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Perspective largi
pentru munca tinerilor

MODELE
NOI

din G. A. S. I

Formarea și folosirea fondului

Muncitorii din gospodăriile a- 
gricole de stat sint chemați să 
contribuie cu toate forțele la 

k realizarea importantelor sarcini 
~ ce izvorăsc din documentele ple

narei C.C. al P.M.R. din 27—29 
decembrie 1956. Potrivit acestor 
sarcini, gospodăriile de stat tre
buie să devină în scurt timp gos
podării rentabile, mari producă
toare de cereale, capabile să con
tribuie tntr-o măsură și mai 
mare la aprovizionarea popu
lației. Sarcina stabilită de ple
nară este ca în anul 1960 gos
podăriile agricole de stat să 
contribuie la fondul central al 
statului cu cel puțin 1.000.000 
tone cereale. In principal grîu 
și porumb.

Incepind chiar cu acest an, 
gospodăriile agricole de stat vor 
trebui să dea la fondul central al 
statului aproximativ 345.000 tone 
griu și 20.000 tone porumb. Pen
tru asigurarea îndeplinirii acestor 
obiective, ministerul și conducerile 
gospodăriilor au luat din timp o 
serie de măsuri importante. A- 
cestea s-au concretizat îndeosebi 

1 prin ac,eea că lucrările pregăti
toare pentru recolta anului 1957 
au fost executate la un nivel 
mult superior față de anii tre- 
cuțl. Astfel, dacă în anii prece
dent! insămînțările de toamnă 
erau executate în 71—91 zile, fn 
toamna anului 1956 ele au fost 
executate numai fn 61 zile. De 
altfel, pianul insămînțărilor de 
toamnă a fost îndeplinit numai 
în 40 de zile, iar in restul de 
21 zile au fost tnsămînțate în
semnate suprafețe peste plan.

In plus, in toamna trecută, o- 
goarele gospodăriilor agricole de 
stat au primit cu 450 la sută 
mai multe îngrășăminte decît tn 
anii precedenți. Un alt factor

Consfătuirea 
cadrelor didactice 

de la catedrele 
de Științe Sociale

In zilele de 11, 12 ș! 13 mar
tie a avut loc la Institutul de 
științe sociale de pe lîngă C.C. 
al P.M.R o consfătuire a cadre
lor didactice de la catedrele de 
științe sociale din institutele de 
învățămint superior, convocată 
de Ministerul Invățămîntulul și 
Direcția de propagandă șl cultu
ră a C.C. al P.M.R.

S-au discutat, pe baza unul re
ferat și a proiectelor programe 
prezentate, măsurile ce trebuie 
luate în vederea îmbunătățirii 
predării științelor sociale în în- 
vățămîntul superior.

Participants au ascultat apoi 
o serie de expuneri după care 
s-au stabilit sarcinile ce revin 
catedrelor de științe sociale din 
invățămîntul superior în această 
problemă.

de ing. Gr. Chișleanu 
locțiitor al ministrului 

Gospodăriilor Agricole de Stat

care va contribui simțitor la 
sporirea producției de porumb 
este acela că în primăvara a- 
cestui an, suprafețele cultivate 
cu porumb dublu hibrid s-au mă
rit aproape de cinci ori. In afa
ră de aceasta, suprafețele culti
vate cu porumb irigat vor crește 
de la 60 hectare, cite au fost a- 
nul trecut, la peste 5000 hectare.

Acestea nu sint însă singure
le măsuri menite să asigure o 
recoltă bogată în anul 1957. în 
primul rînd oamenii sînt aceia 
care hotărăsc soarta recoltei. De 
aceea, ministerul, prin unele mă
suri de organizare a muncii, 
caută să mărească responsabili
tatea și cointeresarea materială 
a muncitorilor în vederea obți
nerii unor recolte cît mai mari.

Una din sarcinile importante 
reieșite din documentele plena
rei este și aceea a extinderii me
canizării lucrărilor agricole în 
gospodăriile de stat. Mecanizato
rilor le revine cea mai mare 
parte din sarcina de a lupta pen
tru sporirea producției la unitate 
de suprafață.

Ca o măsură organizatorică 
menită să asigure îndeplinirea 
acestor sarcini, ministerul gos
podăriilor agricole de stat a ho
tărît să se organizeze și să se 
extindă treptat în gospodării 
brigăzi complexe dotate cu cinci 
tractoare si lotul de mașini a- 
gricole necesare lucrărilor pe 
care le vor executa. Trebuie pre
cizat aci că. din calcule a reieșit 
că această brigadă poate execu
ta în timpii optimi toate lucră
rile agricole pe o suprafață de 
500 ha. (200 ha. grîu, 200 ha. 
porumb și 100 ha. alte culturi) 
de la însămînțare și pînă la re
coltare. ~ 
pentru 
obținute 
brigăzii 
de a li 
hectare pe cel puțin durata unui 
întreg ciclu de producție.

O condiție importantă 
urmărirea rezultatelor 
de către mecanizatorii 

comDlexe este și aceea 
se repartiza cele 500

La secția Chirnogi a gospo
dăriei agricole de stat Chir
nogi, regiunea București, se 
lac arături pe loturile amena
jate pentru cultivarea orezului.

Anul acesta, gospodăria a- 
gricolă de stat Chirnogi va 
cultiva 400 ha. cu orez. Pină 
în prezent s-au arat 375 ha.

In fotografie: ing. Tuhar 
Ștefan, șeful secției în prezența 
brigadierilor Viziru Ion și 
Tănase Caceanton. contro. 

lează împreună cu tractoristul 
Marin Ion adîncimea arăturii.

Cine lucrează tn această bri
gadă complexă ? Tractoriștii, 
dintre care cea mai mare parte 
o constituie tinerii. Pentru ca 
brigada să dea roadele așteptate, 
tinerii mecanizatori au o seamă 
de îndatoriri deosebit de impor
tante. Ei nu vor mai putea fi 
simpli tractoriști sau combined, 
oameni la volan. Activitatea lor 
în cadrul brigăzii complexe ti 
obligă să cunoască toate tainele 
meseriei, să fie tot atît de buni 
agricultori pe cit de buni meca
nici, să execute reparațiile ce
rute cu aceeași ușurință cu care 
își conduc mașinile ce le-au fost 
încredințate; să gospodărească 
combustibilul, carburanții, lubre- 
fianții, piesele de schimb și toa
te celelalte bunuri materiale din 
dotarea brigăzii cu aceeași grijă 
cu care își gospodăresc propriul 
lor avut; să fie tot atît de in
transigenți față de orice fel de 
lipsuri și acte de indisciplină, pe 
cît de mîndrî pot fi de propriile 
lor succese.

Tinerilor tractoriști — am pu
tea spune chiar tractoriști-meca. 
nici — trebuie să li se explice 
cu răbdare că este în propriul 
lor interes să-și însușească a- 
ceste calități ce se cer meseriei 
lor. Aceasta este cu atît mai re
comandabil. cu cit pentru cei 
care lucrează în brigăzi complexe 
a fost elaborat un nou sistem de 
salarizare și premiere. In spri
jinul acestei măsuri a stat ideea 
că tractoristul-mecanic trebuie să 
fie interesat să facă singur în
treținerea mașinilor, știut fiind 
că de felul in care este reglat 
plugul depinde calitatea arăturii, 
de felul cum este întreținută 
combina depinde înlăturarea risi
pei de boabe etc. Mecanizatorul va 
primi pe lingă salariu și o primă 
ce poate ajunge pînâ la 40 la sută 
din valoarea depășirii planului 
de producție. Brigada avînd 
de lucrat o suprafață limitată și 
dotația cu utilaj fiind făcută ast
fel ca lucrările să poată fi exe
cutate în perioadele optime, trac-

Colectivul întreprinderii 
„Mătasea Populară" din Capi
tală, pregătește noi modele de 
țesături de mătase pentru se
zonul de primăvară și vară. 
Multe din aceste modele vor 
fi prezentate în cadrul stan
durilor R.P.R. la Tîrgurile in. 
ternaționale de la Paris și 
Milano.

în fotografie: desenatoarele 
Dumitrescu Astrit, Zanea Ulrî- 
ke și Nasta Mi- 
mi lucrează la 
reproducerea cît 
mal perfectă a 
modelelor crea.
te.

Foto:
AGERPRES

Plenara din decembrie 1956 a 
C.C. al P.M.R. a stabilit că, pen
tru creșterea cointeresării sala
riatelor la buna activitate a în
treprinderilor și Îndeplinirea sar
cinilor de plan, este necesară În
lăturarea condițiilor rigide de 
constituire și utilizare a fondului 
intreprinderii (fostul fond al di
rectorului).

In trecut constituirea fondului 
directorului era condiționată de 
îndeplinirea cumulativă a planu
lui de producție, a planului pre
țului de cost și a beneficiului 
planificat, iar folosirea acestui 
tond avea o serie de îngrădiri.

Recent Consiliul de Miniștri al 
R.P.R. a dat o hotărire prin care 
se stabilește o nouă reglementa
re a formării și folosirii fondu
lui intreprinderii.

Potrivit acestei hotărirl, fondul 
intreprinderii se poate constitui 
in anumite proporții, și în cazul 
indeplinirii numai a unuia din 
indicatorii stabiliți.

Pe lingă normele care au fost 
pină acum in vigoare in legă
tura cu sursele din care se con
stituie fondul intreprinderii, se 
mai prevede in plus dreptul de a 
vărsi la fondul întreprinderii cote 
însemnate (de la 15—65 la sută) 
din beneficiile peste plan sau din 
economiile la pierderile planifica
te, in cazul în care acestea sint 
realizate ca urmare a eforturilor 
proprii ale întreprinderilor sau 
organizațiilor economice respec
tive.

In ceea ce privește destinația 
fondului întreprinderii, hotărirea 
Consiliului de Miniștri stabilește 
că 25 la sută din fondul consti
tuit In cadrul planului și 50 la 
sută din ceea ce se varsă la acest

fond din beneficiile peste plan 
sau din economiile la pierderi pla
nificate, se va folosi pentru pre
mierea muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor și funcționarilor care 
au obținut rezultate deosebite la 
locul de muncă, precum șl pen. 
tru acordarea de ajutoare perso
nale.

75 la sută din fondul constituit 
in cadrul planului și 50 la sută 
din sumele vărsate la fondul în
treprinderii din beneficiul peste 
plan sau din economiile la pier
deri planificate, se va folosi pen
tru construcții de locuințe, ac
țiuni social-culturale șl sportive 
de care va beneficia întregul co
lectiv al intreprinderii.

Pentru construirea de locuințe, 
cluburi, case de odihnă etc., Între
prinderile se pot asocia între ele.

Cheltuirea sumelor din fondul 
întreprinderii se face de către 
directorul Întreprinderii cu avi-

întreprinderii | 
zul comitetului de intreprindere, i 
în cadrul planului aprobat

In hotărire se precizează că 
planul de cheltuieli din fondul în
treprinderii se întocmește de di
rectorul întreprinderii împreună 
cu comitetul de intreprindere și 
se supune spre aprobare adunării 
colectivului de muncitori, tehni
cieni, ingineri șl funcționari sau 
adunării delegaților acestora, iar 
după aprobare se afișează in În
treprindere.

Sumele ce rămîn nefolosite la 
sflrșltul anului se introduc in 
planul de folosire al anului ur
mător.

Măsurile de mai sus vor duce 
Ia o creștere a veniturilor sala- 
riaților. Este tn interesul salaria- 
ților și a întreprinderilor să mă
rească producția de mărfuri, de
pășind planul lor anual.

In felul acesta creșterea veni
turilor va fi acoperită cil cantita. 
tea corespunzătoare de mărfuri.

Repartizarea beneficiilor peste plan
Plenarei 
C.C. al 
de către

Incidențe intime

(Continuare tn pag. 3-a)

fOUE» INTR-Q FAMILIE

toate micile inconvenienteCu
— două pahare, din servicl com
plect, și un bec sparte, o masă 
zgtriată Intr-un colț, tocmeală 
cu camionagiul șmecher și spe
culant, un ibric care a căzut to- 
tr-o băltoacă, borcanul cu go- 
goșarl care-a scăpat din brațe, la 
un hop, — mutarea tntr-o locuin
ță nouă e totuși plăcută și aduce 
în viață atmosfera vioaie și Ine
dită a decorului schimbat. Cînd 
intri în camerele abia terminate, 
noi, albe și mirosind a var proas
păt, spoite cu lumină și soare, 
pofta de viață e mai evidentă, 
privirile o afișează cu stlclirl vil 
și umede. El, da I E frumos, tml 
place I Aici punem șifonierul șl

vls-a-vl. studioul... Sau nu I In
vers. Adică, nu, tot mai bine * 
așa. Nu ? Ce zici ? Șl sus un 
candela-bru albăstrui care să lu
mineze discret și crepuscular... 
Ce tablouri? Nu pun nici unul 
din cele vechi I Le arunc I Altele 
noi. Te rog, nu insista. Nici nu 
mă gtndesc să mai văd pe pereți 
tabloul vechi.

— N-ar fi bine să aruncăm 
măsuța asta tn beci, să nu ne 
mai încurce locui de pomană ?

— Nu, c-o am de la mama. E 
frumoasă, o Șterg eu cu gaz, pun 
un teșlaifăr pe ea, să vezi...

Discuții, planuri răsturnate, 
reînnoite- Atmosferă pur casnică. 
Prima noapte In locuință. Insom
nie, discuții tn șoaptă.

Trece o zi, trec două, 
o lună.

Noaptea tîrziu, după 
nopții.

— Dragă, mi a căzut 
sus pe obraz.

— O II vreo ploșni(ă. Ele 
obiceiul să se urce pe tavan

nouă și

miezul

ceva de

au

pe urmă își dau dramul de-acolo 
ca să aibă viteză. Ai prins-o ?

— Nu.
Dimineața se demontează mo

bila, se descoase plapoma, se 
scoate lina afară și se găurește 
studioul. Nu-i ploșnița. A dra
cului ginganie 1 Parcă a intrat 
in pămînt.

Noaptea următoare cad Iar 
citeva ploșnițe. ȘI tocmai pe o- 
braz sau pe nas. Nemaipomenit.

— Dragă, de unde ploșnițe 
aici ? Blocul e nou. Doar n-au 
fost tn tencuială, tn mortar.„

Dimineața se cercetează tava 
nul. A 1 Ce-i asta ? Nu erau ploș
nițe I Ah, ce bine. S-a 
tavanul, dragă, nu-i nimic, 
totul. Ia uită-te, parcă-i o 
Linia ala din margine face 
ca un cap de cal. Parcă-i
rea Ia Turnu Severin. Ei, nu-i ni
mic, bine că nu sint ploșnițe.

In altă zi copilul e luat la rost 
între patru ochi.

— Ia spune tu sincer, că nu-ți 
fac nimic: de ce-ai aruncat apă 
pe perete.

— N-am aruncat apă...
— Atunci ce-ai aruncat ?
— N-am aruncat nimic.
Să ne Uităm mai bine, n-o fi 

copilul de vină. Nu, e o umezeală 
mai suspectă. Să fie igrasie? La

ION BAIEȘU

crăpat 
Asta-i 
hartă, 
un cot 
Dunâ-

Ședința 
Biroului Comitetului 

Național de pregătire 
a participării 

tineretului din R.P.R. 
la Festivalul 

de la Moscova

In aplicarea sarcinii 
din decembrie 1956 a 
P.M.R. privind folosirea 
intreprinderi și sfaturi populare 
a celei mai mari părți din bene
ficiile realizate peste plan, Con
siliul de Miniștri a aprobat re
cent o Hotarire.

In această Hotărire se prevede 
că beneficiile realizate peste plan 
in întreprinderile de interes ge
neral după deducerea sumelor 
pentru fondul intreprinderii, se 
vor repartiza in felul următor :

— 50 la sută se varsă la dis
poziția Ministerului sau institu
ției centrale pentru fondul de aju. 
tor financiar temporar. între
prinderile industriale de interes 
general din raza Capitalei R.P.R. 
varsă la acest fond 75 la sută.

— 50 la sută se varsă la bu
getul sfatului popular al regiu
nii, pe teritoriul căreia se alll 
sediul intreprinderii, cu excepția 
întreprinderilor situate jn orașele 
de subordonare regională, care 
pun această cotă la dispoziția 
bugetului orașului respectiv. In-

treprinderile industriale de inte
res general cu sediul in Capitala 
R.P.R. vor pune la dispoziție sfa
tului popular al raionului in raza 
căruia se află întreprinderea o 
cotă de 25 la sută.

Aceste sume vor putea fi fo
losite de către Comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
pentru acțiuni de gospodărie co
munală, construcții edilitare și 
de locuințe.

La repartizarea sumelor, comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare regionale vor da prio
ritate lucrărilor din orașele de 
subordonare raională sau din ra
ioanele pe teritoriul cărora se a- 
flă întreprinderile care au reali
zat beneficiile peste plan.

Măsurile de mai sus vor stimu
la intr-o măsură șl mai mare 
decit pină acum interesul Între
prinderilor și al tuturor salaria- 
ților pentru sporirea producției, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

(Agerpres)

In ziua de 13 martie 1957 ai 
avut loc la sediul C.C. al 
U.T.M., ședința Biroului Comi
tetului Național de pregătire a 
participării tineretului din 
R.P.R. la cel de-al VI-lea Fes
tival Mondial de la Moscova.

Lucrările ședinței s-au des
fășurat sub conducerea acade
micianului Cezar Petrescu, pre
ședintele Comitetului Național 
de pregătire a Festivalului.

La ședință s-a discutat sta
diul pregătirilor în vederea 
participării delegației tineretu
lui din R.P.R. la cel de-al 
VI-lea Festival de la Moscova 
și s-au stabilit măsurile ce tre
buie luate în vederea mobi
lizării tineretului la cît mai 
multe acțiuni pentru îndeplini
rea prevederilor planului de 
stat pe acest an, a prevederilor 
plenarei C.C. al P.M.R. din 
27—29 decembrie 1956, precum 
și a tuturor hotăririlor partidu
lui, guvernului și ale C.C. al 
U.T.M., pentru a întîmpina cu 
cît mai multe realizări cel de-al 
VI-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților, care va 
avea loc la Moscova în vara 
acestui an.

Tn ședință s-a hotărît con
vocarea la 20 martie 1957 a 
Comitetului Național de pregă
tire a participării tineretului 
din R.P.R. la cel de-al VI-lea 
Festival Mondial de la Mos
cova.

vești ***** Brigăzi fruntașe
Era la începutul primăverii a- 
j'.ui 1956 clnd organizației 

noastre i s a încredințat, de că
tre partid, un nou șantier de con
strucții de locuințe pentru mine
rii din Uricani.

Chemarea Uniunii Tineretului 
Muncitor adresată tineretului s-a 
răspindit în toate colțurile țării. 
Un mare număr de tineri, băieți 
și fete, in frunte cu utemiștii din 
regiunile București, Craiova, 
Ploești și Hunedoara, Bacău și 
Timișoara au venit și la Uricani.

Și cind pornești la drum nu în
totdeauna poți călca de la în
ceput cu dreptul. La început pe 
acest șantier au existat unele 
greutăți: lipsuri In organizarea 
locului de muncă — din care cau
ză brigadierii nu ciștigau sufi
cient — neîncrederea unor tehni
cieni de la trust și șantier în ca
pacitatea formațiunilor de briga
dieri, precum și lipsuri în orgâni-

Araturi și însâmînțări 
de primăvară în întreaga țară

Pregătiți din vreme, țăranii 
muncitori din întreaga țară au 
folosit primele zile bune de lucru 
incepind executarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară, mai ales a 
arăturilor și tnsămînțărilor. In 
regiunea Timișoara au fost efec
tuate arături pe o suprafață de 
51.000 ha., Constanța — 45.700 
ha.. București — 32.700 ha., iar 
în regiunea Craiova — 21.300 ha. 
In același timp s-au executat tn- 
sâmințări din epoca I-a; in re
giunea Constanța pe o suprafață 
de peste 31.000 ha., iar in regiu
nile București și Timișoara pe 
cite 14.000 ha.

In primăvara aceasta vor fi tn- 
sămînțate aproape 6.300 000 ha. 
Față de anul trecut, suprafața a-

rabilă a țării a crescut cu peste 
100.000 ha.

Oamenii muncii de pe ogoare 
manifestă un interes crescind 
pentru buna desfășurare a lucră
rilor agricole de primăvară în 
scopul sporirii producției la toate 
culturile agricole. In numeroase 
comune țăranii muncitori și-au 
grupat terenul tn tarlale pentru 
a folosi tractoarele și mașinile 
statului. Un mare număr de fa
milii de țărani muncitori s-au 
unit tn gospodării colective, coo
perative agricole de producție cu 
rentă și întovărășiri agricole.

Față de primăvara anului tre
cut. suprafața sectorului socialist 
cooperatist a crescut cu peste 
700.000 hectare.

zarea cît mai plăcută a timpului 
liber a| brigadierilor. Acestea au 
dat naștere la fluctuație. Animați 
însă de dorința de a face ca din 
nou să „răsune valea* prin mun
că și cîntece, întreg tineretul în 
frunte cu utemiștii de pe acest 
șantier a știut să înfrunte greută
țile inerente începutului, ajungînd 
ca din trimestrul IV al anului tre
cut pină în prezent șantierul să 
se situeze pe locul II pe tară în 
cadrul întrecerii între șantierele 
tineretului. Iată un drum despre 
care merită 6ă vorbești.

Prima măsură, corni.etu! U.T.M. 
a reorganizat brigăzile și echipe
le facîndu-le mai puternice, iar 
în fruntea lor au fost a’.eși cei 
mai buni organizato-i.

Toate lucrările brigăzilor și e- 
chipelor de brigadieri au fost 
luate pe bază de procese-verba le, 
inifiindu-se în aceiași timp o în
trecere între brigăzi. S-au înfiin
țat cursuri de calificare. Au fost 
repartizați pe lîngă fiecare bri
gadă cite un tehnician și cite un 
membru din comitet care să răs
pundă de îndeplinirea planului și 
să ia din timo toate măsurile ne
cesare pentru aceasta.

întărirea disciplinei, respectul 
fată de maiștri și tehnicieni, pre
cum și folosirea din plin a timpu
lui de muncă, a fost de asemenea 
o problemă care a stat în atenția 
comitetului U.T.M.

Organizarea unei largi activi
tăți culturale și sportive în ca
drul programului de tabără, șah, 
tenis, concursul „Iubiți cartea*, 
echipe de cor și dansuri, fotbal și 
volei, reuniuni tovărășești, focuri 
de tabără și altele au început să 
stea în atenția organizației U.T.M,

De asemenea o atenție deosebi
tă a fost dată întăririi vieții in
terne de organizație și instruirii 
cadrelor ce conduc formațiuni de 
brigadieri.

Toate aceste măsuri luate de 
organizația noastră, în colabora;e 
cu conducerea șantierului, privind 
îmbunătățirea condițiilor de via
ță și de muncă ale brigadierilor, 
au dovedit în fapt cît se poale 
realiza atunci cînd există oigani- 
zare. Astfel numai in trimestrul 
IV al anului trecut s-au economi
sit 170.000 lei la recuperări de ci
ment, balastru și material lemnos. 
Lucrările executate de brigadieri 
au nriniit calificativul „lucrări de 
bună calitate". Prețul de cost a 
fost redus cu 3 la sută. S-au a- 
mcnaiat un c'.ub și o sală de fes
tivități cu o capacitate de 500 
locuri. Peste 250 de cititori au ci
tit 480 volume, iar un număr de 
48 brigadieri au luat insigna con
cursului „Iubiți cartea".

Șantierul lucrează numai cu 
brigadieri și de la un trimestru 
la altul realizările au crescut. 
Planul de producție pe anul 1956 
a fost îndeplinit la data de II de
cembrie. Utemiștii Cojocaru Con
stantin. Peica R. Ilina. M. I. Nâs- 
tas, E. Pană, Dica Nedelcu, N. 
Busescu și alții, conducătorii ce
lor 7 brigăzi împreună cu birou
rile U.T.M. aplică In viată sar
cinile organizației noastre. E greu 
cu asemenea brigăzi, care au o 
activitate aproape asemănătoare, 
să stabilești care brigadă este 
fruntașă. Toate aceste realizări tn 
producție au făcut ca salariul me
diu să oscileze între 450—900 lei. 
Brigadierii și-au cumpărat haine 
și alte obiecte de uz personal, 3U 
depus bani la CEC.

Vreți să mai afiați ceva ? Con
ducerea trustului și a șantierului 
apreciază ca pozitivă activitatea 
brigadierilor. întregul colectiv de 
muncă de pe șantierul tineretului 
de la Uricani muncește acum pen
tru traducerea tn fapt a lozincii 
„Vom munci și vom lupta, pri
mul loc îl vom lua".

DINU VAS1LECum de a îost cu putință?
Reflecții pe marginea documentarului „Tu ți camarazii tăi"

In 1955 s-a 
petrecut un 
mare eveni
ment în viața 
mea : am vă
zut Auschwitz- 
ul. Nu de pu
ține ori cunoașterea unor melea
guri străine adaugă omului un 
surplus de aroganță. Auschwitz- 
ul aduce omului modestie și no
blețe, obsesii chinuitoare, răs
punderi noi, mai multă dragoste 
de oameni, mai activă, mai 
fizică, mai concretă, mai indivi
duală. Privești în vitrinele uriașe 
și triste ca niște cîmpii pustiite 
de toamnă și vezi cum oameni 
feluriți, de felurite nații și 
credințe, femei, bărbați, copii și 
adolescenți s-au preschimbat în 
perii de dinți. Desigur, dintr-o 
perie de dinți nu se poate re
constitui imaginea unui om. Și 
totuși simți nevoia chinuitoare 
să știi cine erau acești oameni 
deveniți perii de dinți, cum se 
numeau, cum îi alintau iubitele 
sau mamele, cum arătau la față, 
cum zîmbeau, cum arătau în 
viața de toate zilele, ce ochi a- 
veau, albaștri sau negri, erau 
timizi sau impulsivi. Dar e un 
lucru imposibil, o mare zădărni
cie, o generozitate sterilă și cu 
atît mai tristă. Dintr-o perie de 
dinți nu se poate' reconstitui 
imaginea unui om.

Un gazetar german — om 
profund și sensibil cu care mă 

I împrietenisem — m-a întrebat 
v stingherit și trist înainte de a 
J intra în curtea lagărului:

— Ce crezi, pot să vorbesc 
aici... în germană ?

I-am răspuns că da. Mi-a mul
țumit zîmbind trist, strîngîn- 
du-mi îndelung mina. Omul ce
rea să înțelegem tragedia Ger
maniei, frumusețea și nenoroci
rea Germaniei, să nu confundăm 
Germania lui Krupp cu cea a lui 
Beethowen tau a lui Thalmann. 
E greu să ceri înțelegere tocmai 
aici, la Auschwitz. Nici nu 
închipuiți cît e de greu să 
corzi înțelegere, diferențieri 
Circumstanțe atenuante aici, 
Auschwitz.

In numele acelei Germanii 
cide care-și privește critic 
toria, în numele acelei Germanii 
care urăște fascismul și aro
ganța prusacă, în numele acelei 
Germanii care făurește socialis
mul vorbește inimii noastre ului
torul documentar german „Tu și 
camarazii tăi". N-am să spun că 
filmul dă spectatorului ceea ce 
dă vizitatorului Auschwitz-ul. 
Dă numai pe jumătate, dar asta 
e neînchipuit de mult. Șuvița de 
păr blond a fetei asasinate pe 
care mai poți s-o mîngîi, nu poa
te fi redată de nimeni, de nimic 
și niciodată.

Dintr-o perie de dinți nu se 
poate reconstitui imaginea unul

crf 
o- 
Ș1 
la

lu- 
is-

om. Din cîteva documente, din 
case pîrjolite, din imaginea ci
mitirelor anonime nu se poate 
reconstitui imaginea unei istorii 
și a tragediei unui popor. Și 
simți, ca și la Auschwitz, ne
voia de a nimici anonimatul, de 
a ști cine e înșelatul ce se o- 
dihnește sub această cruce, 
Frantz sau Hans, vrei să-i în
trebi omenește : Ce-a fost cu 
voi ? Ce-a făcut Hitler din voi ? 
De ce ați murit pentru Hitler? 
Moartea oricui impresionează. 
Filmul arată șiruri întregi de 
cimitire germane. Primul senti
ment nu e mila, ci mînia : De 
ce-ați murit pentru Hitler ?

Întregul film e chinuit de în 
treburi cumvlite : Cum de a fost 
cu putință ? Ce s-a întîmplat cu 
tine Germanie ? Ce s-a întîm
plat cu tine Germanie a lui 
Schiller cel chinuit de adevăr, 
al lui Beethowen desăvîrsitul ? 
Filmul face elogiul trrtuților 
poporului german, inteligent și 
talentat, al femeilor germane, 
al bărbaților germani, puternici 
și întreprinzători. Filmul vorbeș
te și despre cei ce s-au lăsat în
șelați și despre cei ce au fost 
slabi și n-au știut să lupte, despre 
cei ce au preferat moartea ticălo
șiei și dezonoarei, comuniștii și 
antifasciștii. Filmul vorbește des-

L

pre marii vi- 
novați, despre 
Krupp și Hit
ler.

Și parcă, to
tuși, imaginile 
și faptele nu

sint în măsură să justifice cri
mele și înșelăciunea; de aceea 
crainicul se întreabă: cum de a 
fost cu putință ?

Mulți tineri germani au fost 
înșelați, au fost crescuți cu le
gendele Niehelungilor. Pentru 
ei, pentru Germania de mîine, 
filmul caută să dea răspuns chi- 
nutioarei întrebări: cum de a 
fost cu putință ?

Iată cum a fost cu putință.
Imperialismul german nu se 

mai simțea în largul său, avea 
nevoie de spațiu, de Africa, de 
Asia, de U.R.S.S. Să jefuiască 
nu un popor, ci întreaga lume. 
Germania, Germanfa numai Ger
mania, iarăși Germania și ni
mic altceva decît Germania.

S-a educat în oameni prostia 
și aroganța, cultul puterii, elo
giul crimei, mirajul dominației 
mondiale. De la Diederich Hes- 
sling, eroul lui Heinrich Mann 
care desena floricele pe hasto- 
nașul cu care profesorul îl sno
pea în bătăi, și pînă la asasinii 
de la Auschwitz nu e decît o 
metamorfoză inevitabilă. Unii 
au trădat după procese de con
știință, dacă se pot numi pro-

TEODOR MAZILU
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Viața de organizație

PROBLEMELE SATULUI 
în discuția utemiștilor

PRIMII PAȘI

PE DDHNIJL
De curind în organizația de 

bază U.T.M din comuna Bîrsana, 
raionul Sighet a avut loc aduna
rea de dare de seamă și alegeri. 
Darea de seamă prezentată de 
tov. Iura Gheorghe, secretarul 
organizației de bază U.T.M. a 
scos în evidență o serie de rea
lizări ale utemiștilor obținute în 
anul trecut

Tineretul a primit cu mare bu
curie Rezoluția Plenarei C,C. al 
PM.R. din 27-29 decembrie 1956. 
După ce au studiat temeinic a- 
ceasta hotărîre, utemiștii au tre
cut la organizarea unor acțiuni. 
Astfel, în ultimul timp, numai de 
către utemiști, au fost contractate 
cu statul 4.800 litri de lapte și un 
număr însemnat de bovine. Unel
tele agricole au fost reparate la 
timp. Acum, tinerji din comuna 
Birsana așteaptă doar timpul pri
elnic ca să poată ieși pe cîmp.

In ceea ce privește educația 
comunistă a tineretului, organi
zația U.T.M. a folosit forme di
verse Invățămint politic, confe
rințe. reuniuni tovărășești, etc 
La cercul politic „Să ne cunoaș
tem patria", pe lîngă utemiști 
participă mulți tineri neutemiști. 
Conferințele „Despre carnetul 
roșu de U.T.M.", „Ce înseamnă 
să fii om cult" etc au stirnit un 
viu interes în rîndurile tinerilor.

l-a concursul „Iubiți cartea" 
sînt înscriși un număr de peste 
160 de tineri, dintre care 37 sînt 
deja purtători ai insignei „Prieten 
al cărții" La Spartachiadade iar
nă a tineretului au fost mobili
zați peste 1.400 de participant. 
Datorită muncii politice. în ulti. 
mul timp, au fost primiți în or
ganizația U.T.M. 24 de tineri.

Organizația de bază UT.M. a 
analizat nu odată activitatea or
ganizației de pionieri acordindu-i 
ajutor.

Darea de seamă a scos la ivea
lă și lipsurile care s-au manifes
tat în cadrul muncii organizației 
de bază. Deși a crescut prestigiul 
organizației de bază U.T.M., în

Pe marginea adunărilor 
generale U T M de 
dări de seamă ți alegeri

——

r-îndul tinerilor din comună, co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. s-a preocupat insuficient 
de mobilizarea tinerilor la munca 
de transformare socialistă a a- 
griculturi.i. In comună există o 
întovărășire agricolă din care fac 
parte doar 7 utemiști Organiza
rea unor acțiuni care să fi deter
minat și pe alți tineri să se în
scrie în întovărășire, n.a stat in 
atenția comitetului organizației 
de bază U.TM

La discuții s-au înscris uri nu1 
măr însemnat de utemiști. Ei au 
criticat cu tărie multe slăbiciuni 
din activitatea comitetului iăcind 
totodată prețioase propuneri pen
tru munca de viitor.

Utemistui Boioga Vasile, de 
pildă, după ce a arătat că, comi
tetul organizației de bază U.TM. 
n-a sprijinit colectivul sportiv 
„Recolta" și n-a îndrumat pe ti
neri să se înscrie în acest colec
tiv. a propus ca noul comitet care 
va fi ales să acorde atenție și 
acestei probleme, să organizeze 
mai multe întîlniri sportive cu 
echipele de tineret din celelalte 
sate.

Despre cercul politic „Să ne cu
noaștem patria" a vorbit tov. Ma
rines Ioan. El a criticat activi, 
tatea propagandistului Ofrim loan 
care nu 6-a străduit 6ă facă mai 
atrăgătoare activitatea acestui 
cerc

Hotărîrile adoptate de adunarea 
generală vor duce fără îndoială 
la întărirea muncii. Adunarea ge
nerală a obligat comitetul orga
nizației de bază U.T.M. să mobi
lizeze și mai activ utemiștii. tine
retul, la aplicarea în viață a Ho- 
tărîrilor plenarei C.C. al PM.R. 
din 27-29 decembrie 1956. privind

munca de achiziții și contractări. 
Țlnînd seama de posibilitățile 
existente, adunarea a hotărît ca 
în urma muncii de lămurire pe 
care o vor depune utemiștii, ti
nerii din comună să contracteze 
500 de miei șl oi, 23 bovine, 18 
porci, precum și o cantitate în
semnată de in și cartofi.

Hotărîrea prevede de asemenea 
desfășurarea unei susținute munci 
politice în rîndul tinerilor pentru 
a-i atrage in întovărășirea agri
colă existentă în comună.

Toți utemiștii să participe la 
activitatea „cercurilor tinerilor 
naturaliști", să popularizeze în 
rîndurile țăranilor muncitori cele 
mai avansate metode agrozo
otehnice. dind exemple personale, 
prin selecționarea șl tratarea se. 
mințelor, însămințarea porumbu
lui și a cartofului în cuiburi dis
puse în pătrat, etc. Centrul de 
tratare a semințelor va fi deser
vit de o brigadă de utemiști 
Acestea sînt doar oîteva din ho
tărîrile luate de utemiști în acea
stă adunare.

In cinstea celui de al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretului de 
la Moscova utemiștii au stabilit de 
asemenea măsuri pentru înfrumu
sețarea comunei, pentru organi
zarea programelor artistice, a 
convorbirilor despre viața tinere
tului din țările lagărului socia 
list și țările capitaliste. Ei au ho. 
tărtt să confecționeze pentru fes
tival cadouri.

îndeplinirea acestor hotărîri 
va duce fără îndoială Ia întări
rea organizației de bază, la creș 
terea contribuției adusă de ea la 
îndeplinirea hotăririlor partidu. 
lui.

NICOLAE RACZ 
secretar al Comitetului ra. 

ional U.T.M. Sighet

BOROAIA

|Din activitatea 
cercurilor 
tinerilor 

naturaliști 
din Boroaia 

j Fălticeni

Școli pentru minoritățile naționale

Se fac simțite pe întregul cuprins al țării 
mereu mai multe dovezi ale grijii pe care 
o poartă regimul democrat-popular pentru 
minoritățile naționale.

Din anul 1956 funcționează în orașul Con
stanța Școala medie mixtă nr. 4 cu limba
de predare tătară. Iată în fotografia noastră un grup de 
elevi din clasa VlI-a pregătiridu-se pentru lecțiile de geografie.

Foto : AGERPRES

Cum de a fost cu putință?
(Continuare din pag. I-a)

cese de conștiință calculele bă- 
1 ne ști dinaintea trădării. Alții 
' s-au alăturat imediat ce Hitler 
I izbutise să ia puterea.
J Așa a început grandomania, 
i nebunia și tragedia. Fiecare bur
ghez gras se visa un Napoleon 

; Bonaparte. Fiecare burghez cu 
bretele chema vecinii în salon 
și făcea planuri strategice. „C-o 
lovitură cucerim Franța!*1 „C-o 
lovitură cucerim Rusia !“ Deco
rațiile, parăzile, galoanele ajun
seseră necesare ca aerul și apa. 
Mulți au fost înșelați de cei 
care prezentau războiul ca pe o 
vizită într-o stațiune climaterică, 
ticăloșia era romanțată iar cri
ma prezentată ca o necesitate. 
Mulți ca niște indieni primitivi 
’s-au lăsat amăgiți de cioburile 
.colorate ale grandomaniei și ă- 
totputemiciei.

Cum de a fost cu putință?
A foaț Krupp, fabricantul de 

tunuri, care a făcut pe Hitler 
șeful Germaniei.

Au fost imperialiștii străini 
care vedeau în Hitler pe dușma
nul cel mai înverșunat al co
munismului.

Au fost social-democrații care 
n-au vrut să lupte împotriva lui 
Hitler, care au trădat și s-au în
țeles admirabil cu fasciștii.

Au fost oameni care au rezis
tat ispitei de a muri cu fruntea 
su*.

Așa a fort cu putință!
Curaj," putere de sacrificiu,

puterea de a îndura gerul, de a 
înfrunta moartea, toate s-au risi
pit pentru gloria lui Krupp și a 
lui Hitler.

Mort pentru Krupp!
Mort pentru vulpile argintii 

ale burghezelor grase!
Mort pentru fascism!
Mort pentru o cauză urîtă!
Nu toți privesc istoria Germa

niei cu ochi lucizi și cinstiți. In 
Germania occidentală foștii S.S.- 
iști se pregătesc pentru noi 
crime.

Iar cultul crimei...
Iar aroganță...
Iar grandomanie...
Iar puterea lui Krupp...
Iar fantoma lui Hitler...
Filmul aduce un tulburător 

omagiu celor care-au trăit și în 
vremea lui Hitler cu fruntea sus, 
celor tari și puternici, celor cu 
adevărat îndrăgostiți de viață, 
celor cu adevărat profunzi, ce
lor Cu adevărat poeți — comu
niștilor și antifasciștilor. Ei cer 
Germaniei din vest să învețe din 
experiența tragică. învățați cu
vinte ca soare, prunc, copil, 
fructe! Plimbați-vă, iubiți-vă, 
munciți, urîți războiul! Și nu 
uitați că fabricanții de tunuri au 
nevoie de război!

Trebuie neapărat sfîrșit cu 
cuvintele lui Fucik. Alte cuvinte 
nu sînt, cu alte cuvinte nu se< 
poate sfîrși.

— Oameni, eu v-arn iubit...' 
Fiți vigilenți!

Informații
Joi dimineața au început în 

Capitală lucrările Conferinței 
Prezidiului Congresului Interna
țional pentru creșterea și califi
carea calului la care participă 
delegații din R.P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă. R.D. Germană, R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă și U.R.S.S.

In numele Ministerului Agri
culturii al R.P.R., dr. Virgil Gli- 
gor, locțiitor al ministrului Agri
culturii, a salutat pe participan
ta la conferință.

După cuvintarea tov. S. Arkus- 
zewski (R. P. Polonă) președin
tele Congresului Internațional 
pentru creșterea și calificarea 
calului, și salutul șefilor celorlal
te delegații, au început lucrările 
conferinței.

Delegații vor vizita mai multe 
herghelii și vor asista duminică, 
17 martie, la reuniunea de trap 
de pe hipodromul Băneasa cu cei 
mai buni căi trăpași din țara 
noastră. Lucrările conferinței 
continuă.

*

Joi după-amiază a fost semna
tă la București o nouă convenție 
de colaborare în domeniul ra
dioului și televiziunii între 
U.R.S.S. și R.P. Romînă.

Din partea romină documente
le convenției au fost semnate de 
tov. Melita Apostol, director ge
neral al Radiodifuziunii Romi
ne, iar din partea sovietică a 
semnat A. A. Puzin, conducătorul 
Radiodifuziunii sovietice.

Au fost de față tov. H. Dona, 
I. Topor și Th. Marinescu, direc
tori generali adjuncți ai Radio
difuziunii romine și P. Babuci, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P.R.

Aii fost prezenți P. V. Golu- 
biov, locțiitor al conducătorului 
Radiodifuziunii sovietice, V. I. 
Potapov și H. A. Sarkisov, mem
bri ai delegației Radiodifuziunii 
sovietice.

A participat V. F. Nikolaev, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. 
la București.

(Agerpres)

Ciudățeniile lui Monoran

o comuna
î cu oameni setoși de învățătură
? Ați auzit de Boroaia ? O co- 
v mună mare, cu oameni harnici, 
\ cu tineri însetați de cunoștințe.

Aici, anul acesta funcționează 
13 cercuri de popularizare a 
științei: agrotehnic, veterinar, 
sericicol, legumicol, sanitar, 
electrotehnic etc.

Pentru a alia amănunte în 
legătură cu organizarea și ac
tivitatea acestora ne-am adresat 
tovarășului Alexandru Țărăniță, 
responsabilul acestor cercuri, 
înainte insă de a vă face cu
noscută discuția avută cu tova
rășul Țărăniță trebuie să știți 
că fiecare cerc iși are conduce
rea lui. Coordonarea activității 
acestora revine unui 
cărui responsabil e 
maț sus amintit.

— Cum s-a ajuns 
acestor numeroase 
l-am întrebat pe tovarășul Țără
niță.

Binevoitor și bucuros să îm
părtășească din experiența or
ganizării cercurilor naturaliști
lor, tovarășul ne-a răspuns tot 
printr-o întrebare :

— Să încep să povestesc de 
la organizarea primului cerc ? E 
o istorie întreagă...

— Vă rugăm.
— Acum vreo trei ani, în ca

drul invățămintului agrozooteh
nic, in comună a luat ființă un 
cerc agricol. La început veneau

colectiv al 
tovarășul

la crearea 
cercuri ?

doar cei înscriși — și aceștia tinfe științifice despre natură, 
erau aproape toți vîrstnici. Cu In același timp insă ele trebuiau 
timpul însă problemele discutate să ajute îa rezolvarea prac

tică a diferitelor probleme 
ridicate de dezvoltarea economi
că a comunei noastre. Aceasta 
a fost orientarea noastră în or
ganizarea cercurilor.

Un aport deosebit în îndepli
nirea acestei sarcini l-au adus 
intelectualii comunei — vîrstnici 
și tineri — care n-au precupețit 
nici muncă, nici timp, pentru a 
face ca aceste cercuri inițiate 
de organizația U.T.M. să-și în
deplinească scopul pentru care 
fuseseră create.

Am mulțumit tovarășului Ță- 
răniță pentru informațiile pri
mite și am pornit să cunoaștem 
în mod concret activitatea 
cercurilor existente. Cîteva as
pecte din rodnica activitate a 
acestora vi le prezentăm și dvs.

in cerc, dar mai ales rezultatele 
obținute în urma aplicării celor 
Învățate, au ștîrnit interes și în 
rindul tinerilor. Erau acum atî- 
ția amatori încit într-un singur 
cerc nu puteau fi cuprinși toți. 
Am discutat atunci cum să re
zolvăm problema. Intervenită 
insă lucruri noi. Mulți cereau să 
extindem activitatea de popu
larizare a științei și in alte do
menii. Unii doreau să cunoască 
și cum s-a format pămîntul și 
cum a apărut viața pe pămint. 
Alții erau curioși să știe ce sînt 
norii, cum se formează ei etc., 
etc. Toate acestea nu puteau fi 
lămurite intr-un cerc agro
zootehnic. Și atunci... Organiza, 
ția U.T.M. a venit cu propune
rea de a se crea cercurile natu
raliștilor. După multe discuții 
in legătură cu activitatea noas
tră de viitor în domeniul popu
larizării știnței, am ajuns totuși, 
cu toții, Ia aceeași concluzie :

Cercurile naturaliștilor tre
buiau să contribuie la ridicarea 
nivelului de cunoștințe științifi
ce și culturale ale tinerilor mun
citori din comună, să-i pună la 
curent cu noile descoperiri ale 
științei ajutîndu-i să înțeleagă 
treptat, diferitele fenomene ale 
naturii, să-și însușească cunoș-

La bibliotecă am aflat că e cel 
mai pasionat cititor.

La cercul agricol — că îi plac 
experiențele miciuriniste.

La cercul electrotehnic — că 
radioamator.

e

Electricienii amatori

triumfal intrarea ți tn 
Era un eveniment mare, 
așteptat t 
electric luă locul timpii

Cu clțiva ani tn urmi s-a ris- 
pindit vestea că electricitatea dă
tătoare de lumină și energie Iși 
va face 
Boroaia. 
de mult

Becul
cu gaz in casele multor oameriu 

Cinematograful le aduse o nouă 
bucurie. Apoi veniră niște oe- 
meni, cu lădife la subsuoară—di
fuzoarele — și începură să le 
monteze, mai Intri la căminul 
cultural, la școală, apoi fi In co
sele oameni, ar.

Electrificarea me-gert grec Ja 
începui. linii, ms. nAncrezdeori. 
veneau și cu a-g-manW :

— Am trăit ptnd acu» F •' 
electrică șT fără radio f

Altora le era, pur fi simt 
frici.

— Ce mai. e istorie mare.' 
lectrica asta ne omoară' — li 
ne au cei Inaxiați sortaL.

E- 
ți-

Organizația U.T.M., intelectua
lii satulu. au înțeles că prejude
cățile pot aduce numai daune, că 
oamenii trebuie familiarizați .cu 
‘encmenele electrice și înarmați 
cu noțiuni și cunoștințe ^.practice.

Așa se născu ideea organizării 
unui cerc de electrotehnici.

Cercul funcționează de doi ani. 
Anul acesta are un auditoriu mai 
numeros: 27 tineri, băieți Și fete. 
Conducătorul cercului este profe
sor de lizico-chimice la țcoola de 
1 an: d>n sat.

^Electric.ta:ea In sluțea Omu- 
'jf a fon or.mo expunere bt ca
drul ctraad.

Ca al: pnle s-a discutat des
pre fesiomeaele electrice dia na
turi: fulgerul, trăsnetul. Apoi 
despre leg: e arcuitului electric, 
magnetism, puterea curentului. 
Incre Pmo. tinerii au vizitai 
maa-a din sat, unde au primit 
ezpUcașii cu privire la funcționa
rea dinamului

învajă...
Cele mai interesante au fost 

tnsă lecțiile practice și, mai ales, 
experiențele — inceptnd de la 
bastonul de ebonită, elementele 
galvanice și reostat și pînă la 
centrala electrică, sonerie, lu
crările de instalații.

Membrii cercului nu mai alear
gă acum pentru fiecare fleac la 
electrician. Un scurt circuit, o in
stalație simplă, toate acestea sînt 
in măsură să le rezolve și sin
guri

Cînd la școală a fost vorba de 
instalarea unei sonerii, utemistui 
Vasile Hulubină se oferi voluntar. 
Ce mîndru e și acum de opera 
sa: este rodul cîtorva luni de 
învăță!ură.

Nieolae Monoran, unul dintre 
cursanți, și-a construit singur a- 
paratul de radio-recepție.

Energia electrică nu-i mai în- 
spăimintă pe tineri. Au înțeles 
că omul e stăpin pe natură, că el 
poate supune și folosi In slujba 
sa minunata energie a electrici
tății.

zzarămîne fără „mușterii
„Te doare capul ? Te-ai tăiat la 

i un deget ? Ți-ai fracturat o mină 
sau vreun picior ? Fugi repede 
la baba Meleșteanca Ea te va 
vindeca. Un descintec. un balsam 
cu săpun amestecat cu păr și-ți 
va lua durerea jcz cu mina*. 
Acesta era. sfatul pe care ți-1 dă
deau. piuă mai ieri, multi țărani 
din comuna Boroaia. Și cu toate 
că leacurile babei Meleșteanca 
niciodată nu și-au arătat efica
citatea. mulți țărani, mai ales fe
meile continuau să se ducă la a- 
ceasta babă pentru „lecuire".

E drept in anii regimului de 
democrație populară ți In Boroaia 
tot mai mulți țărani muncitori 
și-au căutat sănătatea la dispen
sarul din comună, multe femei 
au născut la case de nașteri. Cu 
toate acestea credința în leacurile 
băbești mai persista încă. Împo
triva acestei credințe au avut 
mult de luptat doctorii Gheorghe 
și Georgeta Scripcaru. Necesita
tea combaterii unor asemenea 
practici înapoiate, dăunătoare de 
tratare a bolilor, necesitatea ridi
cării nivelului de cunoștințe știin
țifice sanitare aie cetățenilor din 
Boroaia au determinat crearea 
cercurilor sanitare. Și, soții Scrip
caru s-au apucat de organizarea 
acestor cercuri, ferm convinși că 
vor putea veni de hac înapoierii. 
Și intr-adevăr, participarea a zeci 
de tineri și vîrstnici la activitatea 
acestor cercuri, dar mai ales re
zultatele concrete obținute, de
monstrează cu prisosință acest 
lucru.

Exemplele concrete au stat la 
baza primelor lecții.

Cine nu-1 cunoștea tn Boroaia 
pe moș - 
suficient 
meie și 
spunînd 
asta nu 
le făcuse’ vreodată 
Blindețea lui devenise proverbială 
in sat. Și totuși oamenii nu do
reau nici măcar să-l vadă.

In sat mergea vorba că moș 
Macovei „e stăpinit de duhuri ne
curate". E adevărat, se intîmpla 
uneori ca moșul s-o ia razna pe 
cîmpuri, să vorbească de unul 
singur. Dar nu pentru că „necu
rații" nu-i dădeau pace moșului, 
așa cum credeau oamenii, ci

I pentru că pelagra care se
cuibărise în trupul lui cu
mulți ani în urmă, făcea ra
vagii. Pragul casei babei Meleș
teanca l-a trecut de multe ori și

s-a

moș Macovei. Dar .necurații" tot 
nu l-an părăsit. Parai ud tocmai 
de la acest caz. doctorița ute- 
mistă Gecrgeta Scripcaru a ex
plicat țăranilor apariția și cau
zele bolilor. Și din spusele docto
riței țăranii s-au convins In scurt 
timp. Supus unui tratament, nu
mai tn 2 luni, moș Macovei 
însănătoșit

Doctorița le vorbise despre mi
crobi. Nu-i convinsese Insă pe toți 
că pe orice lucru, in aer. peste 
tot, sînt milioane de asemenea 
ființe vii. împotriva cărora tre
buie să lupți. Doctorița a folosit 
atunci microscopul. Văztnd cum 
arata microbii la microscop ță
ranii mai Intri s-au mirat mult, 
apoi au început a discuta și în
treba. „Dar mulți mai sînt! N-aș 
fi crezut 1". Cum trebuie să lupți 
împotriva lor? Cum să te ferești 
de ei ? Aceste erau acum proble
mele care-i interesau pe cursanți. 
Pe rînd au aflat și despre aceste 
lucruri. Virginia Săvinescu, acum

virat»ic: qare participă 1» cercu
rile Sanitare îl Mătușa Ruxindra 
Birzu din Băcăști -» femeie tre
cută de 70 de ani — cînd a as
cultat lecția despre .Apariția 
vieții și a omului pe pămlnt* și-a 
făcut cruce și s-a tras mai către 
ușă. Ce s-o fi petrecut cu ea după 
aceea, ce o fi gindit ea, cu cine o 
mai fi discutat despre ce anume? 
Nu știm I Fapt este Insă că de a- 
tunci Ruxandra BIrzu e nelipsită 
de la cerc. Cînd tinerii din Bă- 
răști o strigă să meargă la cerc, 
mătușa lasă toate lucrurile baltă 
și merge să mai afle lucruri noi 
și interesante de la „doctorița cea 
tlnâră".

...Iar baba Meleșteanca pe zi ce 
trece are tot Bai puțini „muște
rii".

Intr-un timp vecinii săi erau 
scandalizați. In căsuța lui, așe
zată la marginea satului, înlr un 
fel de cătun căruia localnicii îi 
spun Nemfeni. lumina lămpii nu 
se stingea pînă noaptea tîrziu 
Apoi, altă ciudățenie: a înfipt în 
pămint doi stîlpi de trei ori cît 
casa lui de înalți și le-a legat 
capetele cu o sîrmă „Nu-i lucru 
curat cu Monoran ăsta", șoșoteau 
babele, ba și nevasta îl certa 
cîteodată. Monoran însă nu le lua 
în seamă. Iși vedea mai departe 
de „experiențele" lui.

încă din armata îndrăgise ra 
diotehnica. întors în sat, s-a 
gindit ce s-a gindit, a citit apoi 
broșuri și reviste de specialitate, 
a ascultat cu nesaț explicațiile la 
cercul electrotehnic, a.poi și-a 
strîns cele trebuincioase și s-a 
apucat de treabă. Voia să con
struiască un aparat de recepție 
simplu, cu detector de criaial și 
galene. Și iată că după multe 
căutări și încercări, la Nemțeni. 
unde lumina electrică n-a pălruns 
încă, intr-o bună zi Monoran 
începu să asculte pe calea unde
lor cu un -aparat minuscul încă 
rudimentar, dar construit de el.

Zilele treceau Vecinii începeau 
să-l înțeleagă, să-l aprecieze

Intr-o zi îi veni o altă idee' 
trase un fir de la aparatul său 
pînă la căsuța lui Ghiță Arsenț 
și-i instala și lui galenele. Apoi, 
cu rîndul, la Dumitru Cocoloș, 
la Mitică Mariuță... Așa și-a „ra- 
dioficat" Monoran vecinii.

Dar parcă numai radiotelinica 
II pasionează pe Monoran ?1

De mai mulți ani seamănă po. 
rumbul, cartofii în cuiburi așe
zate în pătrat. Obținuse astfel 
recolte mai mari. Firea lui ne- 
astimpărată, cercetătoare l-a în
demnat și la alte experiențe. In- 
crucișind prin polenizare artifi
cială porumbul portocaliu cu cel 
hingânesc, „dintele calului" cu 
porumbul alb, obținu soiuri noi 
de porumb hibrid, mai rezistente, 
mai productive. Anul trecut a 
semănat doar o prăjină . cu să- 
mință hibridă , de porumb și a 

boabe, ceea ce 
de 4.000 kg. la 
mai că nu le

cules peste 80 kg 
ar veni mai mult 
hectar. Vecinilor 
venea să creadă !

Anul acesta 
mult...

Oamenii începură să se inte
reseze :

— Ce faci, măi Niculae, cu 
cenușa asta ? De ce o duci pe 
cîmp ?

Și Niculae Monoran începu să 
le explice că cenușa din vatră, 
pe care mulți o aruncă la gunoi. 
e un minunat îngrășămint. îm
prăștiată pe cîmp, poate asigura 
un spor de producție.

seamănă mai

In cîteva

Teodor Macovei ? Era 
doar să-i pronunți nu- 
mulți își făceau cruce 
„doamne ferește!“. Și 
pentru că moș Macovei 

vreun rău. membră activă a cercului sanitar, 
s-a înroșit pînă în vîrful urechi
lor cînd doctorița, la una din lec
ții, a pomenit numele ei- Intr-ade. 
văr, s-a dus și ea la baba Me- 
leșteanca atunci cînd și-a frac
turat umărul. Dar degeabp. Tot 
tratamentul urmat la dispensarul 
din sat a vlndecat-o. S-a vindecat 
însă pentru totdeauna și de „boa
la" de a mai crede în leacurile 
băbești.

Dar cîte lucruri folositoare n-au 
învățat cei peste 80 de tineri și

înarmarea tineretului cu cunoștințe științifice 
despre natură și societate — sarcină pusă in fața 
organizației noastre de către cel de-al ll-lea Con. 
greș al U.T M. — a găsit un larg ecou și in 
rindul tinerilor din comuna Boroaia. Dind do
vadă de răspundere și inițiativă in organizarea 
cercurilor tinerilor naturaliști, comitetul U.T.M. 
din comună a antrenat la conducerea acestor 
cercuri majoritatea intelectualilor din comună. 
Sprijinul organizației de partid, a comitetului 
executiv al sfatului popular comunal, al cărui pre
ședinte este tovarășul Ion Balaban, s-a făcut 
simțit tn tot timpul celor doi ani de existență a 
acestor cercuri. Că activitatea cercurilor naturali
știlor — această formă de popularizare a meto
delor înaintate in practica muncilor agricole, a 
științei și culturii. In masa tinerilor — a stirnit 
interes o dovedește numărul tot mai mare de par- 
ticipanți, rezultatele obținute. Alături de tineri, 
astăzi participă la aceste cercuri și zeci de țărani 
muncitori trecuți de mult de virsta tinereții

Lecțiile expuse la cercuri, demonstrațiile prac
tice au ajutat pe țăranii muncitori din Boroaia 
să ințeleagă mai bine evenimentele pe care le 
trăiesc, să vadă mai clar perspectivele viitorului, 
i-au ajutat și-i ajută in munca șl viața de fie 
care zi.

Dar. , există totuși și un dar. Dacă la începui 
comitetul U.T.M. pe comună, birourile organiza
țiilor de bază din sate au simțit răspunderea 
pentru organizarea și buna desfășurare a activi
tății cercurilor tinerilor naturaliști, pe parcurs 
insă cercurile au fost lăsate să-și desfășoare ac
tivitatea și fără sprijinul lor. Au Încetat deci să 
se mai ocupe de aceste cercuri. Așa se explică de 
ce membri ai comitetului U.T.M. comunal, secre
tarii organizațiilor de bază U.T.M. nu cunosc 
azi nici măcar ciți tineri participă la aceste 
cercuri, cum iși desfășoară ele activitatea. Numai 
lipsa de preocupare manifestată în ultimul timp 
de organizația U.T.M. poate explica de ce in

Cîțiva vecini îi, urmară sfatul.
Și la cultivarea cartofilor a 

făcut o încercare : a ales tuber
culii sănătoși, viguroși și i-a 
tăiat^ tn bucăți pastrînd pentru 
semănat doar ochiurile Resturile 
le-a folosit ca hrană pentru vite 
Mulți îi ziceau că a irosit timp 
și cartofi degeaba. Dar iată că 
prevederile lor nu s-au adeverit 
Monoran obținu o producție de 
cartofi mai mare decît vecinii 
săi.

Vi l-am prezentat așa cum 
este: om simplu, modest un pa 
sionat autodidact, propagandist 
al cunoștințelor noi și nelipsit 
participant la activitatea cîtorva 
cercuri ale naturaliștilor din 
Boroaia.

Monoran are pămint nuțin — 
două pogoane primite la refor
ma agrară. Nu e. încă întovă, 
rășlt și cum spune adesea ,o 
scoate la capăt“, într un an mai 
bine, în altul mai puțin

Poate nu-i departe ziua cînd 
îl vom vedea pe Monoran — așa 
neobosit cum e — per sever înd, 
purtînd grija și ducînd înainte., 
laolaltă cu alții, o mare gospo
dărie unită, colectivă. Pentru ca 
tot ce am aflat despre el ne în 
dreptățește să credem că abia 
într-o mare gospodărie vor în
flori și se vor manifesta neîn
grădit talentul, aptitudinile cali
tățile lui de bun gospodar, de 
om însetat de cunoștințe, de noi 
cuceriri.

Rezultate
practice

Satisfacția cea mai mare o 
ai atunci cînd constați că 
munca ta nu-i zadarnică. Un 
asemenea sentiment 1-a încer
cat, cu puțin timp in urmă, 
șl pe Florin Pruteanu, respon
sabilul cercului veterinar. Nu 
de mult, le-a vorbit cursanților 
despre tetanos. Nu știm iu ce 
împrejurări s-a molipsit de 
tetanos calul lui Gheorghe 
Ghelbosu. Febră, puls accele- 
rat, dilatarea pupilelor — iată 
doar cîteva semne care-ți in
dica apariția acestei boli.

Imediat a izolat calul, l-a 
adăpostit intr-un grajd întu
necos, i-a așternut un pătul 
moale de fin. Așa auzise el la 
cerc că trebuie să facă și așa 
a făcut. Apoi a fost chemat 
veterinarul Florin Pruteanu 
să-l îngrijească.

Gheorghe Ghelbosu nu gre
șise diagnosticul.

cuvinte...
unele cercuri a scăzut numărul participanților. La 
cercul pomicol din satul Moișa, de pildă, din cei 
16 participant! numai 4 șint tineri.

Vinovat de această situație se face și Comitetul 
raional U.T.M.-Fălticeni care, s-a mulțumit doar 
să consemne in mai toate rapoartele existența 
cercurilor naturaliștilor dirj Boroaia. Că există 
activitate, că numeroși tineri participă la ea, că 
răspunderea pentru buna ei desfășurare a fost în
credințată și unor tineri intelectuali care duc a. 
ceastă muncă cu multă conștiinciozitate la înde
plinire este adevărat.

Insă in ce măsură sprijină organizația U.T.M. 
activitatea acestor cercuri, în ce măsură se pre 
ocupă de mobilizarea majorității tinerilor la ac 
țiunile inițiate de responsabilii cercurilor ? Pro
blema aceasta i-a interesat mai puțin pe membrii 
Comitetului raional U.T.M.-Fălticeni. Și nu se 
poate spune că ei n-au fost de mult timp in co
muna Boroaia. Dimpotrivă. Ei s-au mulțumit 
insă să înregistreze că există activitate în cercu 
rile naturaliștilor și să plece mai departe. In locul 
unui asemenea control superficial, a unei munci 
atit de formale ar fi fost nimerit să studieze 
atent experiența activității acestor cercuri și să 
ia măsuri de generalizare a acestei experiențe 'n 
comunele din intreg raionul.

Importanța popularizării concepțiilor științifice 
despre natură și societate, in masa tineretului, 
este dovedită de rezultatele fru noase obținute de 
cercurile naturaliștilor din corn una Boroaia.

Iată de ce e necesar să sporească interesul șl 
preocuparea organizațiilor U.T.M. sătești pentru 
organizarea cercurilor tinerilor naturaliști. pentru 
sprijinirea lor concretă, permanentă, ajutindu 'e 
să desfășoare în rîndul tineretului <i activitate 
vie, interesantă și multilaterală.

LUCREȚIA FIC1U ș, 
ȘTEFAN NEKANlTKț



O mare răspundere 
educarea tinerilor literați

Literatura sovietică se îmbo
gățește mereu cu opere ale tineri, 
lor prozatori, poeți, dramaturgi, 
nuveliștl și critici. In primele lor 
creații literare, aceste tinere spe
ranțe ale literaturii — fie ingi
neri sau geologi, medici sau pe
dagogi, bibliotecari sau agro, 
nomi, ofițeri ai armatei sovie
tice, studenți și muncitori — se 
străduiesc să reflecte realitățile 
din Țara Sovietică, glorioasele 
fapte ale oamenilor sovietici.

Printre milioanele de cititori 
și-au cucerit popularitatea nuve
lele lui V. Tendriakov, fost secre
tar de comitet raional sătesc al 
Comsomolului; pe scenele multor 
teatre se prezintă cu mare suc
ces piesele fostului actor V Ro- 
zov; atrag atenția prin bogăția 
de simțire și originalitatea lor 
versurile lui M. Maximov, V. 
Kuroclkin, V. Sidorov, I. Belițki, 
G. Krivoșeln. A. Lebedev și ale 

^multor alți tineri poeți.
Tînăra scriitoare Lidia Obuho

va, care a absolvit recent Insti
tutul de literatură, și-a publicat 
prima nuvelă ..Glubini-Gorodok" 
(„Orășelul îndepărtat**), tratînd 
cu pătrundere despre reorganiza
rea vieții unui raion cîndva îna
poiat al regiunii forestiere bielo
ruse. Această nuvelă, care este 
străbătută de năzuința de a pre
zenta cititorului chipurile vii ale 
oamenilor ctinoscuți de scriitoare 
în regiunea forestieră, de a co
munica expresiv gîndurile și sen
timentele lor — s-a bucurat de 
o largă apreciere.

Biografiile tinerHor care îm
bogățesc rindurile literaților sint 
dintre cele mai interesante. Poetul 
Egor Isaiev, de pildă, abia absol
vise școala de 7 ani și a partici
pat la Marele Război pentru Apă
rarea Patriei. Demobilizat din ar. 
mată, el a lucrat ca hamal, Iar

P. Pavlovski greșelile din creația lor, invățîn 
du-i să privească cu maximă 
exigență fiecare rînd scris.

Totodată scriitorii de vază se 
deplasează în regiuni îndepărtate 
ale țării noastre pentru a acorda 
ajutorul tinerilor scriitori sau 
corespondează cu aceștia, dîndti-le 
sfaturi și îndrumări, împărtăș:n- 
du-le din experiența lor, arătîn- 
du.le meritele și lipsurile ope
relor lor.

Filialele Uniunii scriitorilor 
sovietici din republici și regiuni 
duc la rîndul lor o atentă muncă 
de îndrumare a tinerilor scriitori 
Aci se aleg cele mai bune ma
nuscrise, se recomandă operele 
tinerilor scriitori spre publicare 
etc. Pe Ungă unele ziare au fost 
create cercuri literare in cadrul 
cărora se analizează operele tine
rilor scriitori, iar cele mai bune 
slnt publicate. Asemenea cercuri 
literare funcționează și pe Jingâ 
multe întreprinderi, instituții

mai tîrziu s-a înscris la Școala de 
artă din Moscova. Aici a început 
el să scrie primele versuri.

Deseori tinerilor literati le lip
sește priceperea de a îmbrăca 
bogatul conținut de idei inspirat 
din realitate intr-o inaltă formă 
artistică. Un mare ajutor le acor
dă în acest sens maeștrii experi
mentați care poartă o deosebită 
grijă față de tînăra generație. 
Scriitori de vază ca M. Șolohov, 
K. Fedin, K Paustovski, M. Isa- 
kovski, S Marșak. S. Șcipaciov, 
V. Kataev. Anna Sakse, G. Gulia 
și alții lucrează cu minuțiozitate 
cu tinerii scriitori pe manuscri
sele lor.

Uniunea scriitorilor sovietici și 
CC. al U.T.C.L., organizează 
consfătuiri de creație cu tinerii 
scriitori. Una din aceste consfă- ____ ____r______
tuiri — devenite tradiționale — jcoli ș| institute de invățămtnt 
a avut loc anul trecut. La ea au superior 
participat peste 350 de tineri 
scriitori. Mulți dintre ei aveau un 
bagaj literar destul de redus: 
publicaseră numai o singură car
te sau citeva poezii, iar unii 
aveau doar un manuscris tncă 
nepublicat. In cadrul acestei con
sfătuiri au prezentat referate și 
au analizat în mod creator ope- b]iaite w$urile Intitulate „In 
rele tinerilor, scriitorii M. Șolo- ț ___ -------------
hov, B. Polevoi, M. Rllski, A. 
Surkov șl mulți alți reflumiți 
maeștri ai literaturii sovietice. âu*7ăcut o expediție pe*Tian-Șan 
în timpul acestei consfătuiri au Caucaz și dincolo de cercul 
funcționat 40 de semi narii de polar- Operele multor poeți, pro- 
..... zatori și nuvehști începători secreație unde, sub conducerea publicâ’in pagini!e revistei de ti- 

acestor scriitori, s-au analizat neret „Smena". Intr-o serie de 
și discutat numeroase lucrări orașe ale Uniunii Sovietice apar 
«părtinind tinerilor participant! almanahuri, cuprinzind cu deose. 
. «... c î -Ml J birt ucrăn ale tinerilor scriitori,la consfătuire. Semi narii le de * ,, . ... ..

.. . __ .. ... , .. Pe Ifngă Uniunea scriitorilor
creație, tineri lor literați sovjetici funcționează secția de

•_a_. w -. .. m f ^Consultații literare*4, care desfă.
șoară o vastă muncă creatoare cu 
tinerii literați. în cursul anului 
trecut această secție a analizat șl 
recenzat peste 4.000 de manu
scrise. In această secție lucrează 
ca recenzori și consultanți, scri
itori și critici literari cn o bogată 
experiență. Tinerii scriitori aduc 
aid cu Încredere primele lor in. 
cercări literare. Aici a putut fi în- 
tilnit, de pildă, cu primul său 
manuscris, președintele de colhoz 
I. Simonov. Acum doi ani acest 
tinăr inimos a fost trimis intr-un 
colhoz codaș. De atunci, printr-o 
muncă susținută colhozul a deve. 
nit fruntaș pe regiune. In prima 
sa nuvelă, I. Simonov vorbește 
despre renașterea acestui colhoz, 
despre evoluția oamenilor, a col
hoznicilor care au contribuit Ia 
această biruință pașnică. După ce 
au analizat opera președintelui 
de colhoz, recenzenții au 
mandat-o spre publicare.

Toată această bogată 
menită să ajute tinerilor 
tați care se simt îndemnați să 
scrie literatură, are un rol de 
seamă in lărgirea frontului litera
turii realist-socialiste cu noi ca
dre de nădejde.

Tincrii scriitori au largi posibi
lități de *.și publica operele. Ri 
cent a fost creată revista literară 
„Molodaia gvardia" (Tînăra gar
dă) în care tinerii scriitori iși 
publică primele povestiri, nuvele, 
versuri, romane, piese de teatru. 
In nr. 3 al acestei reviste au fost 

versurile nraiuîaâe „»<l 
drum4*. Ele aparțin membrilor 
cercului literar de pe lingă insti
tutul minier din Leningrad, care

ie

La... căpitănia lacurilor bucureștene
O ambarcațiune cochetă, vopsită ln- 

tr-un alo imaculat, legală de un mal 
al lacului Herestrău doar printr-o pun
te îngustă și elastică, este sediul unul 
organism puțin cunoscut : comanda
mentul lacurilor din raza orașului Bu
curești Da, o căpitănie în toată re
gula, la iei cu cele din marile por
turi. constituind organul de control 91 
îndrumare u circulației pe lacurile bu
cureștene Băneasa, Herăstrău, Floreas- 
ca. Tei etc. Pe aceste lacuri, odată cu 
venirea primăverii, își vor relua ac
tivitatea nautică cele aproape 500 de 
bărci de agrement, peste 500 de bâ'ci 
sportive', vaporașe, șalupe etc. Poate 
n-ali știut dar și pe lacuri' circula
ția se face după norme bine stabilite, 
încadrate lntr-un regulament al cir
culației maritime. încălcarea lor atră- 
glnd după sine sancțiuni de la cele 
mai blînde pînă ia eele mai aspre. Și 
dacă amatorii de plimbări cu bărcile 
de agrement care pot fi închiriate de 
ia diterițele debarcadere ale lacurilor 

, bucureștene. se bucură de oarecare 
1 indulgentă din partea organelor de 

control ale circulației maritime, ama
torii de sporturi nautice sînt trataji în 
caz de încărcare a mantelor circulației 
pe apă. cu mai multă asprime (aceas
ta insuJKndu-le spiritul marinăresc al 
ordinei in circulația maritimă).

fn întimpinarea primăverii, prin gri
ja I.C.A.B.-u!ui, laeurile bucureștene 
au lost pregătit» să-fi întîmpine 
arai ospitalier musaiirii. Slnt pe

minate reparațiile malurilor, debarca
derelor și celor 300 de bărci care nece
sitau reparații, stăvilarele se vor des
chide din nou lăsînd apa să pătrundă 
în lacuri (pînă în prezent era oprită 
în vederea curățeniei).

La 15 aprilie dacă timpul nu-șl va 
manifesta din nou caracteiu-i capricios, 
bărcile vor sta din nou la dispoziția 
amatorilor in număr mărit tată de cel 
de anul trecut. 200 pe Herăstrău, 60 
in Cișmigiu 60 la Parcul Libertății, 40 
la ștrandul Tei. 40 la 
ca, 25 la Complexul 
gust' etc.

Nu uitat! insă de 
culației maritime...

E. P1TULESCU

ștrandul Ploreas- 
Sportiv „23 Au-

regulamentul eir-

Ați auzit de
întreprinderea cinematografică 

a orașului București a instituit un 
concurs pe cit de interesant pe 
atît de educativ: „Pronotilm" 
Nu-i greu de ghicit caracterul a 
cestui concurs căci în direcția a- 
ceasta avem precedente: 
sport, prono-radio-magazin... 
concursuri de masă ce se bucură

Un magazin nou
ORADEA (de la trimisul nostru)
In orașul Oradea s-a deschis un mo

dern magazin de prezentare si desia 
cere al cooperativelor meșteșugărești 
Situat In plin centra al orașului, ma
gazinul a cunoscut încă din ziua des 
chide r ii, o abundentă de cumpărători 
S-au vîndut numeroase costume bărbă 
teșii, un stoc Însemnat de pantofi de 
damă și bărbătești, covoare, hanorace 
etc.

Prin 
nul va 
pentru 
lorilor

grija U.R.C.M. -Oradea, magazt- 
ti permanent bine aprovizionat 

o satisface cerințele consuma- 
orădeni.

„Pronofilm“ ?

Luna construcțiilor 
de baze sportive

blind și 
la ușă.

și in(eleagă profund lipsurile fi

de o. largă popularitate. Pentru o 
cît mai perfectă edificare a citi
torilor noștri — amatori de prono 
— spicuim din regulamentul con
cursului :

__  _ — La concursurile „Pronofilm" 
Prono- se poate participa numai pe baza

— buletinelor ce se distribuie gra- 
" tuit de către toate cinematogra 

fele din Capitals
— Buletinul cuprinde 8 Între

bări principale și 4 de rezervă — 
ce se refera la numele actorilor, 
regizorilor și la diverse episoa
de din filmele cunoscute In ca
zul cînd o întrebare se referă la 
un film ce nu a apărut încă pe 
ecranele noastre, ea se anulează 
înlocuindu-se cu o întrebare de 
rezervă. Fiecare întrebare va a- 
vea răspunsul fn trei variante, 
din care una este soluția adevă
rată. Ghicește răspunsul bun I 
Efortul nu-ți va fi tn zadar I 
Cele mai bune buletine „Prono
film" vor fi premiate: aparat de 
radio, bicicletă, ceas, aparate e- 
lectrocasnice, articole de Încălță
minte și îmbrăcăminte, stilouri, 
bijuterii și alte numeroase ca
douri oferite de întreprinderile 
„I. S. Pronosport", „Electroteh
nica", „București" și „Bijuteria"

Primăvara, cu soare 
ciripit de păsărele, bate 
S-o intinipinăm ca pe un uaspe 
dorit, mult așteptat.

Tinerii s-au obișnuit să în- 
timpine primăvara sub diverse 
forme. Vom da un exemplu. La 
noi s-a statornicit obiceiul ca lu 
nile aprilie și mai să fie denumite 
„luni ale construcțiilor și ame
najărilor de baze sportive". Așa 
dar, sportivii nu se pot plinge. 
Inițiativele lor In anul care a tre
cut au luat un caracter cu ade 
vărat de masă Dar ce s-a reali
zat de fapt in anul 1956 ? Firește 
că nu putem reda amănunțit in 
rindurile de față tot ceea1 ce s a 
realizat in „luna construcțiilor" 
inițiată anul trecut. Ceea ce tre
buie insă relevat este entuzias 
mul cu adevărat tineresc al ute- 
miștilor șl tinerilor care au răs
puns chemărilor organizațiilor 
U.T.M. Numai în regiunea Bacău 
de pildă au fost construite prin, 
tre altele 30 terenuri de fotbal, 
172 gropi pentru sărituri, 2 bazi
ne de înot, 57 piste cu obstacole 
G.M.A. etc. Firește că aceste noi 
baze sportive atrag astăzi nume
roși adepți ai sporturilor, lucru 
deosebit de Îmbucurător. Iniția
tivele manifestate cu prilejul a- 
cestei acțiuni au scos in eviden
ță o seamă de metode care apoi 
s-au extins. La Piatra Neamț de 
pildă, comitetul orășenesc U.T M 
a organizat 150 brigăzi ' "
ret (cuprinzind 1800 
și tineri din oraș), care 
un aport substanțial in 
rea aspectului bazelor 
din oraș. Realizări însemnate pe 
acest tărim au fost obținute șl in 
regiunea lași.

Aci, popularizarea „lunii cons
trucțiilor și amenajărilor de baze 
sportive" a fost considerată c» 
un element însemnat. 2500 de 
afișe mobilizatoare au Impinzit 
regiunea, iar stațiile de radioam
plificare șl presa Igcală au susți
nut însemnătatea și necesitatea ca 
fiecare colectiv sportiv să aibă o 
bază sportivă proprie fie ea cit 
de simplă.

de tine- 
utemiști 
au adus 

schimba- 
sportive

Urmarea s-a văzut. In regiu
nea lași sînt astăzi in plus 88 
de terenuri de fotbal, 104 de vo
lei, 38 poligoane de tir, 92 piste 
cu obstacole G.M.A. etc.

Toate acestea sint acțiuni lău
dabile. Nu peste tot insă treburi, 
le au mers bine cu prilejul „lunii 
construcțiilor" desfășurată anul 
trecut. In regiunea Craiova, spre 
exemplu, anul trecut inițiativele 
au lincezit în orașul Craiova 
singura pistă de atletism disponi
bilă nu a putut satisface pe spor
tivii de aci, iar cele din Caracal, 
Tg. Jiu, Turnu Severin erau im
practicabile. Din cele peste 600 
comune ale regiunii, mai bine de 
jumătate nu aveau baze sportive. 
Ce posibilitate au avut tinerii de 
aci pentru a practica sportul ? — 
ne întrebăm. Reiese clar că anul 
trecut „luna construcțiilor" nu s a 
bucurat In regiunea Craiova de 
atenția cuvenită a celor în drept

...Primăvara bate la ușă. Tre
buie s-o intimpinăm așa cum se 
cuvine, tinerește. Și activitatea 
sportivă este, firește, caracteristică 
tinereții. Să facem din „luna con
strucțiilor și amenajărilor de ba
ze sportive" un prilej de inițiati
ve menite să dea naștere la noi 
baze sportive pe întreg cuprinsul 
țării.

Pentru aceasta organizațiile 
de bază U.T.M. trebuie să ducă 
o intensă muncă de propagandă și 
agitație, să stimuleze inițiativa 
tinerilor. De comun acord cu sfa
turile populare respective, trebuie 
identificate din timp comunele 
care nu au baze sportive, luin- 
du-se măsuri ca in toate comu
nele și satele să fie puse la dis
poziția tinerilor sportivi terenuri, 
in scopul amenajărilor prin mun
că voluntară de baze sportive.

Pentru a ajuta pe tinerii din 
organizațiile de bază U.T.M. și 
colective sportive, C.C.F.S.-urile 
regionale și raionale vor trimite 
tehnicieni in comune și colective 
sportive.

„Luna construcțiilor" să devi
nă practic o lună a entuziasmu
lui tinerilor sportivi.

rec o-

rețea, 
talen-

Ghici: curtea unei întreprin
deri ? Nu ! Depozitul de fier vechi 
al unei oțelării ? Nu ! O secție a 
întreprinderii de colectare a me
talelor vechi ? Nici I Ceea ce se 
vede în fotografie nu este decît... 
strada „Rocilor" din cartierul 
Giulești.

Cu greu strecurîndu-te pînă la 
fața locului poți vedea totuși ori- 
cînd această ..contribuție** pe care 
o dă Atelierul de reparații al în
treprinderii 138 U. T. Transpor
turi, din cadrul Trustului nr. 13- 
construcții, Ia buna întreținere a 
străzilor. Dezordonat ca o bucă
tăreasă care nu mai știe unde 
să-și pună crătițele, atelierul de 
care este vorba a revărsat pe stră
zile ce-1 înconjoară o mare de 
piese vechi pe care le-ar fi putut 
depozita, cu puțină chibzuință, 
Se locul viran ce i-a fost pus Ia 

ispoziție în imediată apropiere.
Trecătorii a căror abilitate și 

sprinteneală sînt din greu puse la 
încercare se întreabă de mult cînd 
se vor sfîrși exercițiile dificile de 
gimnastică la care sînt siliți.

Foto text: M. CEfcNUȚIU

Intrecerea artiștilor amatori
Luni 18 martie ca începe în 

sala Teatrului C.C.S. faza republi
cană a celui de al TV-lea concurs 
pe țară al echipelor de teatru, tea
tru de păpuși, recitatori și cititori 
artistici din căminele culturale, 
casele raionale de cultură și col
țurile roșii din gospodăriile agri
cole colective.

In etapele anterioare ale con-

cursului au participat peste 5.000 
de asemenea formații.

La faza finală cor fi prezente 
50 de echipe de teatru fi 14 de 
păpușari care, împreună cu recita
torii fi cititorii artiști, numără peș
te 1.100 de artiști amatori.

Concursul a relevat progresul 
calitativ al spectacolelor prezenta
te de formațiile de teatru de la 
sate.

Incidente intime

• Ce amenajări se pot face cu 
posibilități locale In „Luna 
construcțiilor și amenajărilor 
de baze sportive simple" ?

— TERENURI DE FOTBAL. 
DE VOLEI, DE BASCHET.
- POLIGOANE DE TIR. 
— PISTE DE ATLETISM. 
— GROPI PENTRU SĂRI

TURI. -
— POPICARII.
- PORTICURI DE GIM. 

NAST1CA.
— CURSE CU OBSTACO

LE G.M.A.
De asemenea, pot fi confec-

ționate cu posibilități locale 
materiale și echipament spor
tiv ca :
- PLASE DE VOLEI SAU 

FOTBAL.
- GARNITURI DE ȘAH.
— SALTELE -----------

LUPTE.
— MA1EURI t

DIN P1NZA.
— GRENADE 

TAȚI.
- POPICE ȘI____
— SUPORȚI Șl ȘTACHE

TE PENTRU SĂRITURĂ ÎN 
ÎNĂLȚIME.

PENTRU

Șl CHILOȚI

Ș1 GREU

BILE.

într-o familie
(Urmare din pag. l-ar

Colectivul uzinelor de repa
rat utilaj petrolifer „Poiana** 
din raionul Clmpina, regiunea 
Ploești își îndeplinește cu cin
ste sarcinile de plan. In lunile 
ianuarie și februarie, de exem
plu, planul de reparație a uti
lajului trimis din schelele pe
trolifere a fost îndeplinit în 
proporție de peste 120%. Suc
cesele obținute se datoresc în 
mare parte organizării proce
sului de producție și aplicării 
metodelor avansate de lucru.
în fotografie: mecanicii Ce

zar Romulus (stingă) și 
Constantin Deliu (dreapta) in 
timpul lucrului. Ei își depă- 
șese zilnic planul de reparații.

I

Perspective largi
PENTRU

MUNCA TINERILOR DIN G.A.S.
a

(Urmare din pag. l-a)

Arta romînească 
va fi reprezentată la 

Festivalul Mondial 
al Tineretului

>> La cel de-al VI-lea Festival 
» Mondial al Tineretului și Stu- 

denților de Ia Moscova arta 
K rominească va fi reprezentată 
>> de un grup numeros de tineri 
K artiști.
>? Pe scenele și estradele ora- 
>> șului Festivalului se vor pro- 

duce un cor, două echipe de 
>2 dansuri, o orchestră de instru- 
>> mente populare, o orchestră 
K simfonică și un grup de estra- 

dă, precum și soliști, laureafi 
ai concursului national in curs 

« de desfășurare. Formațiile ti- 
?> nerilor artiști care vor pleca la 
<< Moscova cuprind peste 300 de 
« persoane.
>> Arta păpușarilor noștri, care 
<< s-a bucurat de un frumos suc- 
« ce, la Festivalul de la Varșo- 
>> via, va fi reprezentată de un 
% colectiv al Teatrului Țăndărică. 

Numeroasa șl variata com- 
» ponență a delegației noastre 
<< artistice va face posibilă pre- 
zz zentarea concomitentă a două 
» programe diferite în fiecare zi. 
« In afara manifestărilor arti- 
zz stice fara noastră va participa 
>> și la următoarele concursuri 
« culturale internaționale organi- 
>> zate In cadrul Festivalului: 

concursul de coruri, de canto, 
« instrumente de coarde, pian și 
>> suflători, de dansuri populare, 
)) clasice și de caracter.

toristul nu este interesat ca. din 
grabă pentru a realiza o supra
față cît mai mare, să neglijeze 
calitatea lucrărilor. Dimpotrivă, 
el are interesul să facă lucru de 
calitate, pentru a putea depăși 
cit mai mult planul de producție 
și a beneficia în felul acesta de 
o primă de producție oît mai 
mare. Calitatea reparațiilor ma
șinilor și utilajului va fi asigu
rată prin interesul material pe 
care-1 are tractoristul ca mașina 
să fie bine întreținută și repa
rată, ca în timpul perioadelor 
optime de lucru în cîmp aceasta 
să funcționeze neîntrerupt.

Prin înalta calificare a oame
nilor care Ie compun, brigăzile 
complexe asigură executarea ' 
orarilor în timpul optim, Ia 
nivel calitativ superior, ceea 
contribuie la obținerea unor 
semnate sporuri de producție 
unitatea de suprafață. In același 
timp sistemul de organizare a 
brigăzii complexe și de remune
rare a mecanizatorilor asigură 
cointeresarea materială a acesto
ra și întărirea responsabilității 
lor asupra producțiilor obținute. 
Condițiile avantajoase de plată 
a muncii oferă posibilitatea me
canizatorilor harnici să 
un cîștig mediu lunar 
2.000 lei.

Atenția nu trebuie 
dreptată numai către un singur 
sector al gospodăriei. Unitățile 
gostat trebuie să contribuie la 
fondul central al statului și cu 
însemnate cantități de produse 
din sectorul zootehnic. De aceea, 
o atenție deosebită trebuie acor
dată și dezvoltării șeptelului și 
creșterii productivității anima
lelor.

Sînt, din păcate, unii tineri 
care cred că în gospodărie exis
tă munci mai importante și al
tele mai puțin importante, care 
cer mai puțină răspundere, mai. 
puține cunoștințe profesionale și 
mai puțină preocupare. In secto-

Iu- 
un 
ce 

în- 
pe

obțină 
de peste

însă în-

rul zootehnic, de pildă, se poate 
întîlni uneori următoarea situa
ție: tînărul îngrijitor doarme, 
stă la taifas sau se plimbă fără 
rost prin gospodărie. El este gata 
să spună oricui că și-a făcut da
toria și acum nu mai are nimic 
de lucru. Intr-adevăr, a cărat la 
întîmplare cîteva brațe de fura
je pe care le-a aruncat în iesle, 
a adăpat animalele în fugă, a a- 
dunat la repezeală paiele din 
grajd și... cam atît I El uită — 
sau poate chiar nu i s-a spus — 
că producția unui animal este în 
funcție de varietatea și calitatea 
furajelor, de faptul dacă vitele 
sînt sau nu curățate, furajate și 
adăpostite la timp Chiar în mo
mentul în care își îndeplinește 
sarcinile cu conștiinciozitate, în
grijitorului îi mai rămîne sufi
cient timp în care poate execu
ta o altă lucrare. Se întîmplă, 
de exemplu, adesea ca pe cîmp, 
în timpul muncilor de vîrf. fura
jele — lucerna de pildă — să 
stea cîteva zile în șir fără să fie 
adunată. Bineînțeles că din cau
za aceasta lucerna poate pierde 
mult din calitățile sale nutritive, 
prin scuturarea frunzelor. In a- 
ceste frunze care șe scutură, în
grijitorii conștiincioși trebuie să 
vadă nu simple frunze veștede, 
ci un adevărat rîu de lapte, care 
asigură veniturile gospodăriei și 
ale lor proprii. Este și în interesul 
lor, deci, să ajute ța strînsul fu
rajelor la timpul potrivit. Munca 
aceasta prestată de îngrijitori, 
muncă ce pare neînsemnată la 
prima vedere, aduce însemnate 
cîștiguri, atît pentru gospodărie, 
cît și pentru îngrijitorii respec
tivi. Gospodăria va livra statului 
mai mult lapte, iar îngrijitorii 
vor avea un dublu cîștig : mun
ca prestată va fi remunerată, iar 
sporul de lapte obținut prin asi
gurarea acestui furaj de calitate 
le va aduce Un cîștig suplimen
tar.

Muncitorii din gospodăriile a- 
gricole de stat — tn mare parte 
tineri — indiferent că sînt me-

canizatori, îngrijitori de animale 
sau lucrează în alte sectoare de 
activitate, trebuie să Înțeleagă 
caracterul complex al activității 
gospodăriei, legătura strînsă în
tre toate sectoarele sale. Numai 
cînd toate sectoarele vor avea 
realizări bune, gospodăria, în în
tregul ei, va reuși să-și îndepli
nească sarcinile de plan la to(i 
indicii, să devină o gospodărie 
rentabilă. Atunci și cîștigul mun. 
citorilor va crește, se vor mări 
și posibilitățile gospodăriei în di
recția îmbunătățirii continue a 
condițiilor de viață ale oameni
lor. De aceea muncitorii dintr-un 
sector nu trebuie să privească cu 
indiferență la munca din celelal
te sectoare ci, în măsura posibi
lităților, să Ie ajute, mai ales ci 
orice muncă este retribuită în 
mod corespunzător.

Tinerii din gospodăriile agri
cole de stat — atît cei bine pre
gătiți, cit și cei cu o calificare 
mai slabă — trebuie să ceară 
deopotrivă sprijinul cuvenit din 
partea conducerii gospodăriei, a 
tehnicienilor și inginerilor. In a- 
celași timp ei au datoria să cea
ră și să primească sfaturile maiș-' 
trilor și muncitorilor vîrstnici, 
să-i respecte și să se străduias
că să aplice experiența lor.

Pe de altă parte, pentru ca ti
nerii să poată aduce o contribu- 
ție însemnată la întărirea gos- I 
podăriei este nevoie să li se a- | 
corde încrederea și sprijinul i 
cesar. In acest sens, organele 
conducere ale gospodăriilor 
trusturilor regionale trebuie 
asigure cele mai bune condiții 
viață și de muncă tuturor tine
rilor muncitori din gospodărie. 
O atenție deosebită trebuie a- 
cordată măsurilor pentru ridica
rea calificării tinerilor. Pentru 
aceasta inginerii și tehnicienii 
care se află în gospodării și 
trusturi au datoria să fie cît mai 
mult timp în mijlocul tinerilor, 
să le acorde cu toată grija o a. 
sistență tehnică competentă.

etajul I ? Ar fi prea de tot. Ia 
să vorbim cu vecina.

— Dragă vecină, la dumneata 
nu e peretele umed ?

— Ba da, dragă. Ce i-a în- 
tîmplat ?

— Nu trece .pe aici vreo țeavă ?
— Știu eu...
— Asta e. Curge vreo țeavă. 

Nu-i nimic. Eu credeam că 
făcut copilul vreo prostie.

Totuși, peste cîteva zile copilul 
trebuie să-și dea urechile la întins.

— Sic, sic! strigă el de afară 
rîzî-nd ca la circ. Te-am văzut, 
te-am văzut 1

Dinăuntru mama strigă la el:
— Ce tot țipi așa ? Pe 

m-al văzut?
— Știu unde ai ascuns 

boanele. Știu.
— De unde știi ?
— Te-am văzut prin ușă.
— Mare șmecher mai 

Te-al uitat pe gaura cheli.
— Ț-ț-ț. Nu m-am uitat 

colo. M-am uitat prin crăpătură.
— Care crăpătură ? A, doamne 

dumnezeule ! A cracat ușa. Uite-o 
cum s-a îndoit la un colț, parcă-i 
o scovergă. Lasă c-o să pun eu

unda

born.

ești.

pe-a.

vată în crăpături, pungașule, și 
n-o să mai vezi nimic.

O altă curiozitate, de ordin 
botanic de astă dată, șe întîmplă 
în beci. Printre lemnele luate la 
ultima rată au fost și cîtiva bu
tuci de salcie. Cînd să le crampe, 
bărbatul a descoperit uluit că 
butucii au înmugurit. Colosal I 
Cum a fost cu putință una ca 
asta ? E drept, lemnele au cam 
mucegăit din cauza igrasiei, dar 
chiar să înmugurească... De fapt, 
totul e normal. Cu primăvara 
asta pretimpurie..

— Dragă, hai eă sădim o sal
cie în beci 1 Are attta umezeală 
acolo incit n-o să fie nevoie e-o 
Îngrijim noi. Vrei ?

Ce bucurie pe copil, ce-o să se 
mai legene el în salcie toată 
ziua 1

P.S. Autorul a romanțat în 
rindurile de mai sus cîteva în- 
tîmplări autentice petrecute tn- 
tr-unul 
torești 
curînd 
stul 6 
referă 
familiară a locatarilor (de pildă 
familia Florea Aurelian sau Sei. 
ceanu) de aceea să i se ierte ine
vitabilele insinuări în ceea ce-i 
privește pe constructorii acestor 
locuințe.

din noile blocuri munci- 
(blocul B) 
în Craiova 
Construcții, 
mai mult

construite de 
de către Tru- 
Materialul se 
la atmosfera

Campionii celor 144.218 clujeni
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
Cei mai buni reprezentanți ai 

celor 144.218 tineri cîți au par
ticipat la Spartachiada de iarnă 
a tineretului, s-au întîlnit să-și 
dispute titlul de campioni regi
onali și dreptul de a participa la 
finala pe țară a acestei competiții.

Iată cîteva impresii culese de 
la aceste întreceri. ...Anul trecut, 
la finalele pe țară ale Sparta, 
chiadei de lamă a tineretului, la 
proba de tenis de masă a ajuns 
și clujeanul Valentin Munteanu. 
Obțintnd victorie după victorie, 
el a ajuns pînă în finala probei 
unde a fost învins, după multă ............
rezistență, de timișoreanul loan tul de a _ reprezenta 
Farkas. ‘ ‘ ‘

...După disputa primelor jocuri 
din finală, spectatorii făceau pro. 
nosticuri în favoarea clujenilor. 
Nu a îost chiar așa. De la înce
put tînăra Armida Simulei pro
fesoară din Huedin s-a impus 
printr.un joc variat bazat pe a- 
tacuri puternice și o apărare bine 
pusă la punct. Tînăra profesoară, 
elevă în sport a profesorului Va
lentin Munteanu s-a calificat pen. 
tru finală. Primul care a felicita-

t-o a fost chiar profesorul ei. 
Și cine știe, poate la finala pe 
tară, Armida va păși pe urmele 
celui care a îndrumat-o I

...In fata tablei cu 64 pătrate 
s.au prezentat reprezentanții tu
turor raioanelor. Tovarășul Ște
fan Sucec a împlinit nu de mult 
55 de ani. Și totuși, a ținut să 
participe alături de țăranca mun
citoare Maria Bugnaru din co
muna Papiu Ilarian, raionul Lu
duș, care abia a împlinit 15 pri. 
măveri. Disputa șahiștilor e dîrză, 
palpitantă. Marius Weinberger, 
elev, are abia 16 ani. Dar vtrsta 
nu-1 împiedică să cucerească ti
tlul de campion regional și drep. 
‘J _ ...... 'i regiunea 
Ciut tn întrecerea finală. La fete 
a cîștigat reprezentanta raionului 
Gherla, învățătoarea utemistă 
Ana Bogăție.

..Lupta pentru primul loc la 
trtntă între cel 156 de concurențl 
a sttrnlt un mare interes. Ciști- 
gător la categoria a patra este 
Emil Culdea, reprezentant al ra
ionului Cîmpeni, care a întîlnit 
pe Alexandru Iakab din Ciul, 
campionul regiunii la Întrecerile 
din anul trecut.

11 atleți romîni participa 
la tradiționalul cros „L’Humanite"
La 31 martie se va desfășura Ia 

Paris în pădurea Vincennes tra
diționalul cros organizat de zia
rul Partidului Comunist Francez

ne- 
de 
și 
să 
de

„L’Humanită". Sportivii romîni, 
fideli tradiției de a participa în 
fiecare an la crosul „L’Humanite" 
și-au Început de multă vreme pre
gătirile dornici de a se comporta 
la nivelul valoroșilor participanți 
ai întrecerii din capitala Franței.

După crosul de selecție de du
minică din pădurea Snagov an
trenorul atleților noștri, Laszlo 
Hires, a stabilit lotul din care se 
va alcătui echipa pentru aeest 
cros. Lotul cuprinde pe Dinu 
Crirteo, I. Pricop, I. Bădici, C. A- 
ioanei, N. Bunea, V. Weis, V. Pop, 
Elisaheta Buda, Irina Zegreanu, 
Georgeta Mogos și Florica Du
mitru. Atleții romîni urmează să 
plece spre Paris la 28 martie.

Secfia de box a complexului 
C.F.R. „Grivița Roșie" desfă
șoară o activitate intensă. Aci 
numeroși tineri se antrenează 
sub supravegherea maestrului 
lor, antrenorul Constantin 
Cionoiu.
In fotografie: tlnărul Niculae 

Pudrea, in vfr- 
stă de 19 ani, 
ajustor la secția 
de ajustaj va
goane, In plin 
antrenament©
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Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov
la consfătuirea lucrătorilor din agricultură

din sud și din Caucazul de nord

SITUAȚIA DIN REGIUNEA GAZA
O declarație oficială egipteană

Decorarea uzinei 
„Krasnîi proletarii"

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: Uzina de ma
șini unelte „Krasnîi proletarii* 
din Moscova, decorată cu ordinul 
„Lenin", a împlinit o sută de ani 
Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la înființare uzina a fost 
decorată cu ordinul Drapelul 
roșu al muncii pentru meritele 
sale tn dezvoltarea industriei de 
mașini-unelte.

„Krasnîi proletarii* este mln- 
dria industriei de mașini-unelte 
sovietică. Uzina furnizează uti
laj de prim rang multor ramuri 
ale industriei. Producția ei 
cunoscută departe dincolo 
frontierele Uniunii Sovietice

este 
de

Nixon întimpinat 
la Khartum cu mari 

demonstrații 
împotriva imperialismului 

american
KHARTUM 14 (Agerpres). — 

După cum anunjă agențiile de 
presă, la 14 martie, vicepreședin
tele S.U.A. Nixon a părăsit ca
pitala Sudanului. Khartum, după 
o vizită de 24 de ore In Sudan. 
Cu prilejul vizitei lui Nixon, 
populația din Khartum a organi
zat mari demonstrații împotriva 
imperialismului american.

MOSCOVA 14 
TASS transmite: 
cuvîntarea rostită 
ciov la 12 martie la Rostov pe 
Don la consfătuirea lucrătorilor 
din agricultură din sud și din 
Caucazul de nord.

N. S. Hrușciov a amintit de 
zarva stirnită de șacalii imper.a- 
lismului cind la plenara din sep
tembrie a C.C. al PC U S. din 
anul 1953 s-a vorbit deschis par
tidului și poporului sovietic des
pre situația din agricultură. La 
plenara din ianuarie 1955 a Co
mitetului Central al Partidului a 
spus N. S. Hrușciov, am vorbit 
despre situația creșterii animale
lor și am dezvăluit lipsuri se
rioase. Atunci zarva stirnită de 
șacali a devenit deosebit de zgo
motoasă Și cite n-au mai năs
cocit : o criză in agricultura U- 
niunii Sovietice, prăbușirea idei
lor noastre, că gospodăria noas
tră colectivă n-ar crea cond.tîi 
pentru dezvoltarea producției a- 
gricole și mai ales a creșterii a- 
nimalelor.

Imperialiștii nu înțeleg natura 
regimului sovietic, nu înțeleg că 
dacă partidul nostru vorbește 
deschis și sincer poporului des
pre lipsuri, aceasta nu exprimă o 
slăbiciune a sa, ci forță. încrede
rea profundă in popor și legătu
ra strinsă cu poporuL care sub 
conducerea partidului nu numai 
că învinge lipsurile, d face aă 
crească bogățiile tării sa*.

Au trecut numai trei an. ce la 
plenara din septembrie a CC ai 
P.C.U.S. și iată ce j>râouș..-e* a 
existat la noi. In 1956 ȚARA 
SOVIETICA A COLECTAT CU 
PESTE UN MILIARD PUDURI 
DE CEREALE MAI MULT DE- 
CIT IN 1955. AM ASIGURAT NU 
NUMAI NECESARUL TARII IN 
CEREALE, DAR AM PUTUT SA 
Șl DAM AJUTORUL NECESAR 
TARILOR DE DEMOCRAȚIE 
POPULARA (Aplauze). Nnoai 
in întreprinderile de stat ale in
dustriei de grăsuni producția de 
grăsimi animale a crescut ca 
160.000 tone sau cu 45 la antă ia 
comparație cu anul 1953.

Procedăm oare just ciad vin
dem cereale sau le dăm ssb ier. 
mă de împrumut lări.or soov 
te? Este iară indoa ă just.

Muncitorii și țăranii țâra noas. 
tre, sub conducerea partida ui. 
sub conducerea Iu; Lemn au jxt 
puterea in miinile lor. Tara So
vietică a parcurs o cale grea, 
spinoasă Am Indurat foamete, 
am fost goi, am luptat împotr.va 
dușmanilor noștri de clasă, am 
luptat impotriva inter» eanoaiș i- 
Ior imperialiști și a rect. rx. lor fas
ciști. In aceste războaie poporal 
nostru a suient pierderi mari. A- 
fară de aceasta Rusia a fost Ia 
trecut o tară Înapoiată din punct 
de vedere economic. Dar priviți 
acum cum a crescut Uniunea 
noastră Sovietică, ce s’.at puter. 
nic a devenit in lume I Am pășit 
pe o cale atit de mare de dez»ol- 
tare a economiei socialiste, a cul
turii, incit zguduim lumea întrea
gă prin succesele noastre. (A- 
plauze furiunoase, prelungit^).

Tovarăși ! Nu uităm datoria 
noastră proletară, sin tem cre
dincioși învățăturii marxism. 
leninismului. respectăm cu 
sfințenie principiile internațio
nalismului și ne conducem după

(Agerpres). — 
Ziarele publică 
de N. S. Hruș-

acestea zl de zi. Știm singuri 
cit de greu este in primii ani, 
cind clasa muncitoare ia pu
terea in miinile ei. De aceea, 
poporul nostru iși împărtășește 
experiența tuturor celorlalte 
state socialiste, ajută pe prie
tenii săi care au pășit pe calea 
marxism-leninismului rare au 
luat puterea in miinile lor și 
construiesc cu succes state so
cialiste. Oamenii sovietici 
sint gata să împartă cu ei fră
țește ultima bucată de piine. 
Dar tovarăși, o vom împărți 
cu cei care au o atitudine fră
țească fafă de noi. (Aplauze).

Trebuie să întărim prietenia 
Intre popoare și in primul rind 
intre popoarele țărilor in care 
clasa muncitoare, poporul munci
tor au luat puterea in miinile 
lor. Și se poale spune cu certi
tudine că ne vor fi asigurate 
succese continue. O GARANȚIE 
A ACESTUI FAPT ESTE ÎN
ȚELEGEREA DE CĂTRE PO
POR A DATORIEI SALE Șl 
JUSTEȚEA CAII PE CARE IL 
DUCE PARTIDUL COMUNIST.

La prezenta consfătuire s-au 
adunat ruși, dazbestani. osetinî. 
oecenti. inguși, kabardlni, bal- 
kari. kalmlci. adlghei. Aici sint 
prezent; in calitate de oaspeți 
ucraineni, dar și printre partici- 
panții la consfătuire sint destui 
ucraineni. Este plăcut și îmbu
curător să vezi această familie 
frățească unită. Iată o demon
strație cu adevărat concludentă 
a prieteniei dintre popoarele 
U R SS. Oare aid se simte cea 
mai m;că nuanță de dezbinare 
națxnală ? Tot: trăiesc însufle
țiți de aceeași idee, de aceiași 
gind — de a întări statal nostru 
socialist auftdudcoaL CseLna 
cheamă la întrecere x kahar- 
dini. La bard in- pe ruși, nrșu ne 
ucraineni. Tofc vor să se în
treacă. toți vw să se ajnte anal 
pe celălalt. pentru a se taoocăU 
reciproc ca experiența Isa.ntadă. 
pentru ca eceorxr, araseră si 
progreseze, pentru a asrgura • 
adevărată aocutectă ce zmdase 
pentru prț.iaț.». pentru a crea 
toate eocd.-țule t: xecerea trece
ri: de ia iorca soc.a sti de re
parație a peodnsescr ia rea oo- 
mcr.s-.i. (Aplauze).

Toate acestea ce bacuri msX 
Dar prietenia «Latre popoare e 
noastre nu a venit de la s-re A- 
ceastă prietenie este rezuit 

a mB 
BOStCa.

plenara din decembrie șl tn 
cial hotăririle plenarei din fe
bruarie a C.C. al P.C.U.S. cu 
privire la reorganizarea condu
cerii economiei naționale vor a- 
vea o importantă colosală. Reor. 
ganizarea va crea condiții mult 
mai bune în conducerea indus
triei și construcției noastre, va 
permite să se valorifice uriașele 
rezerve ale economiei naționale. 
(Aplauze.)

Aceasta este o acțiune impor
tantă, tovarăși. In prezent cind 
economia noastră este fărâmița
tă pe diferite departamente se 
creează bariere care împiedică 
dezvoltarea și amplasarea justă a 
producției. Voi cita următorul 
fapt Unde credeți că se fabrică 
la noi o parte însemnată a com
binelor pentru recoltat porumbul? 
In regiunea Kemerovo. Dar po
rumbul se cultivă tn sudul tării. 
Care om. ne întrebăm, a avut 
ideea să organizeze producția de 
combine pentru recoltatul porum
bului la mii de kilometri de lo
cul unde urmează să lucreze ? 
Este evident că această uzină 
trebuie să fie plasată undeva tn 
Krasnodar, Rostov sau Dneprope
trovsk. unde se cultivă de mult 
porumboL Trebuie anchetat acest 
fapt, trebuie găsiți, vinovății și 
trași Ia răspundere și trebuie să 
fie publicate toate acestea Ia 
presă. Na se poate tolera o 
atiladfoe birocratică față de am
plasarea producției de mașini.

Ia cadrai aoakri sistem de a»- 
ducere a indastriri. pe care l-a 
trasat plenara din ietruarie a 
C.C. al PjCULS. asdei de ca
zaci na vor avea ioc. Clnd voa 
efectaa recrnauarea rum ocțj-

spe- Inițiativa maselor largi ale oa
menilor muncii, să asigure avln- 
tul continuu al bunăstării po
porului sovietic.

In continuare N. S. Hrușciov 
stau 

!□ 
al 
al

CAIRO 14 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo a transmis o 
declarație oficială a directorului 
Departamentului informațiilor al 
guvernului egiptean, Abdel Ka
der Hatem. In declarație se spu
ne că există un acord deplin in
tre autoritățile egiptene și for
țele polițienești O.N.U Guvernul 
Egiptului depune toate eforturile 
pentru a înlesni forțelor interna
ționale O.N.U. «ă-și îndeplinească 
misiunea ce le-a fost încredința
tă prin rezoluțiile Organizației

Națiunilor Unite. Populația ora
șului Gaza va căuta să colabo
reze tntr un mod cit mai cordial 
cu forțele O N U.

In legătură cu situația din re
giunea Gaza postul de radio Ca
iro a anunțat că in cursul zilei 
de ieri au avut loc manilestatii 
tn cadrul cărora populația și-a' 
manifestat dorința de a colabora 
cu soldați! din trupele O.N.U. 
Totodată, forțele po'itienești locale 
și au oferit serviciile spre a aju 
ta la menținerea ordinei și liniș
tii in regiune. Intr-un comunicat

publicat la cartierul general al 
forțelor de poliție O.N.U. se ara
tă că viata s-a normalizat la 
Gaza. Comerciantii, ae arată In 
comunicat, pot relua relațiile da 
afaceri cu Egiptul In orice mo
ment vor dori.

Numirea noului guvernator al orașului Gaza

rea.zărj cocsecttsre a «ooiocu 
naționale a parUdulm aoslra. a 
cărei bază a fus >_sa de oarele 
Lexa. Ia toc acest: aai noeteca 
aațitaaâ a peraeZm nostra * a 
eez»cl:ap *e Ornate care a fate 

6e V-adjnr Se Lesa, 
ș* atâ că neam te"5wu aia ca 
toțu cea ce a 40 a an versar» a 
Revoluției Socialiste din Octom
brie și calegem roadeie celor se
mănate de partida! castra. da 
marele nostru Lenin. (Aplauze).

Congresul al XX-leă al parti
dului a trasat un plaa graacu» 
de dezvoltare a xtustrer. agri
culturii. culturii. Slutea eoavlași 
și siguri că acest *iaa vâ fi 
realizat Ia decembrie . tre
cut și tn februar* axai acesta 
au avat loc plenare ale r.» m*. 
ta' Centrai al P.C.US.

Hotăririle pe care țe-i adoțtzt

s a relerit Ia sarcinile care 
in fata agriculturii, sovietice 
ce privește avîntul continuu 
agriculturii și, tn spedal, 
creșterii animalelor.

Printr-o serie de exemple el a 
ilustrat rezervele uriașe de care 
dispun colhozurile și sovhozurile 
țârii — In primul rind la come- 
n:u! sporirii producție! de porumb, 
a! lărgirii semănăturilor de cui 
tari furajere, al ridicării produc 
tivltățu amarii în agricultură, etc 
Vorbind despre știința agricolă 
K. S. Hrușciov a subliniat că 
pentru dezvoltarea continuă a tu
turor ramurilor agricultură tre
buie întotdeauna să te bazezi pe 
date ști-ațifice, să îmbunătățești 
și să lărgești popularizarea expe
rienței înaintate și a realizărilor 
casenior de șciață. Ei a atins 
de asemenea procâeșele legate de 
sucesui ce pregătire a cadrelor 
agricole, de ImbonătăUre a coa- 
tarerii agriculturii. N. S. Hruș- 
edar a subGaiat că este necesar 
să se aibă o grijă permanentă 
peatra ridicarea bcaăstărti ca- 
ter ale a Urănfad: colhozuri»

Turar-ndu-ș; cuvîntarea N. S 
Hccșcdt a spus:

De ce se tem astăzi dușmanii 
seact.ta-'cn nrsnraaa, teortrice- 
ac* c-iguezc, condacătoră ăn;e- 
ral -șr. ? Ei se tem pentru că an 
de ai te taâreșie statul sorieric 
sacabst și taregal agâr soeda- 
LM și pesxu că ia Ln-unea So- 
v*c*ă se rtacă aerociraiț aive- 
-u. te trai a- poporelai, fapt de 
azre se riaccrâ ș. «e xlndresc

Ca rit vom ridxa aai cril ai- 
ue&( te trai al poporate cu att 
var riătrate mai ?-tera c ioede 
ae-a'irwi'm la csaștnața po- 
peereter t= Soaie țărde asita- 
-ste. âdede traasiormăru soria- 
-ste a sxletâ;: pe bara teoriei

CAIRO 14 (Agerpres). — 
După cum a anunțai radio Cairo 
generalul Mohammed Hassan 
Ahde' Latif care a fost numit gu
vernatorul orașului Gaza a sosit 
joi după-amiază la orele 5 (ota 
locală) ln oraș. Radio Cairo a- 
daugă că cu această ocazie au 
avut loc mari mamfesta|ii popu- 

Intențiile agresive
TEL AVIV 14 (Agerpres) — 

Agenția France Presse anunță că 
la 13 martie primul ministru al 
Israelului, Ben Gurion, a făcut 
declarații In parlament tn legă
tură cu hotărlrea guvernului 
egiptean de a prelua administra
ția regiunii Gaza.

Răspunztnd la întrebarea unul 
deputat din partea partidului 
.Ahduth Haavoda* Ben Gurion 
a declarat că guvernul său „a 
lut măsuri politice împotriva 

' oricărei încercări de revenire a 
I »«i;'-e ailor la Gaza*. Premierul 
taadtai a arătat apoi că, tn ceea 

' ce privește zona Gaza. Israelul 
’ și rezervi libertatea de acțiune 

și a precizat ci înapoierea egip- 
teefor va avea drept rezultat o 
aerase din partea Israelului care 
nu va fi anunțată In prealabiL

lare in cursul cărora mulțimea a 
ova(ionat pe reprezentantul gu
vernului egiptean și a cerut in
stalarea administrației egiptene. 
Radio Cairo adaugă de asemenea 
că un contingent al tortelor ar
mate ale O.N.U. au dat ono
rurile militare guvernatorului e- 
giptean.

ale lui Ben Gurion
Declarația primului ministru al 

Israelului referitoare la regiunea 
Gaza a fost comentată de Abdel 
Kader Hatem, directorul^ Infor
mațiilor din guvernul egiptean, 
care a precizat — spune France 
Presse — că „cele declarate de 
Ben Gurion în parlament au dez
văluit intențiile belicoase și ho- 
tărîrea guvernului israelian de a 
continua planurile sale agresive 
față de Egipt ignorînd angaja
mentele luate anterior și princi
piile Cartei O.N.U.*. Reamintind 
că administrarea de către Egipt 
a regiunii Gaza a fost hotărîtă 
de către O.N.U tn 1949 Ăbdel 
Kader Hatem a subliniat că Is
raelul a ignorat și hotăririle 
O.N.U. cu privire la Palestina 
refuzînd să recunoască drepturile 
legitime a peste 1.000.000 de re
fugiau arabi pe care l-a condam
nat sâ-și părăsească căminele și 
patria lor.

STOCKHOLM 14 (Agerpres). 
Seria victoriilor japoneze la ac
tualele campionate mondiale de 
tenis de masă a fost întreruptă 
pentru prima oară, joi după a- 
mtază, cind perechea Golopenja 
(R.P.R.)-Elliot (Scoția) a elimi
nat din proba de dublu femei cu
plul japonez Eguchi-Watanabe cu 
scorul de 3—1. tnfrlngerea jucă
toarelor japoneze, considerate fa
vorite principale ale probei după 

i victoria obținută ln fata maghia
relor Koczian și Kerekes, este 
una dintre cele mai mari surpri
ze de la începutul campionatelor.

Perechea Golopenta-Elliot s-a 
calificat pentru semi finalele 
probei de dublu femei, scofind 
din cursa pentru titlu pe cele 
mai bune jucătoare japoneze.

Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller s-au calificat fără mare 
greutate ln semifinale tn urma 
victoriei repurtată cu 3—0 ln 
fata perechii Schlaf, Fiedler 
(Germania).
tn proba de dublu bărbafi Gant- 

ner și Reiter au eliminai tn pri
mul tur perechea Sepeszy, Oster- 
holm (Suedia) cu 3—0 și au a- 
juns pină tn turul HI unde au 
pierdut ln fa(a japonezilor Ogi- 
mura și Tanaka cu 3—1.

------- ----------

Hofărîrile congresului 
Federajiei Internationale 

de tenis de masă

Situația din Indonezia provoacă 
îngrijorare în întreaga Asie de Sud-Est

Demisia guvernului Sastroamidjojo * Apelul președintelui 
Sukarno * Comentariile presei indoneziene

DJAKARTA 14 (Agerpres). — 
Guvernul indonezian in frunte cu 
primul ministru Sastroamidjojo 
a hotărit să demisioneze. Intr-un 
comunicat oficial se spune că 
eforturile de a întări pozițiile 
cabinetului prin remanierea lui, 
tn așa fel ca guvernul să poată 
duce o politică fermă pentru re. 
zolvarea problemelor care 11 stau 
in față, s-au dovedit a fi za 
darnice.

In dimineața zilei de 14 mar
tie Sastroamidjojo șl Idham 
Halid, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, au vizitat pe 
președintele Sukarno căruia i-au 
prezentat demisia cabinetului.

Președintele a acceptat deml. 
sia guvernului și a cerut mini
ștrilor să-și exercite funcțiunile 
pină la formarea noului guvern.

Datorită situației încordate din 
tară, președintele Sukarno a dis
pus decretarea stării excepționale 
pe întreg teritoriul republicii în- 
ceptnd din dimineața zilei de 14 
martie.

★
DJAKARTA 14 (Agerpres). — 

După ce a proclamat starea ex
cepțională, Sukarno, președintele 
Republicii Indonezia a conferit 
joi dimineața cu șefii armatei, 
flotei și aviației. La aceste Între

vederi a asistat și primul minis
tru demisionat, Aii Sastroamidjo- 
jo. Referindu-se la rezolvarea cri
zei de guvern, ziarul „Indonesia 
Raya“ arată că Sukarno intențio
nează să formeze un guvern de 
tehnicieni, grupind reprezentanții 
din toate partidele. Ziarul consi
deră că fostul vicepreședinte al 
Republicii, Hatta, nu va fi so
licitat să facă parte din noul ca
binet.

Situația din Indonezia provoa
că îngrijorare In întreaga Asie 
de sud-est. Unele ziare indiene 
avertizează împotriva pericolului 
intervenției străine în Indonezia. 
Ziarul „Tej“ declară că un recent 
editorial apărut In ziarul „New 
York Times* constituie un indi
ciu că „tn curînd se va căuta un 
pretext pentru o intervenție străi
nă tn Indonezia*. Ziarul ,Jugan- 
tar* scrie: Unele puteri străine 
nu privesc cu ochi buni ca In
donezia să fie o țară unită și or
ganizată. Ele ar fi tneîntate să 
torpileze acest nou stat indepen
dent. Dacă eforturile acestor gru
puri subversive vor reuși. Indo
nezia va fi scindată și tn cele din 
urmă fiecare din aceste părți va 
fi înrobită de puterile occidenta
le. Ziarul „Hindu* amintește că 
S.E.A.T.O. stă la ptndă. Numai

o actinae botărttă și patriotică 
din partea indonezienilor, subli
niază ziar.l, poate împiedica 
desin’.egrarea patriei lor.

*
DJAKARTA 14 (Agerpres). — 

La 14 martie, președintele Repu
blicii Indonezia, Sukarno, a adre
sat prin rad» un apel forțelor 
armate indoneziene și Întregului 
popor indonezian.

In ape! se arată: In calitate 
de comandant suprem al forțelor 
armate ordon comandanților for
țelor terestre, navale și aeriene, 
comandanților zonelor militare și 
diferitelor grupuri de trupe, co- 
mandantJor de regimente ș; ce
lorlalți comandanți militari:

In nici o împrejurare să nu 
modifice sistemul de stat existent 
Intrudt datoria forțelor armate 
este să apere statul nostru.

Să se supună tuturor ordine
lor instanțelor superioare pentru 
a nu admite scindarea tn țară 
și pentru a asigura pacea națio. 
naUL

Să îndeplinească întocmai pre
vederile stării de război pentru 
a asigura ordinea strictă In țară.

6.000.000 greviști în Japonia
TOKIO 14 (Agerpres). — In 

Japonia se desfășoară o grevă a 
oamenilor muncii de o amploare 
cum nu s-a mai văzut din 1950. 
Mișcarea grevistă afectează mi
nele, căile ferate, industria meta
lurgică, fabricile de ciment, trans
porturile rutiere, fluviale și de 
coastă, industria chimică și cea 
mai mare parte a aparatului ad
ministrativ. Durata și formele 
mișcării greviste,,variază după 
sectoare. Astfel greva este totală 
In Industria mineră, unde 150.000 
de muncitori au întrerupt lucrul.

Ea este perlată în majoritatea 
celorlalte ramuri de activitate. 
Numărul oamenilor muncii care 
participă la diversele forme ale 
mișcării greviste se ridică potrivit 
unor surse demne de încredere la 
aproape 6.000.000 de oameni.

Greviștii dau dovadă de o 
combativitate nemaivăzută in 
Japonia de la marile greve din 
1950. Numeroși observatori con
sideră că guvernul Kiși se aîlă 
într-o situație toarte dificilă. A- 
gențiile de presă citează ca e- 
xemplu al eficacității mișcării

greviste faptul că a fost blocat 
însuși trenul in care premierul 
japonez căîătorea spre Tokio, 
unde urma să participe la o șe
dință extraordinară a Consiliului 
de Miniștri convocată tocmai in 
legătură cu grevele. Premierul 
Kiși a reușit să ajungă la Tokio 
după mai multe ore de intirziere 
și folosind automobilul unei per
soane particulare. După ultimele 
informații sosite din Japonia este 
de prevăzut că mișcarea oameni
lor muncii se va extinde.

Mari succese obținute 
în transformarea socialista a agriculturii 

în țările democrat-populare
IN RP BLLGAtLA IX L CIBOSLOVACA

SC A. 14
T’x-ea

0 delegație a C. G. JL 
din Franța 

a sosit la Belgrad
i BELGRAD 14 (Agerpres). - 
Taniag transmite: La 14 martie 
a sos.: la Belgrad o delegație 
i Coniedenției Generale a Mun- 

i di din Franța, care va vizita 
timp de o săptămină Iugoslavia, 
la invitația Consiliului Uniunii 

, Sindicatelor din Iugoslavia De- 
, legația, alcătuită d:n cinci per

soane. este condusă de Leon 
Mamais, secretar general al 
CG-M.

De-egațla • fost tntlmpinatd 
te Jceaa Pnocvc. sec-eti- al 

' CatÎMte Ceatral al Uniuni; 
S.=:a:ricr dte Ingosbvia și 
te ua grup de reprezentanți ai 
smdicatelor.

Studenții americani 
din Beirut resping 

„doctrina Eisenhower*'

Ambasadorul U.R.S.S. 
în Ungaria 

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 14 martie 
E I. Gromov, ambasadonfl ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. tn Ungaria și-a prezen. 
tat scrisorile de acreditare lui I. 
Dobi, președintele Prezidiului 
Republicii Populare Ungare. La 
prezentarea scrisorilor de acredi
tare au fost de fată tmre HorvaL 
ministrul Afacerilor Externe ai 
Ungariei. Karoly Csatardai, șeful 
protocolului al ministerului, pre
cum și întregul personal diplo
matic al ambasadei sovietice.

Ambasadorul E. 1. Gromov și 
președintele Prezidiului R P. Un. 
gare 1. Dobi au rostit cuvintări.

STOCKHOLM 14 (Agerpres).— 
Cu prilejul congresului său 
anual, desfășurat la Stock
holm, Federația Internațională 
de tenis de masă a hotărit ca 
viitoarele campionate mondiale să 
se desfășoare in anul 1959 la 
Dortmund (R.F. Germană) Intre 
28 martie și 5 aprilie. După rum 
se știe la congresul de anul tre
cut se luase hotărlrea organiză
rii campionatelor mondiale din 
doi in doi ani, incepind cu cea de 
a 25-a ediție.

Congresul nu a luat o hotărlre 
definitivă tn privința utilizării 
paletei cu burete, a cărei inter
zicere a fost propusă de federația 
engleză. Pe de altă parte nu a 
fost acceptată propunerea Japo
niei de a se include tenisul de 
masă in programul Jocurilor 
olimpice.

O hotărire foarte importantă a 
fost luată cu unanimitate de vo
turi referitor la organizarea din 
doi în doi ani a campionatelor de 
tenis de masă ale Europei, inter
calate cu campionatele mondiale.

Bugetul de Stat al R. P. Bulgaria pe anul 1957

BEIRUT 14 (Agerpres).—După 
I corn anunță postul de radio Cai

ro. stadenții universității ameri
cane din Beirut au publicat un 
manifest in care resping „doc
trina Eisenhower" cu privire la 

I Orientul Mijlociu, cerind guver
nului libanez să nu accepte a- 
uKstecul imperialismului ameri
can In treburile țărilor arabe.

Manifestul subliniază de ase
menea că țările arabe au reușit 
să izoleze pactul de la Bagdad 
și să lnfringă agresiunea anglo- 
franco-israeliană impotriva Egip
tului

NOTE ȘI COMENTĂRII

Unde spumegă desfrîul 
în mișcări și în cuvinte...

SOFIA 14 (Agerpres). — ATA 
transmite; La 14 mărite și-a tn- 
cbeât lucrările cea de-a 7-a se
siune ordinară a Aduaării Popu
lare a RJ*. Bulgar*.

Sesiunea a aprobat ta unani
mitate bugetul de sUt al Repu
blicii pe anul 1967 prezestat de 
guvern, care prevede dezvoltarea 
continuă a economiei și culturii 
socialiste și ridicarea bunăstării 
poporului. Veniturile bugetului 
au fost fixate Ia suma de 18500 
milioane leva, iar cheltuielile — 
la 18.426 milioane leva. Din to

talul cbeltoieiilor 10,4 miliarde 
leva sau peste 56 la sută sint 
destinate dezvoltării economiei 
naționale, din care 3.8 miliarde 
leva — pentru dezvoltarea indus
triei și 2.8 miliarde leva — pen
tru dezvoltarea agriculturii Din 
cheltuielile prevăzute în bu
get 4.4 miliarde leva sau 
24 la sută sint destinate nevoilor 
social-cultura.e. Pentru apărarea 
tării se prevăd cheltuieli in sumă 
de 1,5 miliarde leva sau 8,3 la 
sută din alocările bugetare, fată 
de 8,7 la sută în anul 1956.

Un ofițer de poliție încearcă să ia un manifest unui tlnăr care 
era printre cei care demonstrau la Atena. Protestul era împo
triva atitudinii americane în dezbaterea asupra Ciprului la 

(Fotografie reprodusă după ziarul englez „Times")

NICOSIA. In zorii zilei de 14 
martie la închisoarea centrală 
din Nicosia a fost executat prin 
spînzurare tinărul student cipriot 
Evagoras Pallikarides, în vîrstă 
de 19 ani

BUDAPESTA 14. — In seara 
zilei de 14 martie a avut loc la 
Budapesta o ședință festivă con
sacrată sărbătorii naționale a Un
gariei — a 109-a aniversare a 
Revoluției de la 1848. Ședința a 
fost convocată de guvernul re
voluționar muncitoresc țărănesc 
ungar, de Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, de Uniunea sindicatelor 
libere din Ungaria și de alte or
ganizații obștești.

CANBERRA. După cum s-a 
anunțat, la 13 martie s-a dat pu
blicității in capitala Australiei 
comunicatul final al sesiunii 
Consiliului pactului militar al 
Asiei de sud-est S.E.A.T.O. Co
municatul preconizează conti
nuarea politicii agresive a țări
lor care fac parte din S.E.A.T.O. 
îndreptată impotriva acelor state 
care duc o politică de neutrali
tate și care au refuzat să adere 
Ia pactele militare.

MOSCOVA. In aprilie va 
începe să apară revista teoretică 
lunară „Problemele literaturii", 
organ al Uniunii scriitorilor din 
U.R.S.S. și al Institutului de li 
teratură universală „A. M. 
Gorki*.

BERLIN. După cum transmite 
din Dusseldorf agenția A.D.N. 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Germania a pu 
-blicat un apel adresat clasei 
-muncitoare și tuturor oamenilor 
muncii din Germania occidentala 
chemindu-i la luptă unită împo 
triva politicii militariste duse de 
guvernul de la Bonn și a creș- | 
terii preturilor legată de această 
politică.

Să presupunem, dragă 
cititorule, că într-o seară 
vrei să te duci la un resta
urant elegant Te îmbraci 
cu cel mai frumos costum 
și te îndrepți spre respec
tivul restaurant.

Ei, dar ce ai zice dacă 
la intrare, după ce ți-ai 
scos paltonul, te-ar întîm- 
pina portarul spunîndu-ți:

— Scuzați, nu se poate.
— De ce ? — ai întreba 

dumneata. — Nu mai sînt 
locuri ?

— Locuri sînt, da hai
nele... Nu puteți intra în 
acest costum.

— Nu înțeleg ce are 
costumul meu? — te adre
sezi din nou portarului.

— Costumul n-are ni
mic. Insă aici nu se intră 
decît în îmbrăcămintea cu 
care te culci, în pijama, 
în cămașă de noapte...

Un astfel de răspuns te 
îndreptățește să crezi că 
portarul ori își bate joc, 
ori a înebunit. Te uiți bine 
la el și vezi că este cît se 
poate de serios și lucid.

...V-ați dat seama de
sigur, de la început că
asemenea scenă nu s-ar putea pe- străduia să smulgă coardele unui 
trece pe meleagurile noastre. Nu-i contrabas.
greu însă s-o întâlnești Ia Londra. Speriat, ziaristul se dădu cîțiva 
In fond cele povestite mai sus nu pași înapoi din ușă, dar portarul 
aparțin imaginației noastre, ci s-au văzîndu-1 străin îi șopti: 
întîmplat aevea corespondentului 
londonez al unei reviste din 
Munchen. Numai că omul, cu
rios — ca orice ziarist — a plecat 
spre casă, și-a pus pijamaua și s-a 
reîntors. De data asta, portarul l-a 
salutat respectuos și i-a deschis 
ușa.

în momentul acela coresponden
tul s-a crezut nimerit în toiul unei 
procesiuni rituale a unui trib de 
sălbateci. Dar nu era așa. Nimerise 
și mai rău — nimerise într-un loc 
mai rău — nimerise într-un loc 
unde — vorba lui Eminescu — 
„spumegă desfrîul în mișcări și în 
cuvinte**.

Băieți și fete, îmbrăcați — mai 
bine zis dezbrăcați — în pijamale 
și desculți ca în fotografia ală
turată, săreau, se dădeau peste cap, 
se tăvăleau pe jos, în timp ce pe 
o estradă un apucat de duca-se pe 
pustii batea disperat într-o tobă, 
altul sufla într-o trompeta, unul se

— Rock and roll.
Da, acolo se dansa noul dans 

„Rock and roll", Cind muzica se 
opri și perechile se îndreptară 
spre mesele lor, ștergîndu-și tran
spirația, de la o masă se ridica 
un băiat, o apucă pe vecina sa 
de picioare și începu să o lovească 
cu capul de podea, așa cum bați 
pietrele cu maiul. Ce se întîmpla- 
se ? Fata împlinea în acea zi 21 
de ani. Intr-adevăr, în sală, unde 
s-a așternut o liniște mormîntală, 
s-au auzit clar 21 de lovituri Era 
capul fetei, felicitată, atit de... o- 
riginal și... gingaș, cu ajutorul... 
podelei. Apoi orchestra a reînce
put să... cînte (?!) și orgia a con
tinuat pînă în zori.

...Ziaristul vestgerman a vrut să 
vadă cum se distrează elita tine
retului londonez. Și a văzut-o.

Era o scenă obișnuită din viața 
acelor „dandy‘“ pierde-vară, care 
formează „crema tineretului en
glez".

D. LĂZARESCU
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