradiția Festivdtelor 
mondiale ale tineretului și stu
denților. despre lupta tinerilor 
din întreaga lume pentru pace și 
prietenie.

Apoi s-a ales comitetul de or
ganizare a festivalului regional 
al tineretului din care fac parte 
conducători de instituții fruntași 
tn producție, elevi. Ca președinte . 
al acestui comitet a fost ales to
varășul Bilius Mandache vice
președinte a| sfatului popular re
gional. Avind experiența primu
lui festival regional care s-a or
ganizat anul trecut in regiunea 
Suceava, acțiunile întreprinse In 
cadrul festivalului regional, în 
intimpinarea festivalului mondial 
de la Moscova, vor cuprinde un 
număr mare de tineri. In aceas
tă direcție, în perioada de în- 
timpinare a festivalului, perioada 
cea maj importantă, se stabilesc 
o .serie de obiective specifice 
giunii. printre care :

★ Fiecare tinăr să repare 5 
de șosea.

★ Grupuri de cîte 5 tineri 
repare cîte un podeț.

★ Fiecare tinăr să lucreze cite 
5 ore pe loturile zootehnice de pe 
lingă sfaturile populare.

★ Cite 0,25 ha islaz să fie cu
rățate de fiecare tînăr.

★ Fiecare tînăr să devină 
participant la spartachiada 
vară a tineretului.

îndeplinirea acestor obiective 
va face să se obțină rezultate 
însemnate atunci cînd ele vor fi 
totalizate pe regiune. In regiu
ne vor fi inițiate acțiuni intere
sante de plantare de puieți, cons
truirea de baze sportive in fie
care sat, formarea de echipe ar
tistice și sportive Vor avea loc 
concursuri de creație literară, 
plastică etc.

re-

m.
să

un 
de



Munca culturală
drumla început dedupă alegerile din toamnă.

vreme se va inaugura, cu

Orgoliul a făcut o victimă

Micuțul îi privește drept în ochi cu încredere deși... poate nici nu știe cine sînt, 
cum îi cheamă... Simte însă grija cu care îl consultă în fiecare zi, de cîte ori e ne 
cesar. Șl le zîmbește, pentru că știe precis că in curînd, miine sau poimiine se 
va face sănătos.

Lucrul acesta îl știu și Elena Mo acu, Sidonia Petreanu șl Teodor Diaconu, ab
solvenți ai anului VI pediatrie, care fac practică la Spitalul de copii C.F R. nr. 2, 
pe care îi vedeți în fotografia noastră.

MIOARA CAUTĂ
o nouă justificare

Am îniîlnit-o mai de mult, în 
plină vacanță, vara cînd în Bucu
rești te topești de căldură și nu-ți 
arde să te plimbi pe Calea Vio- 
toriei, tn plină amiază. Ea, Mioara 
Grigorescu, se plimba totuși cu 
o prietenă. Erau în căutare de 
noutăți — după cum m-au infor
mat, noutăți ale modei. Au luat 
magazinele la rînd, au căzut tot 
ce se poate vedea, au hotărît tot 
ce se poate face din fiecare mate
rial și cum se poate face, cu ce 
pantofi și geantă se asortează. 
E o pasiune veche, poate chiar o 
deformație profesională. Sînt 
doar absolvente ale unui li
ceu industrial și opt ani au 
cusut rochii, s-au interesat de 
modele și de materiale. De altfel, 
n-am făcut această introducere cu 
intenția de a-i reproșa lui M. G. 
că se plimbă prin București, pen
tru a-și îneînfa ochiul cu ' ceva 
frumos.. Eu n-am vrui decît s-o 
introduc de la început într-un ca
dru, care să constituie un punct 
de reper asupra caracterului ei — 
un început de confruntare cu idea
lul. Ce va urma, va contura, cred, 
mai precis aceste trăsături.

Am întîlnit-o deci. Și cînd doi 
oameni se reîntâlnesc după patru 
ani nu se pot mulțumi cu obiș
nuitul „ce faci ?*" și cu la fel de 
obișnuitul răspuns „mulțumesc, 
bine"". Există o anumită curiozita
te care te îndeamnă să depășești 
acest „ce faci ?"" să intri în amă
nunte de viață, să afli păreri, să 
cunoști problemei? oare-l fră- 
mintă pe tovarășul tău.

— După cîte știu ești studentă ?
— Studentă dragă și respir. 

Respir aerul cald din București, 
dar respir,

— Ești într-atît de sufocată ?
— Sufocată ? E puțin spus. 

Mi-a trecut istoria pînă peste cap.
— Bine, dar tu ți-ai ales-o. Iți 

plăcea probabil ?
— Ce naivă ești... Am vrut să 

fac o facultate I înțelegi ? O fa
cultate! Indiferent ce facultate.

— Și nu ești mulțumită că ai 
făcut-o ?

— Sînt, dar se termină. Mai am 
doar examenul de stat.

— Trebuie să fii fericită...
•— Crezi tu asta. Se termină și 

nu mai pot să mă justific în fața 
nimănui că am o ocupație. Nu 
mai pot cere părinților să mă în
trețină. Va trebui să trăiesc pe 
cont propriu.

— E o greutate asta ? Ai doar 
o meserie... Cum termini primești 
și repartiția îri producție.

— Da, dar nu în Buâurești. 
tn provincie nu mă duc.

— ?!!
— Te previn: să nu începi și 

să mă prelucrezi: ești utemistă... 
ai datoria... unde-ți este idealul... 
etc. etc.

— Și eu care tocmai voiam să 
te întreb dacă-ți amintești de a- 
dunarea aceea de la școală, cînd 
ai vorbit despre calitățile morale 
ale utemistului.

— Atunci? Cîți ani au trecut 
de atunci ? Opt. Destul timp ca 
să-ți pierzi entuziasmul... Și 
în jurul meu au fost oameni, 
dar i-am mulțumit cu argument.uk 
învăț. Pentru ce învăț ? Fiindcă 
sînt studentă. Cinci ani răspunsul 
a satisfăcut pe toată lumea. A- 
cum...

Mioara a terminat o școală teh
nică. Are deci meserie. Să înceapă 
să lucreze în producție ? Do ce să 
se grăbească ? Părinții au un sin
gur copil, deocamdată sînt în pu
tere. Fata are doar 18 ani și poate 
merge la facultate. Părinții pot fi 
convinși ușor (care părinte nu e 
fericit să aibă un copil student, 
să învețe?). Fata vrea și părinții 
sini fericiți că fiicei lor îi e dragă

învățătura. Ei nu au știut ce-a 
plănuit Mioara înainte de a se 
hotărî să meargă la facultate. Și 
ea, de fapt, a plănuit să stea cină 
ani fără griji, să aibă acoperire 
că învață și trebuie să i se dea, 
să fie menajată. I s-a dat și a 
fost menajată. A înhățat atît cit 
să promoveze întotdeauna anul. 
Și ce satisfacție are după cinci 
ani ? Satisfacția că a putut răs
punde la întrebarea : „cu ce te 
ocupi ?" — n*irit studenta", 
oriunde s-a învirtit oamenii 
apreciat-o în mod deosebit, 
pc o studentă. Ce satisfacție 
acum în timp ce-și pregătește 
crarea de stat ? Că poate să răs
pundă : mă documentez pentru lu
crarea de diploma. Nu oricine 
poate da un asemenea răspuns. 
Dar ce va face cînd răspunsul își 
va pierde valabilitatea ?

Firesc ar fi ca Mioara să pă
șească în viața pentru care de 
fapt s-a pregătit și pentru careva 
primi certificatul de intrare. N-are 
însă asemenea ideal. „Idealurile — 
spunea ea — sînt pentru naivi, 
pentru entuziaștii care au pînă la 
18 ani. După această vîrstă prin
cipalul este interesul personal11. Și 
apoi are certitudinea că încă 
cîțiva ani va putea trăi din amin
tirile studenției, iar argumentul 
„am terminat o facultate" îi va 

.deschide multe porți în București. 
Nu contează ce porți i se vor 
deschide.

Ce ciudat, veți spune. Un om 
î^i irosește cinci ani din viață pen
tru a-și satisface orgoliul că a fă 
cut studii superioare, studii care 
nu i-au plăcut, dar care i-au dai 
posibilitatea să poată trăi viața de 
student, cu toate peripețiile ei, 
să aibă amintiri care se pot po 
vesti.

Are acum două meserii. Mioara 
nu va lucra însă în nici una din 
aceste meserii. Acasă nu va putea 
sta. Nu vor mai admite părinții 
Au ținut-o destul 13 ani prin școli 
își va căuta deci un serviciu. Sau 
nu. A găsit o soluție mai simplă 
să se mărite. „Oricum, cu oricine. 
— spunea ea — dar să aibă un 
salariu mare"". Varianta să se în
cadreze ca profesoară de istorie, 
pentru care de fapt s-a pregătit, 
nici nu se discută, din moment 
ce în București „nu sînt posturi"". 
La țară ? în provincie ? Ea ? E 
bucureșteancă, și nu de aceea a 
învățat o facultate, ca să-și ter
mine viața ca o provincială sau 
în noroaiele satului. I se pare 
absurd.

Să închei cu o morală ? M-a 
prevenit că-i sătulă de morală și 
Vorbe mari. Mi-au mai rămas însă 
cîteva întrebări pe care, atunci, 
uimită și dezamăgită n-am mai 
apucat să i le pun. Le scriu deci 
aici, ca încheiere la material. Știe 
Mioara că în momentul cînd a 
făcut primul pas în facultate sta' 
tul a contat că peste cinci ani, 
undeva, într-o școală din țară ea 
va fi profesoară, iar locul ei ră- 
mîne acum descoperit ? Ce va 
spune părinților care așteaptă de. 
mult clipa cînd se vor putea mîn- 
dri cu fiicQ lor profesoară ? Sau 
își mai amintește ea cît de aprin
se erau discuțiile în școală des
pre marea cinste de a fi utemist? 
Se discuta atunci despre utemistul 
care trebuia să se dăruiască fără 
rezerve meseriei pe care și-a ale
s-o. Și ei i se părea înălțător acest 
ideal. Suna frumos la ureche: să 
te dărui, să ai pasiuni, să-ți în
chini viața unui scop nobil, care 
să-ți aducă satisfacții morale. 
Pe atunci nu era încă adepta te
oriei, că perioada viselor, a entu
ziasmului, a năzuințelor se sfîrșește 
odată cu împlinirea vîrstei de 18 
ani.

Odată și odată tot va fi pusă

că 
au 
ca 

are 
lu-

în situația de a 
răspunde și acestor 
întrebări. Nu mie. 
Față de mine n-are 
nici o datorie — 
cel mult doar aceea 
de a fi sinceră. Va 
trebui să răspundă 
însă acelora față 
de care are datorii 
grele de plătit și 
care nu te pot plăti 
decit prin fapte. 

LUCRETIA 
LUSTIG

...început de an universitar, Bucu
rești, Institutul politehnic. Alegerile 
pentru biroul U.T.M. în anul III B al 
Facultății de mecanică. O adunare 
fructuoasă. Propuneri, motivări, carac
terizări, obiecții.

Vasile Gușu — recent venit în anul 
III B — a trăit emoția celui propus 
printre tovarășii cărora adunarea in
tenționa să le acorde votul. Propunerea 
n-a părut nimănui întîmplătoare, cu
noscută fiind utemiștilor activitatea din 
anii precedenți, cînd îndeplinise munca 
de secretar al biroului U.T.M. de la anii 
I și II A.

...Au urmat voturile. Vasile Gușu a 
fost ales.

In noul birou Gușu a fost ales orga- 
nizatoric. Rezultatele anilor trecuți 
îl recomandau competent pentru noile 
sarcini. Gușu însă, a primit noua mun
că de Ioc entuziast. N-a mai fost ales 
secretar. Ideea aceasta îl urmărea con
tinuu și i-a prefăcut curînd indiferența 
reținută într-o pasivitate progresivă, 
dăunătoare.

Treptat și munca biroului a devenit 
formală, de o superficialitate îngrijoră
toare, stereotipă. Strîngerea cotizațiilor 
devenise aproape unica acțiune care se 
îndeplinea cu seriozitate. Gușu avea o 
experiență de conducător, care, împăr
tășită, ar fi fost utilă biroului.

Nefiind el secretarul, conducătorul 
biroului, neavînd el „titlul" care i se 
părea onorific și de o sonoritate demnă 
de invidiat, n-a încercat prin nimic să 
influențeze în bine activitatea biroului, 
și în primul rînd propria-i activitate.

Acceptînd ipoteza că Gușu n-ar fi 
avut nici o muncă de răspundere, cali
tatea de simplu utemist („simplu" e oa
recum impropriu. Să fii cu adevărat ute
mist nu este de loc simplu) îl obliga 
ea însăși la o atitudine activă, care să 
nu se rezume, ca in prezent, numai la 
pregătirea atentă, conștiincioasă, de 
specialitate și la promovarea examene
lor cu calificativele și de „bine" și „foarte 
bine“. O asemenea ipoteză este exclusă 
de realitate. Gușu este conducător. Și 
dacă el ar fi avut conștiința responsabi
lității lui, acum, la sfîrșitul unui semes- 
tru, mărturia muncii 
depuse ar fi tre
buit să o constituie 
rezultatele concrete, 
reușitele îmbucurătoa
re. In mod lamentabil 
însă, munca lui Gușu 
pe parcursul unui se- f 
mestru se rezumă la
conic, aproape ironic 
de rezumativ, la în
tocmirea unor convo
catoare de mobilizare 
pentru s’itiagvri. san 
diferite acțiuni ale in
stitut ului

...Imediat ...r „ -
biroul anului III B mecanică a rămas 
descomplectat prin cooptarea unui mem
bru în biroul pe facultate. De atunci, 
lui Gușu i-a revenit sarcina să se ocupe 
și de domeniul profesional, care n-avea 
responsabil. Astăzi, într-o discuție sin
ceră poți afla de la Gușu că pe linie 
profesională nu și-a putut duce munca, 
(de aceea mai sînt și unii restanțieri. 
Cine și cit anume, Gușu nu știe, însă, 
amabil, m-a sfătuit să întreb la secre
tariat) ocupat fiind cu problemele or
ganizatorice și, firește, invers. O între
bare se naște logic, spontan : de ce nu 
s-a ținut adunarea pentru alegerea 
unui nou tovarăș în biroul descomplec
tat, simplificîndu-se în acest mod, lu
crurile ?

Biroul a intenționat de 3 ori să țină 
această adunare generală dar adunările 
au trebuit amînate, nefiind prezenți ute- 
miștii. Sînt date care se cer reținute : de 
la alegeri, timp de patru luni, nici o a- 
dunare generaiă, iar gravitatea lor nici 
nu trebuie comentată. Candid, cu o 
sinceritate deplină — consecința indife
renței sau vanități — Gușu a remarcat 
că în general activitatea biroului ca și 
a lui de altfel, merită doar calificati
vul ,,insuficient". Cu aceeași sinceritate, 
Gușu a mărturisit că în munca de secre
tar a obținut rezultate bune. Mi-a și enu
merat o seamă de acțiuni pe care în 
anii trecuți le inițiase ca secretar, ac
țiuni ce s-au bucurat de interesul, par
ticiparea și aprecierea studenților : vi
zionări de spectacole în colectiv, vizite 
la muzee și expoziții, plimbări și ex
cursii în zilele libere, campionate de 
voia și baschet.

...Concluziile converg toate sugerîn- 
du.mi îdeea ci poate și activitatea ani
lor trecuți era în fond mai puțin con
secința unei pasiuni autentice, ci doar 

a orgoliului hrănit copios în și de 
ția de secretar pe care o deținea.

Căci pasiunile autentice au 
lungi nu se sting ușor, și nici 
trăiesc frumusețea — asemenea florilor 

exotice. de cactus, 
odată la 7 ani, nu
mai o singură noapte.

Pentru început, or
goliul, nu ucide, doar 
doboară.

Trebuie si găsești 
dorința, puterea, pen
tru a te ridica, eva. 
dînd din prizonieratul 
orgoliului.

Poate tovarășii care 
te înțeleg îți vor în
lesni această evadare.

Poate chiar rinds- 
r3e acestea.

VALERIC LAZAROV

tune-

viață 
nu-și

După ce am stat de vorbă cu 
cțțiva din membrii Consiliului 
orășenesc Iași al asociațiilor stu
dențești, după ce am consultat 
planul de muncă al resortului de 
care mă interesam și după ce 
mi-am notat primele realizări, 
am putut trage ușor concluzia că 
— în general — s-a pășit cu 
„dreptul" în munca culturală de 
masă desfășurată în rîndul stu
denților. Mi-au reținut în mod 
deosebit atenția pregătirile febrile 
ce le fac acum formațiile artis
tice din cele 4 institute de învă- 
țămînt superior î,n vederea con
cursului de trecere în revistă a 
acestor formații, concurs pus sub 
semnul întâmpinării unui impor
tant eveniment în viața studenți- 
mii noastre: conferința pe țară a 
asociațiilor studențești. Dar con
statarea cea mai îmbucurătoare a 
fost aceea că, chiar acum, la în
ceput de drum, consiliul orășenesc 
al asociațiilor studențești își 
afirmă cu competență și autorita
te rolul de organizator al activi
tății culturale de masă în rîndul 
tineretului universitar. Orientîn- 
du-se just în sensul de a stimula 
și de a lăsa liberă inițiativa aso
ciațiilor la nivelul institutelor, 
resortul cultural al consiliului 
orășenesc n-a făcut din planul 
său de muncă un simplu act de 
transcriere a obiectivelor prevă
zute de către consiliile de insti
tut, ci un mijloc de sprijinire a 
realizării în practică a inițiati
velor și propunerilor studenților. 
La problema înființării sau reor
ganizării formațiilor artistice 
(problemă înscrisă în planurile 
asociațiilor din toate institutele) 
resortul cultural al consiliului 
orășenesc a răspuns prin recruta
rea și angajarea de instructori de 
specialitate, înlăturkidu-se astfel 
o veche deficiență în activitatea 
culturală a studenților. Consiliul 
orășenesc a sprijinit de asemenea 
asigurarea bazei materiale a a- 
cestor formații artistice punîn- 
du-le la dispoziție — tn limita po
sibilităților — un număr de in
strumente muzicale. Dar însăși 
îndrumarea atentă și permanentă 
a activității culturale din cele 4 
institute, statornicirea unei per
fecte colaborări cu conducerile 
institutelor a avut ca prim re
zulta: in ființarea de noi echipe 
artistice care cuprind — comoa-
raîh cc as.-, trecut: — ac «umăr 
■Jalt sporit de studenți. Este 
semnificativ de arătat că astăzi 
in cele 4 institute de învătămînt* 
superior există cîte un cor. or
chestră și echipă de dansuri popu
lare In plus, la Institutul de 
medicină a luat ființa o brigadă 
de agitație care pregătește, sub 
conducerea tov dr. N. Vancea 
(responsabilul resortului cultural 
al consiliului asociațiilor pe in
stitut) și a studentului Atasie 

i Aristide, un spectacol de estradă.
La aceasta se mai adaugă ac
tivitatea echipelor de teatru de la

Universitatea „Al. I. Cuza* și 
Institutul agronomic.

Activitatea consiliului orășe
nesc nu s-a rezumat numai la 
atît. îmbucurător este și faptul 
că as*tă2i a căpătat un caracter 
permanent prezentarea săptămî- 
nală de filme artistice în cadrul 
fiecărui institut. Pentru ca vizio
narea acestor filme «ă se facă în 
cele mai bune condițiuni consiliul 
orășenesc a cerut sprijinul condu
cerii Institutului politehnic în 
vederea amenajării unui cinema
tograf.

Obiectivele înscrise în planul de 
munca al consiliului orășenesc al 
asociațiilor reflectă preocuparea 
de a găsi formele de activitate 
culturală cele mai adecvate care 
să satisfacă exigentele mereu 
crescînde ale studenților. Printre 
acestea se numără ca realizate 
organizarea săptimînală în ca
drul institutelor a concertelor 
simfonice-educative (cu con
cursul Filarmonicii de Stat „Mol
dova") și a concertelor de muzică 
populară. (La ultimul concert de 
muzică populară pentru studenți 
și-a dat concursul acordeonistul 
Marcel Budală). Incepînd de 
«ăptămîna aceasta, la propunerea 
consiliului orășenesc, Opera de 
Stat din Iași organizează spec
tacole speciale pentru atudenti.

In fata consiliului orășenesc al 
asociațiilor studențești stau și 
alte nenumărate sarcini ce vor 
trebui realizate. De altfel activi
tatea pentru traducerea în viață 
a acestor obiective a și început. 
Am aflat astfel, spre bucuria tu
turor etudenților din Iași, că în

scurtă ____ __ __ „ .
sprijinul organelor locale de par
tid și de stat, o casă de cultură 
a studenților ; că au început pre
gătirile pentru organizarea unei 
sesiuni ștîfoțîfice prilejuită de îm
plinirea a 500 de ani de la înscău
narea lui Ștefan cel Mare, la care 
vor fi invitați să participe și stu- 
denți din alte centre universitare 
din țară. In sfîrșit nu s-a pierdut 
din vedere nici organizarea unei 
reuniuni a studenților fruntași, 
în cinstea conferinței pe țară a 
asociațiilor studențești.

Planul de muncă al resortului 
cultural ni s-a părut destul de 
bogat, dar cu toate acestea am 
avea de făcut cîteva observații: 
lipsesc cu desăvîrșire obiectivele 
care să prevadă discuții pe teme 
literare, simpozioane, recenzii, 
seri de poezie etc. Nu s-a prevă
zut de asemenea organizarea de 
conferințe pe teme științifice, lite
rare etc.

De asemenea consiliul orășe
nesc nu și-a propus incă să spri
jine reorganizarea cercului lite
rar de la Facultatea de filologie 
sau înființarea unui cerc literar 
studențesc pe oraș.

Considerăm că aceste cîteva 
lipsuri, inerente oricăfui început, 
vor fi repede lichidate. Lucrul 
acesta îl confirmă perseverența și 
dragostea de muncă a celor care 
au fost aleși în consilipl orășe
nesc de conducere al asociațiilor 
studențești din centrul universi
tar ’ ’Iași.

I. AGHINEI 
corespondentul „Scfnteli ti
neretului" pentru regiunea 

Iași

Un orar bine chibzuit
Atrași de interesul pe care 

l-a stîrnit printre studenții In
stitutului politehnic din Cluj 
noul orar pentru semestrul II, 
ne am adresat tovarășului Va- 
sile Brumaru, prorectorul insti
tutului, cu rugămintea de a ne 
vorbi despre acest orar.

Iată ce ne-a spus el:
„Programul care a provocat 

atîta bucurie studenților noștri 
este într-adevăr un program 
bun. Se știe că un orar întoc
mit fără încălcarea principiilor 
pedagogice de bază este un 
factor mobilizator în munca 
studenților și a cadrelor didac
tice.

Avînd în Vedere că pîrghia 
de bază în învățămîntul supe
rior este grupa, noi am pornit 
de la principiul întocmirii ora
rului după specificul grupei, 
în așa fel încît eliminând timpii 
morți, să facem să crească 
timpul disponibil pentru stu
diul individual.

Prin programarea activității
didactice numai în prima ju
mătate a zilei, randamentul

muncii crește apreciabil iar 
restul zilei poate fi folosit de 
studenți pentru studiul indivi
dual sau alte activități cultu
rale și sportive. împărțind 
timpul și spațiul rațional fa
cem ca marea majoritate a 
grupelor să aibă pe săptămină 
cinci jumătăți de zi libere pen
tru studiul individual.

O problemă deosebit de im
portantă în institutele tehnice 
o constituie proiectele. Consta- 
tînd că prin intercalarea orelor 
de proiect cu alte activități di
dactice (cursuri sau seminarii) 
nu se pot folosi la maximum 
cele 100 minute programate, 
am luat hotărîrea ca orele de 
proiecte de bază (în anii supe
riori) să fie cuplate. Prin acea
sta, fiecare grupă are la dis
poziție Intr-o zi sau două pe 
săptămînă cîte o sală de pro
iect unde pot lucra 4-5 ore fără 
întrerupere sub îndrumarea 
asistenților.

Trebuie să mărturisesc că 
întocmirea orarului este o 
problemă foarte grea și com-

ORIZONTAL

VERTICAL

In cercurile științifice 
de la Universitate

plexâ finind cont de sugestiile I 
cadrelor didactice și ale stu
denților. Catedra de mate
matici și mecan-'câ, de pildă, 
după rn studiu de dțiva 
ani a ajuns la concluzia 
că maximum de randament îl 
dau studenții la disciplina de
matematici sau mecanică între, 
orele 9-11, lucni de care am ținut I 
seamă la întocmirea orarului. , 
Alcătuind în acest fel progra-. 
mul, am vrut să reorganizăm' 
și spațiul de învâtămînt S-au 
putut crea astfel patru săli de 
proiecte din cele mai luminoase.

La toate acestea se adaugă 
și lărgirea bazei materiale: 
s-au comandat 30 mese noi 
desen ce vor fi terminate 
cursul lunii martie a.c., iar 
luna mai vor fi terminate 
mese speciale, înzestrate 
aparate ISIS. cu care se 
amenaja o sală modernă _ 
proiecte pentru anii superiori."

M. OPREA 
și M. MUNTEANU 

corespondenții „Seinteii ti
neretului44 pentru regiunea Cluj

O nouă cantina
semestru a 
studenților 
din Petro.

1) Colectiv de cadre 
didactice la care mem
brii cercului științific 
găsesc totdeauna spri
jin — Năzuiesc să a- 
ting culmile științei, 
2) Vds — Metodă de 
bază in cercetarea 
științifică. 3) Este tot 
atît de necesară in 
cercetarea științifică 
Ca și entuziasmul. 4) 
A șovăi — A risipi 
timpul 3) Discipoli —■ 
Poet die la a cărui 
re se împlinesc 2.000 de anii 6) 
Particularitate de verb sau ges
tică pe care anecdota o atribuie 
tuturor savanțitar celebri—Inde- 
mînatici 7) Așa cum stnt lucră
rile tinerilor cercetători pentru 
construirea socialismului — Țe
luri. 3) Inclinate — Materie pri
mă pentru elaborarea de noi teo
rii. 9) Un teren de cercetări pe 
bare n-a pășit încă nimeni—Ope
rație barbară in care se găsește 
și puțină chimie 10) Studentele 
din primii ani față de cercetarea 
științifică — Stare sufletească 
propice inspirației poetice. 11) 
Soare — Nota traducătorului — 
Afirmație — Acum nu mai sînt.
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La începutul acestui 
fost dată în folosința 
Institutului cărbunelui 
șani o nouă cantină.

Această cantină, rod al grijii 
statului democrat-popul ar pen
tru continua îmbunătățire a con
dițiilor de viață ale studenților, 
are o capacitate de peste 400 de 
locuri și este așezată în imediata 
apropiere a Institutului.

CONSTANTIN PĂSĂRIN 
student la 

Institutul cărbunelui, 
Petroșani

1) Constant achizitor de opere 
de artă, manuscrise, monezi, 
timbre. 2) Sînt uneori mai su
părătoare decit criticile deschise
— Literă în alfabetul elin. 3) 
Are forma unui cerc, dar nu 
științific. 4) A tipări lucrări 
noi — Gigant. 5) Cel care are 
obiceiul nesuferit de a da tot 
timpul explicații, nelăsind pe 
alții să gîndească. 6) Nu-s 
buni — Cel mai de temut duș
man al tînărului cercetător. 7) 
Voce feminină — Diftong. 8) 
Pronume — începe orice obicei l
— Prepoziție. 9) în cercurile ști
ințifice se desfășoară multe și in
teresante. 10) Procedeu folosit in 
laborator împotriva pătrunderii 
microbilor sau altor bacterii. 11) 
Număr modest, devenit celebru 
prin utilitatea sa — Personaj 
central al mitologiei nordice
— Disciplină sportivă 12) Pa
nă — Notă muzicală — Indis
pensabilă tn activitatea cercetă
torului geolog. 13) însușire care 
a determinat evoluția ascendentă 
a speciei umane — Acum.

I

— Of, ca nu mai suna oaata de 
recreație1 I

— Noroc cu banca asta. Pot să-mi 
iau acum și notițe1 1

— Iți prezic că miine la cursuri, 
o să adormi in bancă 1 I 

desene de NIC. NICOLAESCU

De unde le știu ? Am comis o indiscreție 
și am tras cu urechea pe la facultăți și pe la 
căminele studențești din București.

Deobicei însă lucrurile mai „deosebite" au 
o circulație foarte mare și foarte rapidă. 
Chiar fără să dorești îți trec pe la ureche 
însoțite de refrenul: „I-auzi frate ce a fă
cut" sau : „să-ți povestesc una bună". Tu, 
spectator ori asculți , ori rîzi cu poftă, ori 
te miri de „ingeniozitatea" respectivilor, ori 
îi judeci aspru și-ți zici: „Ce năravuri..." Apoi 
le spui altuia și altuia, tot așa, ca un „se
cret . Sub aceeași formă vi Ie spun și eu.

NĂRAVURI, INOVAȚII Șl PROPUNERII,
Radu Nicolae din anul IV Construc

ții civile nu se poate scula dimineața... 
Cum să se scoale la ora 7 ? A încercat de citeva 
ori, dar tot a intirziat. Atunci a renunțat. Și 
pentru că are un ochi pătrunzător și un auz 
dezvoltat ascultă cursurile de la ușă, prin gaura 
cheii. Ar mai avea doar o propunere de făcut: 
să se aducă o bancă în fața ușii ca să poată 
lua și notițe. Unii studenți din anul IV filozofie, 
secția ziaristică sînt mai ingenioși. Ei ar dori 
niște aparate de televiziune pe care să le in
staleze lingă paturi. Așa nar mai fi nevoie să 
dea niciodată pe la facultate.

In laboratorul de tarmacologie al unei grupe 
din anul IV Farmacie, eprubetele treceau din 
mină în mină. Rar se intîmpla ca o experiență 
să nu reușească. Mai nedumerite erau fetele; 
deși repetaseră experiența cu răbdare de citeva 
ori și cintăriseră atente tot ce trebuia, reacția 
nu le ieșea. Cine să fie de vină ? Băieții însă 
nu zic nimic și stnt foarte liniștiți. Secretul 
11 știu numai ei și... eu.care l.am aflat „intim, 
plător": din alcoolul destinat experiențelor 
ei au preparat rachiu și ca să nu se observe 
operația aceasta, au pus apă tn loc. S-o creadă 
ei că nu se observă.

Dimineața incă nu ajunsese la căminul 
„1 Mai", din București unde locuiesc studen. 
tele de la medicină. Intr-o cameră insă, ușa 
s-a deschis și o figură îngrijorată a începui 
să bijbîie pe la paturi.

— Cine-i, ce vrei?
— Hai Ioana, caută cărțile. Știu că tu spui 

tntotdeauna adevărul. Mi-a mai dat in cărți 
mie, de la Căminul Carpați Mi-a spus insă to
tul de-andoaselea.

Ei, ce părere aveți ? Cred c-ar fi bine să le-o 
spuneți celor care au asemenea năravuri.

M. VERDEȘ

argument.uk


Viața ^de organizație
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Nu-i ușor să vii în fața cîtor- pe marginea adunărilor 
va zeci de utemiști care te scru- 
fează, te pătrund pîna-n adîncul 
inimii și cer să le spui ce ai fă
cut într-un an de zile, cum ai 
îndeplinit munca pe care ți-au 
tncredințat-o în comitetul U.T.M.

...In timp ce secretarul orga
nizației de bază U.T.M. expune 
darea de seamă, utemiștii iau no
tițe, apoi cer cuvîntul. Cu emo
ție aștepți aprecierea tor: satis
făcător... sau nesatisfăcător.

...Citind darea de seamă, se
cretarul comitetului U.T.M. a 
arătat că brigăzile utemiste s-au 
evidențiat ca niște collective dis
ciplinate. Brigada nr. 1 de la 
secția bunuri de larg consum, de 
exemplu, este brigadă fruntașă 
pe raion, depășindu-și planul In 
medie cu 80 la sută, dînd produ
se de bună calitate. Rezultatele 
se datoresc faptului că membrii 
brigăzii Sînt preocupați în per
manență să-și ridice calificarea 
profesională.

Faima brigăzilor utemiste a fă
cut ca și utemișiii din alte secții, 
cum sînt: Berbecea Dumitru, Va- 
silescu Aurel și alții să ceară să 
se organizeze și în secțiile lor 
brigăzi de tineret.

Din rîndul utemiștilor s-au ri
dicat numeroși inovatori și rațio- 
nalizatori cunoscuți în uzină. 
T>intre ei, tovarășul Rolea Ale
xandru împreună cu un colectiv 
de la „cutii focare" a realizat 
o perdea de protecție contra căl
durii la cuptorul de ambutisaj. 
Luca Nlcolae, Bojan Ștefan, Ilie 
Petre și alți tineri au executat 
dispozitive noi menite să le ușu
reze munca șî să ducă la crește
rea productivității muncii.

Postul utemist de control adu
ce și el un aport însemnat în 
combaterea lipsurilor și abate
rilor tinerilor în munca profesio
nală. O problemă importantă 
pentru uzină urmărită de postul 
utemist de control este folosirea 
rațională a energiei electrice. La 
gazeta postului utemist de con
trol sînt popularizați fruntașii, 
caricaturizați cei neglijenți, care 
fac risipă.

Utemiștii au contribuit la eco
nomisirea a 1.070 kg. scursori 
de cupru și ailamă din zgurile 
de la cuptorul înalt.

O altă problema în care orga
nizația U.T.M. a obținut succese 
este munca culturală. Pentru or
ganizarea timpului liber al tine
retului au fost folosite cele mai

de dări de seamă 
și alegeri ale organelor 

U T. M.
diverse forme. Peste 50 de 
utemiști sînt antrenați în activi
tatea din cercurile artistice: cor, 
teatru, dansuri, taraf. La con
cursul „Iubiți cartea" sînt în
scriși 67 de tineri. Comitetul 
U.T.M. a organizat recenzii ur
mate de dans ; printre alte cărți 
au fost discutate „Pădurea spîn- 
zuraților" de L. Rebreanu, poezii
le lui Mihail Eminescu și altele. 
Excursiile la SnagOV și Buftea, 
vizionările de spectacole au atras 
mult tineretul.

In multe rînduri comitetul 
U.T.M. a știut să răspundă Cu 
operativitate problemelor pe care 
le ridică zilnic viața și munca 
tineretului. A chemat în fața sa 

■tineri “ "" "
Inactivi, 
Stancu 
și alții, 
cîndu-le 
mărind 
tor.

In vederea introducerii iniția
tivei tinerilor de la uzinele „Tu
dor Vladimirescu" din București 
pentru păstrarea curățeniei Ia 
jocul de muncă, membrii comi
tetului au fost la uzinele „Tudor 
Vladimirescu" să stuc eze prac
tic cum a fost aplicată această 
inițiativă. Astfel, au putut adap
ta mai bine inițiativă de la „Tu
dor Vladimirescu" la specificul 
condițiilor de lucru de ' “ ’
law Bierut".

Organizația U.T.M. 
un număr de utertiiști . 
pe șantierele naționale. Mulți din 
cei plecați s-âu evidențiat și au 
primit insigna de brigadier frun
taș.

Organizația de bază a ținut 
regulat adunări generale. Pentru 
a pregăti utemiștii să devină can
didați de partid, tn fața lor au 
fost ținute conferințe, printre 
care . conferința „Calitatea de 
membru de partid1, expusă în 
fața tineretului de tovarășul Paul 
Casprovschi, membru în comite
tul de partid al uzinei.

Organizația U.T.M. s-a ocupat 
de pionierii de Ia Școala elemen
tară din Bucureștii-șioi pe care 
o patronează. Intr-o adunare ge
nerală au fost primiți din rîndu- 
rile pionierilor primii utemiști.

nedisciptlnați, utemiști 
ca : Andrei aș Nicolale, 

Nicolaie, Petre Năstase 
le-a arătat lipsurile irtdi- 
căile de îndreptare, ur

mai departe activitatea

la „Boles-

a trimis 
și tineri

Un aspect din secția de extra cție a penicilinei, de la fabrica 
de antibiotice din Iași, Operatorul principal Constantin Cioancă 
lucrează la bateria de separatoare.

Foto AGERPRES

Cu toate că orgânizația lor 
este fruntașă pe raion, Utemiștii 
au dovedit îfl adunarea generală 
multă exigență față de munca 
lor. Luînd cuvîntul, utemiștii au 
analizat cu multă maturitate ac
tivitatea organizației de bază.

O problemă dezbătută cu mul
tă seriozitate a fost învățămîn- 
tul politic de organizație. Ute- 
mistul Trandafir Petre a sezisat 
bine faptul că ar fi timpul ca co
mitetul U.T.M. să urmărească 
conținutul învățămîntului politic, 
calitatea și nivelul discuțiilor, 
pregătirea cursanților. Sînt ti
neri care nu știu cum trebuie să 
studieze.

— Ar trebui să luăm exemplu 
de la organizația de partid — a 
spus tovarășul Trandafir — unde 
propagandiștii se ocupă mal 
mult de cursant:

Mai mulți utemiști, printre care 
Dumitru Qheorghe, Lazăr Traian 
și Nedelcu Gheorghe au criticat 
comitetul U.T.M. pentru că a ne
glijat organizarea unei activități 
sportive multilaterale. Tn uzină, 
la loc de mare cinste este fotba
lul. Tinerilor însă nu li s-au creat 
condiții pentru a participa și la 
alte discipline sportive ca atle
tism, vofei, trecerea normelor 
G.M.A. etc.

Pentru înlăturarea tuturor 
acestor lipsuri, participanții la 
adunare au făcut propuneri in
teresante, majoritatea adoptate 
ca hotărîri de către adunare, 
propuneri care, aplicate, vor duce 
indiscutabil la înlăturarea mul
tor lipsuri, la întărirea organi
zației.

In aceste hotărîri un loc im
portant îl ocupă creșterea cali
ficării tineretului. Pentru aceasta 
noul comitet va organiza un curs 
de minim tehnic, se vor ține con
ferințe despre metodele practice 
care, folosite, duc la creșterea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost. Se va studia 
posibilitatea creării a noi brigăzi 
de producție și se vor organiza 
schimburi de experiență între bri
găzi. Comitetul va urmări de a- 
semenea cum sînt încadrați tine
rii pe locul de muncă ținlnd sea
ma de calificarea lor profesională 
și pregătirea lor.

Pași serioși se vor face și în 
atragerea tineretului la activita
tea sportivă. In acest scop se vor 
organiza competiții între secții 
la : fotbal, volei, popice, tenis de 
masă, șah.

In cinstea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Moscova se vor organiza 
acțiuni cultural-sportive și tine
rii vor pregăti daruri pentru Fes
tival.

Adunarea generală a apreciat 
munca comitetului U.T.M. prin 
prizma realizărilor obținute de 
organizația de bază în perioada 
unui an întreg

De aceea cînd președintele pre
zidiului a pus la vot aprecierea 
activității comitetului U.T.M., în 
unanimitate adunarea generală a 
votat pentru calificativul „muncă 
satisfăcătoare?.

încrederea utemiștilor s-a ma
nifestat și prin aceea că majori
tatea membrilor vechiului comi
tet au fost din nou realeși. în 
frunte cu tovarășul Cozea Gheor
ghe, secretarul comitetului U.T.M.

Luptînd pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor adoptate de 
către adunarea generală, cu en
tuziasmul care îi caracterizează, 
membrii comitetului U.T.M. nou 
ales, trebuie să lupte ca organi- ___.. ___
zația de bază U.T.M. de la uzine- aplicarea inovației, 
le „Boleslaw Bierut" din Bucu-1 Așa au procedat utemiștii 
rești sa păstreze mai departe tit-> dor ciutacu, Nicolița Brelea, 

j. - - .. pe I yja Simon și Ileana Botcoș,
fruntași ai întrecerii socialiste.

Pe larg au fost dezbătute și

rești sa păstreze mai departe 
iul de organizare fruntașă 
raion.

DARIA KUHTA

dom-le colo.

a Mulțam. De două ceasuri 
ascultam pe bătrlnul 
tjheorghh Mucea din co

muna Bistrița, regiunea Craiova, 
fără si punem o singură între
bare. Totul se perinda tn fața 
noastră aidoma ca atunci, tn 
Zilele lui 1907.

• • . • • • »
— Soldat Gheorghe Mucea, 

îți ordon încă o dată și pentru 
ultima oară: foc!

Pentru a nu știu cita oară, 
soldatul ducea arma la ochi... 
Dar., culmea, mina nu asculta, 
tremura din toate încheieturile 
și apoi se lăsa, ca de piatră.

— Nu pot dom-le colonel. 
Nu pot trage.

— Ai să mori tu, cline, dacă 
nu tragi! îți vei petrece viața 
în ocnă. Tribunalul militar va 
dispune! Tragi sau nu?

Soldatul din regimentul 7 
Gorj, batalionul I, compania 
l-a de represalii, mai ridică o- 
dată arma ca pentru ochire, 
dar de pomană. Ochii osîndi- 
tului îl vlăguia>u parcă de pu
teri.

— E nevinovat
nel. Eu nu trag, impușcați-mă 
mai degrabă pe mine.

— Iți vine rîndul, nu te gră
bi — răspunse colonelul. Frun
taș Răzaș, foc!

N-apucă bine de ordonat co
lonelul, cînd văzduhul plin de 
fum vui de zgomotul unei puști 
stinghere. Osinditul se prăbuși 
după ce-și adună puterile și 
scuipă cu scirbă către locul de 
unde pornise glonțul ucigător.

Au trecut trei zile. Regimen
tul 7 reprima in continuare pe 
răsculați. în ziua asia, a treia 
fusese prins un alt cap al răs
coalei din Ostrovi 1 Corbului, 
Ion Selău pe numele său.

— Să fie imediat împușcat! 
— ordonă colonelul.

— Nimeni nu mai 
tragă, domnule colonel 
se un locotenent. Zic 
moară de pomană frații.

— Cum ?! răcni cit îl ținu 
baierele gurii colonelul. Nu zău, 
mă rog. de cînd fraternizăm și 
noi cu țăranii ? Trimite ime
diat să-l împuște. Dar — adă
ugă mai în șoaptă colonelul — 
ceva mai la margine, să nu 
mai vadă țăranii. Ai înțeles ? 
Iar pe cei ce refuză ordinul — 
la tribunal cu ei! Apropo, ce 
s-a făcut cu ostașul Mucea, 
l-ați înaintat tribunalului ?

— Tocmai voiam să vă vor
besc despre el, domnule colo
nel. Eu zic să mai încercăm o 
dată. Cine știe ce s-o fi petre
cut atunci cu el.

vrea să 
— spu- 
că-și o-

Țăranul colectivist Ilie Velicu din satul Plăviceni, raionul Ca
racal, participant la răscoala din 1907, sărbătorindu-și ziua de 
naștere, închină paharul pentru traiul fericit de azi ce se deose
bește ca de la cer Ia pa mint de viața lui din trecut.

stnt din Ostrovul Corbului. Vino 
la mine după ce te liberezi.

★
— Și l-ăl Intilnit? am între

bat curios.
— Da, trăiește. Sîntem amtn- 

doi membri ai aceleiași întovără
șiri agricole...

VASILE RANGA

— De. eu știu?... Nu trebuie 
să fim îngăduituri, domnule lo
cotenent. Trimite-l totuși pe el.

Pentru prima oară, soldatul 
Gheorghe Muc ea escorta un o- 
sîndit la moarte.

— De unde ești, frătioare? 
— Întrebă el intr-un sfirșit pe 
cel escortat.

— Frate ți-o H dracul, dar 
nu eu. lepădătură ce ești I Hai, 
trage odată, unde mă tot duci ? 
li răspunse răsculatul intor- 
cindu.se din drum. Tot una 
mi-e unde-mi rămln oasele.

Pentru o clipă se priviră ochi 
in ochi. Nici unul n-avea nimic 
rău in priviri, doar că osinditul 
iși stăptnea parcă două la. 
crimi.

— Dă-i drumul mai departe I 
Te împușc unde am ordin. Nu 
mă învăța tu cum să execut or. 
dinul comandantului...

— Te știam eu, cline...
— Bine, atunci pregătește-te! 

Și in aer răsunară una, două, 
trei pocnete de armă. Osinditul 
se tnioarse brusc către soldatul 
care rămase ca o stană de pia
tră, cu arma pironită către cer. 
Se pripiră iarăși.

— Hai ce9 mai aștepți, plea
că I Fugi, n-auzi, fugi o dată t

Și osinditul o zbughi...
După clțlva metri se opri 

trisd.
— Afd chiamă Ion Selău și

i»

Calcuiul tinerilor economi

Concursuri și expoziții 
internaționale 

de artă fotografică
Artiștii! fotografi din țara noas

tră vor participa tn cursul aces
tui an la mai multe concursuri și 
expoziții internaționale de artă 
fotografică.

Cu ocazia celui de VI-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studențior de la Moscova va 
avea loc un concurs de fotogra
fie artistică și fotoreportaj. La 
acest concurs sînt invitați să par
ticipe și fotografii amatori și 
profesioniști din țara noastră 
care, potrivit regulamentului con
cursului, nu depășesc . vîrsta de 
35 de ani la 31 decembrie 1957.

Artiștii fotografi ;din țara noas
tră vor mai prezenta lucrări și 
la prima expoziție internațională 
de fotografii artistice organizată 
de Uniunea poloneză a artiști
lor fotografi care se va deschide 
în luna funie în Palatul Cultu-

(Urmare din pag. l-a)

pînză necesară pentru buzunare 
se reduce la jumătate. Raportată 
la numărul canadienelor ce Ie 
avem de confecționat în anul 
1957, aplicarea inovației poate 
aduce fabricii economii în valoa
re de o sută mii lei Obținerea 
acestei economii depinde in mare 
măsură de felul în care organi
zația U.T.M. va ști să mobilizeze 
întreaga masă de tineri muncitori 
la extinderea și aplicarea inova
ției.

Prima canadiană confecționată 
în felul acesta trecea din mină 
în mînă. Din explicațiile practice, 
tinerii au înțeles cu mai multă 
ușurință secretul aplicării inova, 
(iei. El âu devenit mai încreză
tori in forțele lor și au asigurat 
comitetul organizației U.T.M. 
vor începe chiar de a doua

Că 
zi

tu
șii. 
tofi

economiile ce se pot realiza prin 
reducerea timpului planificat pen
tru executarea unei operații și 
folosirea rațională a energiei 
electrice.

Ban lingă ban. leu lingă leu, 
suma economiilor crește. Econo
miile ce Vor fi obținute în anul 
acesta la fabrica de confecții Tu
dor Vladimlrescu“ din Tg. Jiu 
echivalează cu prețul de cost a 
240 canadiene și 2500 de alte 
lenjuri.

Consfătuirea se terminase. Ci
neva deschisese ușa și se pregă
tea să iasă din sală. Atunci s.a 
auzit vocea candidatului de par
tid Dumitru Morocea.

— Vă rog să analizați și pro
punerea mea. Eu zic să stabilim 
și economiile pe care le putem 
realiza în cinstea zilei de 1 Mai. 
Propunerea a fost acceptată. Și 
acum ultima comunicare. Din an
gajamentul pe întreg anul, în 
cinstea zilei de 1 Mai, tinerii de 
la fabrica de confecții „Tudor 
Vladimirescu“ din Tg. Jiu vor rea
liza economii echivalente cu pre
țul de cost a 100 canadiene.

luna iunie în Palatul Cultu
rii și Ștțtnței din Varșovia, sub 
auspiciile Federației internațio
nale de artă fotografică. Fie. J—— —Z.--1 — V -
zinte 
citări.

■xrarile 
medalii 'de aur, 6 medalii de ar
gint, 20 medalii de bronz și 50 
diplome de onoare.

Asociația națională a fotogra- 
filor suedezi (Riksforbundet Sven- 
sk Fotografi) va organiza între 27 
aprilie și 15 mai 1957 împreună 
cu Muzeul din Varmland și 
Clubul fotografilor din Karlstad 
o expoziție internațională de fo
tografii, în care vor expune lu
crări și artiști din R.P.R.

Artiștii fotografi din țara 
noastră au primit invitația de a 
participa și la Salonul interna
țional de fotografii 1957 Care va 
avea loc între 6 și 21 iunie la 
Bangalore (India).

Organizarea pregătirilor artiș
tilor fotografi din țara noastră 
în vederea participării la aceste 
concursuri și expoziții interna
ționale revine Asociației artiști
lor fotografi din R.P.R.

(AgerpresJ

care artist are dreptul să pte- 
ciute în expoziția fel mult 4 lu 
,-Jă.Ț Un juriu va Selecționa lu- 

.ile și va acorda ptemli : 3

L

In școala noastră
ApliClnd teoria în practică, 

executind o lucrare în labora
torul școlii, lecția explicată de 
profesor este mai bine -înțe
leasă. mai bine însușită.

Profesorii din școala noa
stră au o grijă deosebită pen. 
tru ca elevii să-și însușească 
ctt mai bine materia predată. 
Aceasta o pot face in bune 
condițiuni datorită laboratoa
relor bine înzestrate ce le stau 
la dispoziție, și nenumăratelor 
mulaje și planșe existente in 
școală.

Școala noastră dispune de 
asemenea de o instalație de 
radio-amplificare cu 14 difu
zoare care este condusă de 
tov. profesor Constantin Po. 
pescu.

îndrumați în spiritul legării 
teoriei de practică numeroși 
elevi știu să-și construiască 
singuri aparate de radio și 
aparate cu galenă. Astfel ele
vii H. Băiețlca șl V. Ganea 
din clasa a X-a A pot as
culta diferite emisiuni ale pos
turilor noastre la aparatele 
lor cu galenă, Cohstruite pe 
baza cunoștințelor teoretice și 
practice dobindite în școală.

mita gospodărie. Numai așa 
s-ar putea stabili pagubele 
care au lost aduse prm lă
sarea celor două vagoane de 
fosfați la discreția intem
periilor și totodată cu această 
ocazie să se dovedească și vi 
novații. Ingrășămintele chi
mice au fost ridicate abia de 
curînd, după ce o cantitate 
însemnată s-a irosit, iar cali
tatea lor a avut de suferit de 
pe urma ploilor). Aceasta 
i-ar scuti și pe cei de la stația 
C.F.R. Tr. Severin de a mai 
interveni, în viitor, prin tot 
felul de adrese pentru ca să 
deblocheze rampa magaziei.

AR1ST1CA BAGHINA 
funcționar

Excursie de studii

MARIN VICTOR 
elev în clasa X-a A 

Școlii medii mixte nr. 
din T. Măgurele

Povestea 
a două vagoane 

cu fosfați
Nu voi începe cu „A fost- 

odată..." Povestea noastră nu' 
datează din vremuri îndepăr
tate, ci doar de citva timp, de 
cînd gospodăria agricolă de 
6tat din Buti-la Mate, raionul 
Vînju Mare, a făcut o coman
dă pentru a primi îngrășă
minte chimice. Ca răspuns 
la cererea gospodăriei,' cu a- 
proape o lună de zile în urmă, 
au sosit in stația C.F R. Tr. 
Severin două Vagoane cu în
grășăminte. avînd destinația 
„gospodăria agricolă de atat 
Burilp Mare".

In ziua aceea nu s-a pre
zentat nimeni de la gospodărie 
ca să primească îngrășămin- 
tele chimice. Și cum era firesc, 
au urmat adrese, telefoane, 
apoi s-au întocmit acte pentru 
stabilirea taxelor de locație 
și... nenumărate operațiuni 
contabile și de corespondență. 
A trecut vremea, dar gospodă
ria agricolă de stat Con
tinua să facă uitate cele 
două vagoane cu fosfați. 
Nu știu dacă în vreun regis
tru al gospodăriei, la vreb 
rubrică oarecare, se vorbește 
despre cele două vagoane de 
fosfați. Și nu știu dacă există 
vreun document care să ex
plice comanda făcută si pri. 
mirea ei.

. nisterul 
Cole de 
o vizită

a 1

Este cazul ca Mi- 
Gospodăriilor A gri-. 
Stat să întreprindă 
oficială la sus-nu-

Cu cttăva vrbme In urmă, 
elevii anului IV de la Școala 
tehnică de exploatare C.F.R. 
din Craiova au plecat tntr-o 
nouă excursie. „Ce oameni — 
veți spune — au atlta de în
vățat și ei se țin de excursii I 
Nu e de loc bine !"

Ba e bine Și cînd o să 
aflnfi despre ce fel de excursie 
este vorba, o să le dați drep
tate. Extursia aceasta o fă
ceau tocmai tn scopul unei în
sușiri mai temeinice a cu
noștințelor căpătate la orele 
de curs — era o excursie de 
studii.

tn semestrul trecut, elevii 
acestui an au făcut trei ase
menea excursii de studii, tn 
timpul unei excursii ei au Vi
zitat triajul mecanizat al Sta
ției Ploești. Sub îndrumarea 
inginerilor Corneliu șl Geor
gescu de la acest triaj, elevii 
au văzut cum acționează 
frînele triajului electropneu
matic. Ei au vizitat, de ase
menea, cele trei posturi de 
comandă de la triere, au fă
cut schițele fiecărui post, au 
văzut cum se dau comenzile 
de la masa de comandă și 
cum comunică mecanicul lo
comotivei de triere cu aceste 
posturi.

tn stația Brazi — înzestra
tă cu bloc de linie automat și 
centralizată electrodinamic — 
elevii și-au îmbogățit Cu
noștințele despre funcționarea 
unei asemenea stații ctt șl 
despre avantajele pe care le 
prezintă ea In asigurarea si
guranței circulației.

Oprindu-se apoi tn Bucu
rești, elevii au vizitat Muzeul 
tehnic C.F.R, unde, de ase
menea. au desprins multe lu
cruri de preț privind varieta
tea și 
lor de 
tregul 
noscut
cale ferată.

De mult folos le-au fost ele
vilor aceste excursii.

funcționarea vehicule- 
cale ferată, iar pe tn- 
iraseu. elevii au cu- 
mai bine semnalele de

VICTOR VIȘAN 
elev

Comunicat cu privire la sesiunea a ll!-a 
a Comisiei de Colaborare Tehnrco-științificâ 

Romino-Afbaneză
în cursul lunii februarie a.c. 

a avut loc la București cea de a 
IlI-a sesiune de Colaborare Teh- 
nico-Științifică Romîno-Albaneză.

Protocolul care s-a semnat 
prevede un schimb reciproc de 
experiențe în domeniul teh-nico- 
științific pentru diferite ramuri 
ale economiei naționale și mai a- 
lee pe tărîm agricol.

Ajutorul tehnico-științific re-

ciproc va contribui la rezolvarea 
sarcinilor de dezvoltare tehnică 
și va însemna un ajutor în dez
voltarea economiei naționale a 
celor două țări în drum spre 
construirea socialismului.

Din partea romînă Protocolul 
a fost semnat de tovarășul An
drei Nicolae, director general al 
zootehniei din Ministerul Agri
culturii al R.P.R. și din partea 
albaneză de tovarășul Andon Iko- 

, .... ______ ____ ,_ 1 de
Jproducții vegetale din Ministerul 

a cumpăra mărfuri din comerțulîtAgriculturii al R.P. Albania, 
de întîmpinare, precum și măr..£ 
furi special destinate și distri-X 
buite prin întreprinderile de achi-5ț 
ziție ale ministerelor' care încheieft Conferînt©
contracte. J ’

După cum observăm, contrac-8 Societatea pentru făspîndirea 
tarile aduc nenumărate și insem-^știjnței șl culturii anunță că joi 
nate avantaje producătorilor a-Jora 18 în șala Bibliotecii cen- 
gncoli. De avantaje deosebite be>tra|e universitare din Calea Vic- 
neficiază însă producătorii socia-Sțoriei 88, conf, univ V Maciu, 
liști uniți (gospodăriile colective,Jdecanul Fatuității de istorie va 
cooperativele agricole de produc-irvorbi despre „Cauzele răscoale- 
ție, întovărășirile și asociațiilej|or țărănești din 1907". Confe- 
simple de producție), care, pe^rința va fi urmată de film, 
lingă faptul că au posibilități# Societatea pentru răspîndirea 
mult mai mari de contractare, șiaștiinței și culturii anunță că joi 
in condiții mult mai avantșJoaseV,ra I8 va avea loc în cadrul 
decit producătorii individuali, ^Universității populare — sala 
conform prevederilor contrâctua ^S.R S.C. din str. Biserica Amzei 

e’.,v<?r Pr’mi Preturi majorate./5—7, conferința „Lupta Egiptu- 
De pildă, la contractările de ani-xjlui pentru suveranitate și inde- 
male gospodăriile colective și>pendență în trecut și azi" pe 
cooperativele de producție vor/care o va ține prof. univ. G. So. 
primi prețuri majorate cu |0 lajfronie. Conferința va fi urmată 
sută, iar întovărășirile șl aso-/de film, 
ciațiile simple de producție cu 5/ 
la sută. De asemenea, prețuri ma-i - —
jorate mai pot primi și pentru li-Jt 
vrările de lapte, pentru sfecla de<d SPECTACOLE 
zahăr, lină etc. In felul acesta^ 
statul sprijină întărirea econo-/ CINEMATOGRAFE: Patria, Tn- 
mică a diferitelor forme de co-/frățlrea între popoare. Libertății, 
operare în producție, dar mai ales>Elena Pavels Therese Raquin; Ma. 
creează gospodăriilor colective?gheru. Central: Mai presus de 
posibilitatea de a obține sume În-îrdrago6te. V. Alecsandri, Doina, 
semnate de bani — condiție im-£Alexandru Popov: Am fost mai 
portantă pentru distribuirea a-itare: București, Gh. Doja Vasile 
vansurilor bănești lunare sau tri-zRoaita, Al. Sahla : Cio-Cio-San ; 
mestriale. Z|. c Frimu: Tu și camarazii

Practica sistemului de contrac-Jtăi . 23 August, Volga, Victoria: 
țări cere multă pricepere, perse./Moara cu noroc. Tineretului, 
verență și conștiinciozitate InJMunca: Omul din umbră. Ma- 
muncă. In această privință un>rim Gorki. Coșbuc, Arta Tim- 
ro! de seamă revine organizațil&puri Noi: Parada lui Chariot; 
lor U.T.M. de la șate, care tre-Grivița : Indrăgostiții ; Cultural, 
bule să acorde tot sprijinul sfa.J,Donca Simo : Podhale în flăcări; 
turilor populare și organelor de/Unîrea : Moartea unui ciclist; 
contractare, atît în ceea Ce prî-KC. David : Feroviarul . T. Vladi? 
vește popularizarea avantajelorjmirescu: Casa mult visată; Mo. 
sistemului de contractări, ctt și/șilor. N. Bălcescu : Sinha Moța ; 
in ceea ce privește aplicarea pe/llie Pintilie: Ei au fost primii; 
teren a acestui sistem. UlemiștilJPopular: Hoți de copii, M. Emi- 
care fac parte din rîndul Orga/nescu: Dreptul de a te naște; 
nelor de contractare trebuie să fiejl Mai: Pătratul 45; 8 Mai: Ar
un model de muncă și de con £tistă cu orice preț; Olga Bancic ; 
știinciozitate pentru Îndeplinirea/Misterul celor două oceane; Au- 
tuturor obligațiilor contractuale Vrei Vlaicu - Cînd vine furtuna;

SAlianja : Mline va fi prea tîrzîu;
C. COJOCARU JțMIorlța: Ml.e sete.

director al Direcției
__________„_ :_ .__ ._ .___ u_____ ?2nrnmichi vpcrptalp Hin Minis

Mai multi cititori au adresat 
redacției noastre scrisori în 
care pun diferite întrebări cu 
privire la sistemul de con
tractări. In articolul de mai 
jos răspundem acestor între
bări.

—— ★ ★............
Noul sistem prin care statul va 

asigura constituirea fondului cen
tral pe baza cumpărării produse
lor la preț de înțelegere cu pro
ducătorii agricoli aduce șchim- 
bări substanțiale în relațiile de 
schimb dintre oraș și sat. In pri
mul rînd prin’ înlocuirea sistemu
lui de cote obligatorii cu sistemul 
de contracte și achiziții, în
tre dasa muncitoare și țărăni
me se vor lărgi reiațiile de schimb 
comercial. In al doilea rînd, prin 
așezarea legăturilor dintre indus
trie și agricultură pe baze co
merciale se lărgește considerabil 
cointeresarea materială a gospo. 
dariilor țăranilor muncitori în 
creșterea producției agricole și în 
special a producției agricole 
marfă, se mărește interesul și 
inițiativa in producție a țărănimii.

Contractările reprezintă, pe de 
o parte, o adevărată punte pe 
care industria o întinde micului 
producător pentru a-1 atrage trep
tat și prin convingere spre forme 
socialiste de producție, iar pe de 
altă parte, constituie un sprijin 
economic deosebit de puternic dat 
unităților cooperatist - socialiste 
existente. Ele reprezintă o formă 
superioară șl trainică a alianței 
de producție între industrie și a- 
gricultură, industria intensfficîn- 
du-și rolul de transformatoare și 
conducătoare a agriculturii.

In ce constă caracterul stimu
lativ al sistemului de contracte? 
Care sînt avantajele materiale de 
care beneficiază producătorii a- 
gricoli care contractează produse 
agricole cu statul ? Pentru a 
scoate în evidență caracterul sti
mulativ al contractelor, pentru a 
înțelege adevăratul sens al unor 
avantaje, materiale acordate de 
stat prin sistemul de contracte,

trebuie să arătăm, încă de la în
ceput, că spre deosebire de co
tele obligatorii, achiziții și cornet- 
țul de întîmpinare, legătura care 
ia naștere între cele două părți 
contractante (statul și producă
torul agricol) nu este o simplă 
legătură de schimb. Contractele 
asigură in mod obligatoriu baza 
materială necesară desfășurării 
producției respective, aceasta ca. 
racterizind una din laturile su
periorității contractărilor țață de 
toate celelalte pîrghif economice. 
Relațiile de contractare, prin ur. 
mare, depășind sfera schimbului, 
pătrund în însăși sfera producției 
producătorilor respectivi, fiind 
relații de alianță bazată în pri
mul rînd pe interese de producție. 
Or. alianța consolidată pe acea
stă cale este o alianță care are 
la temelie interese vitale și ca 
atare este trainică.

Un exemplu elocvent în acest 
sens îl constituie hotăririle Con
siliului de Miniștri, recent apă
rute. cu privire la extinderea șl 
îmbunătățirea sistemului de con
tractare și achiziții de animale, 
lapte, lină, legume, plante tehni
ce etc. Așa de pildă producătorii 
care încheie contracte cu statul 
pentru creșterea și tngrășarea de 
animale, pot primi, la încheierea 
contractului, credite de producție 
prin Banca Agricolă în funcție de 
specia șl de numărul animalelor 
respective: ptnă la 300 lei per 
cap de porc, pînă la 450 lei per 
cap de vită mare etc. Credite de 
producție se mai acordă șl culti
vatorilor de orez (reprezentînd 
35 la sută din valoarea produc
ției contractate calculată la pre
țul de bază), plante oleaginoase 
etc.

De asemenea, producătorilor 
care vor încheia contracte pentru 
cultura și livrarea de legume, 
zarzavaturi, cartofi timpurii, fruc
te și semințe de legume, li se 
vor acorda împrumuturi anuale 
prin Banca Agricolă pentru pro
curarea semințelor și materialelor 
necesare producției, precum și 
împrumuturi suplimentare, în ca- 
zul în care contractul a fost în
cheiat pe o durată mai mare de 
3 ani, cu ajutorul cărora produ-

cătorul să-și poată amenaja noi 
suprafețe irigate și totodată să-și 
poată procura utilajul și instala, 
țiile necesare grădinăritului. A- 
mintind șl faptul Că aceste îm
prumuturi vor fi acordate cu o 
dobtndă redusă la jumătate față 
de cea practicată în anul trecut, 
{irecum și faptul că restituirea 
mprumuturiîor suplimentare se 

va face în rate și începînd din 
al doilea an de executare a con
tractelor, ne putem da seama ctt 
de avantajos este sprijinul sta
tului pe această cale.

cu dobtnda redusă la jumătate. 
In condiții avantajoase mai pot 
primi credite pe termen lung și 
cei care vor să-și construiască 
uscătorii pentru tutun sau maga
zii speciale de păstrăre.

Dacă producătorii respectivi au 
nevoie anticipată de bani, ei pot 
primi un avans. Așa de pildă, 
producătorii care livrează lapte 
și produse lactate pot primi — 
la cerere — o arvună ptnă la 50 
la sută din valoarea produselor 
contractate.

Deosebit de avantajoase stnt

gram de porc viu predat și 0,50 
' nl fiecare kg. de vită 

mîilzat sau vițel predat. De 
- --- =__  j.asemena pentru cantitățile de le-
Țăranii muncitori care vînd gume și fructe recepționate în 

statului produse mai multe și mai' stare proaspătă se vor plăti pro- 
bune primesc prețuri mai mari. 
La animale, de pildă, aspectul 
diferențiat al prețurilor este mult 
mai evident în sensul că se are 
tn vedere grupa de greutate în 
Care se încadrează animalul, 
f’reutatea la predare a animalu- 
ui, precum și calitatea animalu

lui respectiv.

agricole, precum și sprijinirea cu
precădere a contractanților care lei pentru 
fac parte din diferite forme de mare, mtn: 
cooperare în producția agricolă.

Avantajele pe care le au
țăranii muncitori

care contractează cu statul
Pentru asigurarea calității pro

ducției și pentru a veni încă de 
la început în sprijinul producăto
rilor, împrumuturile mai pot fi și 
de altă natură. Așa sînt împru
muturile pe care le primesc pro
ducătorii de orez, in de ulei, ra- 
pîță și ricin, sub forma materia
lului de înmulțire.

Deosebit de important este fap
tul că statul acordă producători
lor contractanți credite pe termen 
lung. Astfel, producătorii care 
încheie cu statui contracte pen- 
tru livrarea de lapte sau produse 
lactate pot primi credite pe ter
men lung pentru cumpărări de 
vaci de lapte, cumpărări de oi și 
pentru construirea de grajduri 
sau de silozuri pentru nutrețuri 
murate. Producătorii din comu
nele unde se cultivă pentru prima 
dată tutunul, pot primi, de aseme
nea (în primii doi ani), credite 
pe termen lung, în proporție de 
50 la sută din valoarea produc, 
(iei calculată la prețuri de bază,

și gratuitățile de care beneficiază 
o serie de producători. Astfel, 
producătorii de plante tehnice vor 
primi în mod gratuit material de 
înmulțire pentru culturile de sfe
clă de zahăr, cicoare, tutun, ardei 
de boia și plante aromatice, pre
cum și sămînța elită pentru pro
ducerea seminței de sfeclă de za
hăr; îngrășăminte bacteriene in 
limita repartițiilor, și insectofun- 
gicide. De asemenea, în folosin
ță gratuită pe termen limitat, se 
mai acordă și mașini de semă
nat, aparatură pentru combaterea 
dăunătorilor și răsadnițe pentru 
tutun și ardei de boia.

In afară de aceste condiții ma
teriale care reprezintă o premiză 
deosebit de importantă pentru a 
sigurarea desfășurării în bune 
condițiuni a procesului de pro
ducție, un rol “ 
ternic în cadrul 
vine sistemului 
acordarea de
țiate, se urmărește creșterea can
titativă și calitativă a producției

de stimulent pu- 
contractărllor re
de preturi. Prin 
prețuri diferen-

Să dăm un exemplu : Să zicem 
că un producător livrează un 
porc de 170 kg., de calitate grasă. 
Deoarece porcul acesta face par
te din categoria a IlI-a de greu
tate și este de calitate grasă, se 
va plăti cu 10,50 lei kg., ceea ce 
înseamnă că producătorul va în
casa pe el 1785 lei.

Aspecte similare pot fi întîlnite 
și la prețurile tutunului — pe so
iuri și calități, la sfecla de 
zahăr — pe zone, la legume 
— pe soiuri, calități, bazine de 
producție și sezon etc. De pil
dă. pentru uri kg. tutun din so
iul Drăgășani și Djebel se plă
tește la calitatea superioară 44 
lei, iar pentru un kg. din același 
soi, dar de calitatea V-â, numai 
10 lei. ,

Prețurile nu constituie însă sin
gurul stimulent. Producătorii mai 
primesc și prime. Astfel, pentru 
predările de animale din trimes
trele I și III și luna octombrie 
1957, producătorii vor primi în
plus 0,80 lei pentru fiecare kilo- tul pe care-1 au contractanții de

ducătorilor prime de calitate.
Statul mai acordă o serie de 

prime și pentru antrenarea unui 
număr cit mai mare de cetățeni 
tn creșterea și ingrășarea de a- 
nimale. Astfel, producătorii care 
vor livra in cursul anului 1957 
animale pe bază de contract, dar 
nu posedă teren agricol sau au 
numai pînă Ia 1 hectar, vor pruni 
drept prime cite 100 lei pentru 
fiecare porc predat, cîte 200 lei 
pentru fiecare vită mare preda
tă. sau cîte 100 lei pentru fiecare 
mînzat sau vițel predat. Acei 
care posedă însă teren agricol, 
vor primi aceleași prime începînd 
de la al patrulea animal predat 
pe bază de contract.

In afară de avantajele enume
rate pînă acum, producătorii care 
contractează animale au posibi
litatea ca. în raport cu numărul 
de animale contractate, să bene
ficieze de scutiri importante de 
cote, (la acele puține produse la 
care se mai mențin încă cote) 
mergînd uneori ptnă la reducerea 
lor integrală. Aite categorii de 
contractanți (cei care livrează le
gume, zarzavaturi, fructe și se
mințe de legume), beneficiază de 
însemnate reduceri ale împozitu. 
tului agricol în condițiile execu
tării tuturor obligațiunilor con
tractuale sau al irigării de suura. 
fețe noi.

In șirul avantajelor mai putem 
aminti și faptul că producătorii 
din raioanele de munte se bucură 
de dreptul de a cumpăra la preț 
de stat o anumită cantitate de 
porumb în funcție și de greutatea 
animalului^ predat. Dacă e vorba 
de producătorii care încheie con
tracte pentru livrarea de lapte, 
aceștia pot cumpăra la preț de 
stat pînă la 0,600 kg. furaje 
concentrate pentru fiecare litru 
de lapte cohtractat. De aseme
nea mai puterii aminti șl de drep-

cindu.se


Politica S.U.A, de intervenție 
in treburile interne ale R.P.R.

este aceea care dăunează dezvoltării relațiilor dintre cele două țări
NEW YORK 27. Coresponden

tul Agerpres transmite: Marți 
26 februarie tn Comitetul Politic 
special al O.N.U. au continuat 
dezbaterile în problema interven
ției S.U.A. în treburile interne ale 
U.R.S.S. și țărilor de democrație 
populară și activitatea subversi
vă împotriva acestor state. In 
ședința de marți după-masă con
ducătorul delegației R.P.R., Ata. 
nașe Joja, a rostit un amplu dis
curs în care, după ce a subliniat 
deosebita importantă a acestei 
probleme în actuala situație in
ternațională și faptul că discuta
rea ei va putea clarifica o serie 
de evenimente care împiedică 
îmbunătățirea relațiilor intre sta
te, a spus : „Principiul neinter
venției in treburile interne este 
o condiție fundamentală a unei 
colaborări internaționale pașnice 
și rodnice, este un principiu de 
bază al O.N.U. încercarea de a 
justifica intervenția în treburile 
interne ale unui stat sub motivul 
dezacordului cu regimul său so-

Cuvîntarea lui A. Joja în Comitetul Politic Special ai O.N.U.

Spionaj, provocări, diversiuni
politica agresivă a S.ILA* 
fată de statele socialiste

temaționaLă a O.N.U. rezultă 
tocmai din faptul că ea este or
ganizația care cuprinde state cu 
orînduiri sociale și politice dife
rite, menită să găsească un lim
baj comun între ele pe baza unor 
principii internaționale valabile 
pentru toți, acceptate de către 
toți și obligatorii pentru toți.

Un eminent jurist american. 
Lawrence Preuss, profesor la uni
versitatea din Michigan arată că

J. Cyrankiewicz despre programul 
guvernului polonez

Guvernul nog’.ru. a cootinoat 
primul ministru po'.ooez, sprijină 
cererile privitoare la interzicerea 
armelor de exterminare In masă 
și cu privire la dezarmarea ?ere- 
rală. Propunerile fuii*eniuiiii 
sovietic în această problemă ca- 

________ respund intereselor vitale ale po- 
* J. Cyrankiewicz a declarat că poarelor, 
principala sarcină a guvernului ’ 
constă în realizarea, sub contro
lul Seimului, a programului elec
toral al Frontului unității națio
nale, program de construire a 
socialismului, formu'at de Parti
dul Muncitoresc Unit Poîonez în 
colaborare și cu sprijinul parti- 
delor frățești — partidul țără
nesc unit și partidul democrat — 
program acceptat de masele largi 
ale poporului.

Sarcina imediată a guvernului, 
a declarat Cyrankiewicz, este a- 
sigurarea Îndeplinirii planului 
economiei naționale și a bugetu
lui de stat pe anul curent.

Referindu-se la problemele de 
politică externă Cyrankiewicz a , no-britanice. 
spus printre altele: _ Vorbind d<

VARȘOVIA 27 — coresponden
tul Agerpres transmite: In ședin
ța din 26 februarie a Seimului R.P. 
Polone, J. Cyrankiewicz, preșe. 
dintele Consiliului de Miniștri, a 
făcut o declarație în care a pre
zentat programul și componența 
guvernului R. P. Polone.

J. Cyrankiewicz a condamnat 
faptul că trupele Israeinhu E-ai 
fost retrase de pe teritoriul egip
tean ți a subliniat că doctrina 
Eisenhower primejduiește inde
pendența țârilor din Oriental 
Apropiat ți poartă ta s.oe perxo- 

- Iul uncr noi couf'ic*.
In incbe-.ere. J. Cyra=Lgwki 

•s.a referit la scad ui actual al re 
lațiilor a S U.A„ cărora Pn’n 
nia le-a propus oegocer peat.’x 
reglementarea problemelor in lu 
tigiu și cu Franța cu care Polo
nia duce tratative In vederea pro
movării unor relații de prietenie 
Vorbitorul a subliniat de aseme
nea îmbunătățirea reîațiuoc polo-

Unitatea țărilor socialiste, prie
tenia noastră cu Uniunea Sovie
tică, cu Republica Populară Chi
neză și cu ce’elaite țări de de
mocrație populară constituie pre- 
miza fundamentală a politicii ex
terne a guvernului.

Cursul evenimentelor din Ger
mania occidentală, unde este re
înviat militarismul german cu 
tendințele sale imperialiste re
vanșarde, scoate în relief impor. 
tanța fundamentală pe care o pre
zintă pentru Polonia alianța care 
unește această țară cu lagărul 
socialist și în primul rînd cu 
Uniunea Sovietică.

Vorbitorul a subliniat apoi im
portanța pactului de la Varșovia 
pentru apărarea independenței 
țării.

Apoi Cyrankiewicz a declarat 
că relațiile Poloniei cu Iugo
slavia au fost normalizate, că ele 
au un caracter prietenesc și că 
colaborarea între cele două țări 
se dezvoltă tn mod favorabil.

Contiriutadu-și expunerea, Cy
rankiewicz a declarat că guver
nul polonez sprijină guvernul re
voluționar muncitoresc-țărănesc 
al Ungariei și consideră Just 
programul acestui guvern.

Iugo-

Vorbind despre colaborarea a 
țările asiațice, in baza ce-cr 
cinci principii ale eoexițteaiei 
pașnice. Cyrankiewicz a arătat 
că Polonia sprijină aces.e țări ș 
politica lor și a subliniat că acest 
lucru iși va găsi expresia in tra
tative și contactele pe care le 
va stabili in cursul apropiate; 
sale călătorii In India ți tn unete 
țări din sud-estu! Asiei.

Referindn.se la relațiile econo
mice cu țările capitaliste, Cyraa. 
kiewicz a arătat că in această 
privință. Polonia se călăuzește de 
necesitățile economie: sale, de re
cunoașterea reciprocă a arinepiu- 
lui egalității în drepturi și a- 
vantajelor reciproce.

♦
VARȘOVIA 27 Coresyy.de-.tul 

Agerpres transmite: Cea de-e 
treia ședință a Seimului RJ>. 
Palane care a mut ioc miercuri 
a fost consacrată discuțiilor pe 
marginea declarației premie-ului 
Josef Cyrankiewicz în proWemn 
componentei noului guvern al 
R.P. Polone.

Lista membrilor noului guvern 
a fost adoptată cu un singur vot 
împotrivă și 8 abțineri.

Următoarea ședinfă a Seimului 
va avea loc vineri.

ADENAUER a răspuns mesafului 
lui N. A. BULGANIN

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 27 februarie N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit pe 
W. Haas, ambasadorul extraordi-

nar șl plenipotențiar al Repu
blicii Federale Germane In 
U.R.S.S.

Ambasadorul a remis răspun
sul cancelarului R. F. Germane. 
K. Adenauer, la mesajul lui N. 
A. Bulganin din 5 februarie a. c.

Ambasadorul R.P.R. în Grecia 
despre relațiile qreco-romîne

ATENA 27 (Agerpres). — Zia
rul „To Vima“' a publicat la 13 
februarie a.c. sub titlul ,,Poziția 
țărilor răsăritene față de Grecia** 
un interviu acordat de ambasa
dorul R.P.R la Atena, I. Drin- 
ceanu, redactorului L. Kara- 
panaiotis.

In interviu, după ce s-a refe
rit la trecutul de lupte comune 
pentru dobindirea independenței 
și la st rinse te legături comerciale 
greco-romtne, 1. Drînceanu a a- 
rătat că actualele legături eco
nomice intre Rominia și Grecia 
sint pe o cale bună și că există 
largi posibilități de dezvoltare a 
lor, dat fiind că tn ultimii 10 ani, 
economia celor două țări s-a 
dezvoltat continuu. In ceea ce 
privește schimburile culturale, el 
a declarat că poporul romtn aș
teaptă cu drag rolii culturii elene

săiși este gata să trimită pe ai 
In capitala Greciei,

In continuare, I. Drînceanu. a 
vorbit despre situația minorități
lor naționale în R.P.R., despre 
politica noastră de colaborare și 
bună vecinătate cu țările din 
Balcani și despre politica de co
existență pașnică și neamestec în 
treburile interne ale altor state 
dusă de guvernul R.P.R. Re fer in
duse la contribuția R.P.R. ca 
membră în O.N.U. în lupta pen
tru pace, el a arătat că guvernul 
romîn a sprijinit și sprijină drep
tul la autodeterminare al poporu
lui cipriot.

In încheiere, I Drînceanu și-a 
exprimat încrederea că viitorul 
va deschide posibilități și mai 
mari de dezvoltare a legăturilor 
tradiționale dintre cele două țări.

„nici un stat nu poate judeca re
gimul altui stat* (Lawrence 
Preuss. American Journal of In
ternational law, vot 28 — 1934). 
International responsability for 
hostii propaganda against foreign 
states union (649). Este limpede 
că așa-zisa politică de „elibera
re” proclamată de S-U-A. repre
zintă nu numai o profundă jig
nire adusă demnității naționale a 
poporului romin care și-a cuce
rit libertatea și independența na
țională după secole de luptă și 
grele sacrificii, ci și o flagranta 
imixtiune in treburile interne ale 
Rominiei.

Politica guvernului S.L'A. de 
intervenție in aiacenle interne 
ale Romîniei nu se limitează la 
declarații și mesaje și recoman
dări. Ea a fost pusă in practică 
pr.n asemenea acțiuni inadmisi
bile in relațiile intre state ca 
violarea spațiului aenan in sco
puri de recunoaștere și parașu- 
târi, trimiterea de spioni și sa
botori, finanțarea Și organ.zarea 
activității de subversiune îndrep
tată impotriva regimului de stat, 
finanțarea și organizarea fugari
lor și altele.

După ce a citat dteva fapte In 
legătură cu violarea soațiului ae
rian rominesc de către av.cane 
americane, conducătorul delega
ției R.P.R. a spus: La 15 spre 
16 mai 1954 și 13 spre 14 august 
avioane americane au aruncat 
pe teritoriul romin manifeste ca 
caracter injurios și provocator. 
De asemenea, avioane amercane 
au parașutat pe teritorial rrafv 
grupuri de spioni, sabotori ți di- 
versioaiști recrutați de către aer- 
vic.île specia'e asserxane d-n rla- 
durile foștilor membri ai organi
zație: fasciste .Garda de f.er*. 
uralți dintre ei fugiți odată ca 
armata germani la retragere ta 
1945.

Legea aecaritătS Mdaale eu 
este ața dapă cam aa «ustiaut 
repmeataatâ 5U-A la fața 
O.teL'.. • dovadă a dorinței pe- 

' perahd american de a menține

de stat a amestecului S.U.A. tn 
treburile interne ale țărilor de 
democrație populară, a activității 
de subminare a orinduirii legale 
de stat a acestor țări. Delegația 
romînă consideră necesar să se 
atragă în mod special atenfîa Co
mitetului asupra campaniei de ca. 
lomnii și ațițare pe care o duc 
posturile de radio americane ca 
„Vocea Americii- și „Europa li
beră" împotriva regimului de de
mocrație populară din R.P.R., ca 
și din alte țări. In timpul desfă
șurării pu tehui ui contrarevoluțio
nar d n Ungaria, radio „Europa 
liberă" nu-și precupețea efortu- 
r.le pentru a activiza rămășițele 
reacționare din Rominia. La 27 
octombr.e 1956 eî a elogiat ele- 
men.ele contrarevoluționare din 
Ungaria pentru crime.e săvirșite. 
La 2 no-emb ne a pus la dispo
ziție microfonul unei căpetenii a 
i ogari lor care fără nici un fel de 
jenă a chemat la răsturnarea gu- 
vern-j.ui romîn. Incercind să 
scape de sub prevederile legilor 
internaționale și aie Cartei O.N U„ 
cercările oficiale dm S.UA. sus
țin ca organizații americane ca 
„Europa kberâ" și „Cruciada pen
tru libertate* au un caracter par- 
bcular.

Revista „The Nation" din New 
York, intr-an articol intitulat: 
„Propaganda nu est» o Întreprin
dere partiolară*. scrie pe drept 
ortf. cj privire la toate aceste 
oegaataata „încercarea de a ne 
ga fapta că aceste activități sint 
patronate de guvern este neabi. 
ta*. Desigur este cu a’.ft mai 
gren pen re defegapa americană 
să cnavăngă pe membrii acestui 
co»:<t de faptul că „Europa li
beră*. este o organizație pur 
parricaLară. ca cit ea Încă nn a 
re=ș.: să convingă de acest la
cra ea măcar presa aataricani.

PoLitaca externă a gavemutui 
rucla es-’e o pontică de coexis
tență pașncă. e politică de în
tărire a colaborări: cs toate sta
tele ztdzstr ca S.UA. ee baza 
rranta.elor ți respectului reci
proc. a repune: ega tăp ta drep
tar! p neacesleccla; la a'acerăe

interne. Guvernul romîn a ară
tat că dorește rezolvarea princi
palelor probleme pendinte între 
R.P.R. și S.U.A., dezvoltarea re
lațiilor comerciale, culturale și 
politice între cele două state, 
luind inițativa discutării acestor 
probleme la masa de conferință. 
Guvernul romin continuă să stea 
pe această poziție. Adevărul este 
insă că tocmai politica americană 
de intervenție in treburile interne 
ale R.P.R. este aceea care dău
nează dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări. Relațiile cu adevă
rat sănătoase intre state, a spus 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P.R- Chivu Stoica, in
tr-un mesaj adresat la 4 iulie po
porului american, nu pot exista 
decit intre state care iși respectă 
reciproc independența. Politica 
de intervenție și subminare împo
triva țărilor socialiste de altfel, 
es.e o politică mioapă, lipsită 
orice perspectivă.

Domnule președinte, analiza 
tua;>ei internaționale actuale, 
ra.ă că una din cauzele Încordării 
recente a relațiilor dintre state 
și totodată unul din mijloacele 
principale prin care a fost între
ținut războiul rece cu toate urmă, 
rile sale de incitare a vrajbei și 
neîncrederii intre state, rezida 
tocmai in politica S.U.A de ames
tec in afacerile interne ale sta
telor socialiste. Problema inter
vene e. americane in treburile in
terne a* statelor de democrație 
populara, se discută Dentru a treia 
cară in cadrul O.N.U. Cele două 
d.scoți anterioare nu au dus la 
tt>c; oo rezultat pozitiv. Dimpo
trivă. după cum arată evenimen
tele, activitatea de intervenție și 
snes nare a S.U.A. în țările 60 
ca.n e s-a intensificat Toate ță
rile. toate popoarele sînt in.ere- 
sate proturxl ca această politica 
care coetravine grav principiilor 
de bază ale Cartei și care cons<!- 
ttoe o amenințare pentru pacea 
ț: «caritatea internațională sâ 
Yszeteze rft mai repede. Iată de 
ce delegația romînă este tn fa- 
voarea onor măsuri categorice in 
aceaerj chestiune și va vota pen
ez proiectul de rezolut* prezen
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Să fie retrase imediat
trupele israeliene din Egipt

NEW TORN 27 Agerpr 
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S.U.A. caută să folosească O.N.U. pentru rezolvarea 
problemelor Orientului Mijlociu 

în spiritul „doctrinei Eisenhower“
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

După corn anunță Hamilton, co
respondent al ziarului „New 
York Times”, S.U„A. au î: 
tocmit și vor prezenta spre e- 
xamlnare O.N.U. un proiect de 
rezoluție care prevede de fapt 
ocuparea regiunii Gaza de către 
trupele O.N.U. pe o perioadă ne
limitată „pini 1* reglementarea 
definitivă a statutului acestei 
regiuni de către Organizația Na
țiunilor Unite” și așa numita in
ternaționalizare a 
kaba. Proiectul de rezoluție 
cuprinde nici un 
sancționarea agresorului.

Din știrea L-ansmisă de Hi
ggins, corespondenta ziarului 
„New York Herald Tribune” re
iese că asupra planului de a răpi 
Egiptului regiunea Gaza și de a 
internaționaliza golful Akaba s-a 
căzut de acord in timpul trata
tivelor dintre Dulles și Eban, 
ambasadorul Israelului în S.U.A- 
care au avut loc la 20 februarie. 
La aceste tratative, scrie Higgins, 
Israelul a cerut ca Egiptu.ui sa 
nu i se mai permită niciodată să 
se înapoieze in regiunea Gaza. 
S.U.A. au răspuns insă că ar fi 
greu să se obțină o asemenea in
terzicere din partea Adunării Ge
nerale. Presa relatează că ocu- 
farea regiunii Gaza de către 
rupele O.N.U pe o perioadă ne

limitată așa cum prevede rezo
luția americană deschide posibili
tatea pentru diferite manevre 
pentru ca in cele din urmă să se 
satisfacă pretențiile agresive ale 
israelului pe spinarea Egiptului

In legătură cu aceasta atrage 
atenția știrea publicată de ziarul 
„New York Herald Tribune" că 
în cadrul tratativelor din 26 fe
bruarie președintele Eisenhower 
și primul ministru francez, Guy 
Mollet „și-au exprimat speranța 
că criza din Orientul Mijlociu 
poate fi rezolvată fără a recurge

tn-

golfului A 

cuvint despre

la saoețraal tmooerrra Iaraein- 
luT. „Pozițiile rraațai ți Aron- 
ricii față de nrxiătcarete ac
țiuni îndreptate spre rezolvarea 
Utigrului israeliaoo-egiptcan. scrin 
ziaraf, slnt. după cît ie pare 
mult mai apropiate una de alta 
decri a icfeșit d:u țtîrile scree- 
kr diplomatice*

Din relatâriîe presei reiese ci

S.U.A., aprijmiad pe agresori — 
Franța ți AngTa — « înțeleg in 
momentul de față cu ei pentru 
a acționa ta front umt lmpotri 
va Egiptului ți a țârilor care ii 
sprijină ți pentru a le impune cu 
forța planul imperialist de rezol- 
vare a zrocleroe'.ur Orientului 
Mijlociu fu spiritul „doctrinei 
Eisenhower”.

MM închipui parcă pe mister 
Knowlaad, sărind în sus ca ars 
și spumegind de furie. Cuvînta
rea recentă a reprezentantului 
U.R.S.S., V. V. Kuznecov, care a 
adus în fața membrilor Comite
tului Politic Special dovezi zdro
bitoare asupra acțiunilor subver
sive ale S.UA. impotriva țărilor 
lagărului socialist, i-a prilejuit 
se vede mult necaz. Și cum avea 
mincărici pe limbă, senatorul a- 
merican nu și-a găsit alinarea 
pină n.a luat cuvintul. Negăsind 
cu ce să combată argumentele și 
faptele redate de reprezentantul 
sovietic, Knowland a recurs iar la 
calomnie, a umflat-o și a răsum- 
flat-o strâduindu.se — ca vrăji, 
torul din povesle — să toarne 
apă intr-o oală fără fund, adică 
să demonstreze ceea ce nu se 
poate demonstra.

Căci amestecul Statelor Unite 
ale Americii în treburile interne 
ale țărilor de democrație popu
lară și activitatea lor dușmănoa
să subversivă împotriva acestor 
state au devenit nu de astăzi de 
notorietate publică.

Intre înființarea în 1949 a „Noii 
agenții oficiale americane de asa
sini" (așa a denumit ziaristul 
american Russell Barnes de la 
„Detroit News" „Comitetul Na
tional pentru o Europă liberă") 
și recentul putch contrarevoluțio
nar din Ungaria, mai marii Sta
telor Unite ale Americii se pot 
lăuda cu înființarea a zeci și zeci 
de „comitete și comiții" — ade
vărate cuibare de spioni — cu or
ganizarea de multe comploturi 
care au avut drept țintă „elibe. 
rarea" prin forță a țărilor de de
mocrație populară.

Pentru sinceritatea sa fără de 
seamăn ar trebui evidențiat redac
torul revistei americane „Nation's 
Business", care scria tn aprilie 
1952: „Nici un document oficiat gu
vernamental nu ar admite-o, dar 
noi educăm oamenii pentru a fi 
spioni, sabotori, specialiști in for
mele cele mai dure ale războiului 
ps’lhologic". Și mai departe : „Ei 
sint invățați să se strecoare in 
rețeaua rusă și să destrame ceea 
ce pot: ei Învață să arunce in 
aer poduri, trenuri ți uzine de 
război; ei sint instruiți să folo
sească toate felurile de arme, atit 
americane cit și străine". In- 
sfîrșit, conchidea revista : „Ei, se 
amestecă in rindurile populației și 
seamănă zvonuri neliniștitoare. Ei 
descoperă și ajută pe conducăto
rii rebeliunii".
Redactorul iși băga parcă degete, 

e ta urechi și se face că n-a auzit în 
I viața lui de „legea celor o sută 
ie m.ioane*. adoptată de Con. 
greșul american cu un an taa- 

âe a ee lăfăi proza tai in 
paginile dm „Na'ion’s Business". 
Altfel, cum ar fi scris el că „nici 
un document oficial guvernamen
tal n-ar admite.o" ? Fapt este 
că Congresul S.UA a admis-o 
aprobînd chiar încă din 1951 le
gea cu privire la așa-zisa „asi
gurare a securității mutuale". Cine 
nz cunoaște că prin aceasta fo
rul cel mai înalt a! S.U.A. dispu
nea a ocarea anuală a unei sume 
de 190 milioane dolari (tn 1956 
’redo! a fost suplimentat cu încă 
25 mfioane)*. pentru finanțarea 
^ricăroc persoane selecționate 
care locuiesc In Uniunea Sovie
tica. Polonia. Cehoslovacia. Un
garia. Bulgaria. Rominia, Alba
nia.. sau a persoanelor care au 
fugit din aceste țări— sau pentru 
gruparea lor In detașamente de 
tarță armate care să sprijine or
ganizația tratatului Atlanticului 
de nord sau pentru alte scopuri”?

Adoptarea legii pentru „asigu
rarea necuritățu mutuale” a con
stituit așa dar expresia oficializa- 
rii pe deplin a amestecului neru- 
ș nat al S.UA ta treburile inter
ne ale țărilor de democrație popu
lară. Dar aceasta n-a fost nici 
prima ți nici ultima acțiune pe 
această linie.

O propagandă 
în culori și tîlcurile ei

UMPLEREA „VIDULUI"

(ZUrcie)

(desen de Kukrfnlkst, din xlaral Pravda).

In Statele Unite ale Ameridi 
s-au irosit tone de cerneală și 
s-au infierbintat multe capete 
coniecționînd articole și cărți des. 
pre metodele „războiului psiho
logic” îndreptat împotriva 
U.R.S.S. și a țărilor de democra
ție populară.

Antoni Harry I.ewiero, care se 
dă in ultima vreme drept colabo
rator cu „sarcini speciale" al lui 
„New York Times" a primit chiar 
cel mai înalt premiu cu care slut 
premiați ziariștii americani pentru 
seria de articole scrise pe tema : 
„Despre războiul ideologic al 
S.U A. impotriva Uniunii Sovie
tice”. Fost locotenent-colonei al 
serviciului militar de spionaj și 
apoi șeful editurii spionajului 
american, Antoni Harry Lawiero, 
pare a fi stîrnit admirația celor 
de o teapă cu el atunci cind a 
împărțit propaganda veninoasă 
americană in: „albă", „cenușie" 
și „neagră".

In accepțiunea ideologilor ac
țiunilor subversive, propaganda 
..albă" poate fi diferită după for
mă incepind cu agitarea bombei 
cu hidrogen și terminind cu emi
siunile „Vocii Amer-cii" ; un lu
cru o deosebeș e însă de celelalte 
tipuri: propaganda „albă" este 
întotdeauna o acțiune directă, 
deschisă, nemascată, care nu-și 
ascunde caracterul său oficial. 
Spionii și informatori! folosiți pe 
larg — iată care sînt sursele 
principale aie acestui tip de pro
pagandă.

In ceea ee privește propaganda 
„cenușie" ea are ca trăsătură ca
racteristică neclaritatea complectă 
a surselor, însoțită totodată de 
aparenta neparticipare în propa
gandă a oficialităților americane. 
Un asemenea gen de propagandă
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nu face nici măcar o încercare de 
a aduce vreo dovadă sau sursă 
pentru a dovedi, de pildă, o 
afirmație, sau acțiune. Lansarea 
pe teritoriul țărilor de democra
ție populară a baloanelor în
cărcate cu manifeste provocatoare 
face de exemplu parte din acest 
tip de propagandă botezată „ce
nușie".

Și însfîrșit, ultimul tip, pro
paganda „neagră" despre care 
a dat explicații cum nu se poate 
mai bine un alt ideolog L. Farago, 
autorul cărții „Războiul gîndu. 
rilor". Propaganda neagră — scria 
el — este in deplinătatea înțele
sului o operație de spionaj, nu 
numai pentru că folosește in ex
clusivitate material de spionaj 
dar și pentru că ea reprezintă o 
activitate de sine stătătoare, în
conjurată de taină. Propaganda 
neagră nu arată niciodată surse
le. Ea caută să creeze impresia 
că survine nemijlocit de pe te
ritoriul dușmanului, de pe teri
toriul ocupat de dușman sau de 
pe teritoriul ce se află in imedia
ta lui apropiere și este dusă cică 
in cea mai adincă ilegalitate la 
dușman. Aceasta este o activita
te secretă de cel mai înalt grad 
deoarece demascarea ar face o 
nefolositoare". Difuzarea zvonu. 
rilor provocatoare, a 
scoaterea de gazete 
„ilegale", folosirea 
provocatoare și a posturilor de 
radio-transmisiune fac parte din
tre metodele acestui fel de pro. 
pagandă. In 1951 de pildă, spio
najul american a înființat pe in
sula Okinawa un post de radio 
care transmitea, alternativ cu un 
post stabilit pe o altă insulă, emi
siuni antisovietice în limba rusă. 
In emisiunile sale se spunea ca 
postul de radio transmite de pe 
teritoriul Orientului îndepărtat 
sovietic și poartă denumirea de 
„Baikal". Falsitatea acestor afir
mații a fost însă ușor dovedită.

Ca ciupercile după

bîrfelilor, 
și broșuri 
scrisorilor

create In scopul răsturnării gu
vernelor libere din țările Euro
pei răsăritene. Să amintim 
de pildă, de ,,Comitetul Euro
pei libere" și „Cruciada pen
tru libertate" — organe prin 
care serviciul de spionaj al dom
nului Allan Dulles finanțează 
și conduce activitatea diferitelor 
grupuri de emigranți, spioni și 
teroriști. Să amintim apoi crea
rea în 1951 a „Comitetului ame
rican pentru eliberarea popoare
lor din Rusia", iar recent, în fe. 
bruarie înființarea a încă unei 
organizații subversive americane 
„Comitetul cetățenesc pentru re
lațiile externe". Putem de aseme
nea cita „Asociația prietenilor a. 
mericani ai Rusiei libere", „Uniu
nea Națională a Muncii" ca ș: 
crearea în S U.A. în vederea ace
lorași scopuri de diversiune i 
așa-numitelor Comitet național 
romîn, Comitet național demo
crat polonez, Centru națioail 

■ bulgar, Comitetul „Albania li
beră", Consiliul național ungar 
și altele.

Cît de temeinic elaborat îi 
susținut este programul subve-r ■ 
al Statelor Unite ale America s.a 
văzut în evenimentele care au 1- 
vut loc în Ungaria la sfirșitu’. 1- 
nului trecut.

Poporul romtn
respinge amestecul

american

ploaie
Desigur că îmbrăcămintea — 

fie ea albă, cenușie sau neagră 
— cu care se încearcă ideo
logii americani să impopoțoneze 
acțiunile subversive ale S.U.A. 
constituie numai o parte a vastu
lui complot îndreptat impotriva 
țărilor de democrație populară. 
Activitatea subversivă împotriva 
altor state, acțiunile concrete în 
cadrul' acestei activități, fac de 
multă vreme parte integrantă din 
politica, oficială a S.U.A. Această 
activitate a devenit deci o politi
că de stat cu un aparat bine pus 
la punct și înzestrat cu cadre și 
echipament de specialitate. De la 
adoptarea legii cu privire la „asi
gurarea securității mutuale" și 
pină acum au fost elaborate și 
perfecționate, noi planuri și me
tode pentru a submina orînduir le 
din țările de democrație populară. 
Chiar in primăvara anului 1955 
a fost elaborat de către David 
Sarnof, președintele conducerii 
societății „Radio Corporation of 
America" — cea mai mare din 
S.U.A. — un nou program de ac
tivitate subversivă botezat de 
data aceasta : „Programul ofen
sivei politice împotriva comunis
mului mondial".

Că această „ofensivă politică" 
este elaborată pină in cele mai 
mici amănunte, ne-o spune chiar 
autorul susnumitului program a- 
tunci cind se referă ia rolul ce
lor care au dat bir cu fugiții din 
țările de democrație populară. 
„Trebuie exploatată in proporții 
de masă această forță omeneas
că — strigă sus și tare David 
Sarnof... Trebuie să se creeze un 
corp ofițeresc de emigranți, dacă 
e posibil in grupuri cu un efec
tiv de la 10 la 100 de oameni, 
dar care să fie in stare de a ac
ționa In condiții speciale și la 
momentul oportun* — conchi
de el.

Pină una, alta „New York 
World Telegram and Sun" ne 
anunță că Pentagonul a luat.o 
înaintea planului lui David Sar
nof punind de mult la punct 
planurile in vederea folosirii de 
grupuri militare diversioniste im. 
potriva țărilor Europei răsărite
ne. încă din 1952, în cadrul Mi
nisterului Apărării s-a creat o 
direcție specială pentru probleme
le „metodelor speciale de ducere 
a războiului". Această direcție 
are în subordine unități speciale 
staționate la Fort-Bragg (statul 
Carolina de Nord) și două gru
puri speciale — grupul 77 la 
Fort-Bragg și grupul 10 în Ger
mania occidentală. Din efectivul 
acestor unități, sublinia ziarul, 
fac parte multe persoane origi
nare din țările balcanice. Ele sînt 
cunoscute sub numele de „oa
meni ai legii Lodge" (legea cu 
privire la recrutarea în armata 
americană a supușilor străini 
pentru a îndeplini „misiuni spe
ciale" — n.r.).

Ca ciupercile după ploaie se 
înmulțesc organizațiile S.U.A.

Republica Populară Romîzî î 
constituit de asemenea : *'i 
acțiunilor subversive ale S L A. 
Imixtiunea americană in treoc- 
rile interne ale țării noastre Iți 
are și ea istoricul e ir.::’ =- 
liștii americani nu s-au împăca’, 
niciodată cu gîndui că moșiile, 
întreprinderile care înainte a. 
parțineau marilor bancheri și mo. 
șler'i, din țară sau din străină
tate sînt acum pentru totdea
una bunuri ale întregului poper. 
Multe sînt faptele care arată că 
cercurile agresive ale S.U.A. au 
pus la cale atacuri directe îm
potriva țării noastre violind ta 
nenumărate rînduri spațiul no
stru aerian, parășutînd tot felul 
de spioni și diversioniști pe te
ritoriul Romîniei.

Doi agenți ai spionajului ame
rican. Crislescu și Gheorghiu de 
pildă, au declarat unui corespon
dent „Agerpres" in luna iunie 
1955: „Am primit din parte® 
serviciului de spionaj american și 
a conducătorilor legionari, misiu
nea să culegem și să le transmi
tem informații cu caracter de 
spionaj, referitoare la obiective
le militare și industriale, in ve
derea comiterii unor acte de di- 
versiune".

Să nu uităm de asemenea fai
moasele baloane lansate in spa. 
țiul aerian al tării noastre, ba. 
Ioane care erau înzestrate cu a. 
parataj special pentru fotografie
rea automată a anumitor obiec
tive. In așa-numitele mesaje de 
crăciun, oficialități din cercuri 
conducătoare ale S.U.A. găsesc 
cu cale să îndemne populația la 
acțmni pentru subminarea regi
mului nostru democrat-popular.

In zadar insă — fie ea „Vocea 
Americii" sau „Europa liberă" -— 
pălăvrăgesc despre „eliberarea" 
țării noastre. Dacă-i vorba des
pre eliberare, poporul nostru s-a 
eliberat odată pentru totdeauna 
în urmă cu aproape 13 ani. El 
a făcut atunci, și de atunci în. 
coace eforturi serioase pentru a 
înlătura, cu totul urmările domi
nației capitaliștilor, moșierilor și 
a monopol iști lor străini în Ro. 
mînia și știe că „eliberarea" pe 
care i-o cîntă cei de la „Vocea 
Americii" nu e decit cea pe care 
cercurile agresive o pregătiseră 
Ungariei.

Evenimentele din Ungaria au 
arătat că activitatea subversivă a 
S.U.A. nu numai că dăunează 
popoarelor, împotriva cărora este 
ea îndreptată dar ea duce impli
cit și Ia agravarea încordării in. 
ternaționale, apropiind pericolul 
unui nou război. Iată de ce dele
gația Uniunii Sovietice a pre. 
zentat , ~ „
nizației Națiunilor Unite pro- 
blema ___ l„__!_l
nite ale Americii 
rile interne ale țărilor de de
mocrație populară și a activității 
lor dușmănoase împotriva aces. 
tor state. Așa după cum a rele
vat reprezentantul sovietic ridi
carea acestei probleme în fața 
O.N.U. nu este nici decum de
terminată de faptul că țările so
cialiste nu ar fi în stare să dea 
o ripostă hotărîtă acțiunilor de 
subversiune. Prezentarea acestei 
probleme în fața O.N.U. este de
terminată de faptul că amestecul 
S.U.A. în treburile interne ale 
altor țări este în contradicție cu 
dorința popoarelor de a trăi în 
pace, pe baza bunei vecinătăți și 
a respectului reciproc. în contra
dicție cu înșiși principiile de 
bază ale O.N.U.

I. BODEA

spre examinare Orga-

amestecului Statelor U. 
în trebu*

Semnarea Protocolului 
pentru schimburile de mărfuri ți plăți dintre 

R P.R. ți R. P. Bulgaria pe anul 1957
La 26 februarie a.c. s.a semnat 

la București Protocolul reglemen- 
tînd schimburile de mărfuri și 
plăți dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Bulgaria pe anul 1957.

Republica Populară Romînă va 
livra Republicii Populare Bulga
ria produse petrolifere, utilaje, 
produse chimice, medicamente, 
energie electrică, diverse produse 
industriale de larg consum și al
tele, iar Republica Populară Bul
garia va livra Republicii Popu
lare Romine minereuri de fier, ca
bluri, produse chimice, rnedica-
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mente, produse alimentare, bu
nuri de larg consum și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea guvernului romîn de Ni- 
colae Anghel. locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior al 
R.P.R., iar din partea guvernului 
bulgar de Iordana Kaprielova, 
locțiitor al ministrului Comerțu
lui al R.P. Bulgaria.

La semnare a asistat Stoian 
Pavlov, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R.P. Bul. 
garia la București.

Tratativele s-au desfășurat tn- 
tr-o atmosferă prietenească și de 
înțelegere reciprocă.
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