
UN EROU Proletari din toate țările

al zilelor noastre
Pe unde a trecut 

războiul, au rămas 
doliile agățate In 
pridvoarele caselor, 
privirile limpezite de 
lacrimi. S-a făcut 
apoi liniște. Pecim- 
purile de luptă arau 
acum plugurile, răs
colind pămîntul plin 
de sînge și schije, 
se jucau copiii lu
minați de soare. Fă
ceau mingi din cir- 
pă și le bateau cu 
picioarele desculțe, 
chiuind și îmbrin- 
cindu-se. In timpul 
jocului Ionică a găsit 
o altă minge. Era 
de fier, grea, cu în- 
crustături închipuind 
niște romburi, ca a- 
celea învățate 
școală. Copilul

la 
. . » 
vrut să-i strige și pe 
ceilalți să le arate 
mingea găsită. Dar 
In clipa acea min
gea de metal a ex
plodat. Era o gre
nadă.

Copilul avea ochii 
mari și frumoși, pă
rul zbîrlit șl' moale 
și rîdea frumos, a- 
Jerga pe cîmpuri ca 
un ied, știa cuiburi
le păsărilor și se 
cățăra prin copaci 
sprinten, cum nu pot 
fi decît copiii de ța
ră.

Dar a explodat 
grenada șl mîlnile 
copilului au fost 
strivite. Războiul fă- 
cea una dintre ulti
mele sale victime. 
Ionică nu se mai 
juca cu copiii de 
seama lui. Nu se 
mai urca în copaci 
după cuiburi. Mîini- 
le lui erau boante, 
ca două cioturi. Nici 
bățul nu-1 mai putea 
ține bine în mîini. 
Din cele zece dege
te îi rămăseseră nu
mai două. Părinții 
îl priveau cu trlste-

țe șT-I ocoleau privi
rea care întreba par
că ceva, mută și 
disperată. Ionică de
venise o povară.

Ionică Niculae se 
gîndea însă la soar
ta sa. Cu ambiția și 
voința oamenilor că
rora viața le pune în 
față întrebări la care 
e mai greu de răs
puns, Ionică s-a ho
tărît să învețe totuși 
o meserie. S-a rugat 
de un văr de-al său, 
mecanic la Urziceni, 
să-1 recomande pa
tronului său. Dar 
patronul l-a dat pe 
ușă afară.

Ionică se învățase 
singur că nu trebuie 
să lase ca lacrimile 
și deznădejdea să-i 
spulbere tăria aceea 
de fier fără de care 
n-avea să răzbească. 
Peste cîțiva ani a 
venit la Gospodăria 
de Stat din Urziceni 
și a cerut să fie pri
mit să învețe o 
serie. Oamenii
aici l-au primit alt
fel. L-au primit 
încredere, iar alții 
cu milă. ~ 
nu voia 
vrea să 
meserie, 
rîndul celorlalți oa
meni.

Și a început să 
învețe meseria de 
tractorist. Ion Nicu
lae a învățat-o îndîr- 
jit, cu dinții strînși 
de ambiție. In fața 
Iui motorul devenea 
o ființă vie pe care 
privirile și mintea 
lui o cercetau pînă 
la ultimul secret.

In ziua în care 
Ion M. Niculae s-a 
suit pe tractor și a 
tras prima brazdă 
pe pămîntul Bărăga
nului a fost sărbă
toare și lumină nes
pus de multă în su-

me
de

cu

Dar Ionică 
milă. El 
Învețe o 

să intre tn

fletul lui. A Izbutit I 
Învinsese voința te
ribilă a omului ade
vărat. Dirijat de 
ceea ce cîndva fusese 
două mîini obișnui
te, volanul tractoru
lui îl asculta.

Oamenii l-au pri
vit cu cehii luminați 
de emoție și bucurie 
și sufletul învingă
torului a tresărit. 
Vasăzică și ceilalți 
oameni au trăit a’ă- 
turi de el teama 
crîncenă a încercări
lor neobosite, se bu
curau de izbinda lui. 
Obrajii i s-au aprins 
de căldură și emo
ție : în jurul iui erau 
oameni care îl vor 
ajuta și nu-1 vor lă
sa niciodată singur.

Anul acesta Ion 
M. Niculae a ajuns 
tractorist fruntaș pe 
stațiune. K.D.-ul con
dus de el n-a avut 
nevoie de reparații. 
Ion l-a îngrijit ca 
pe ochii din cap, e- 
conomisind astfel 
piese în valoare de 
peste 20.000 de lei și 
1.000 de litri moto
rină. In timpul se
cerișului, cînd recol
ta trebuia strînsă cu 
orice preț, Ion Nicu
lae făcea cite două 
norme pe zi, bătînd 
recordurile pe în
treaga gospodărie, in 
campania de toamnă 
are de asemenea rea
lizări de seamă. Pî
nă acum hantrii lu
crați de el trec cu 
mult peste 400.

Ce-am mai putea 
vorbi despre el ? Este 
căsătorit, duce o 
viață fericită, are 
în gospodăria lui tot 
ce-i trebuie. După 
cum mi-a mărturisit 
se pregătește să de
vină candidat de 
partid.

ION BAIEȘU

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Mișcarea inovatorilor
în rîndul tineretului
din regiunea Timișoara

Combinatul Metalurgic Reșița. 
Numai la Reșița cele 6.504 Ino
vații născute de Ia 11 iunie 1948 
și pînă acum au adus economii 
de peste 100.000.000 lei.

Totuși organizațiile U.T.M. n-au 
trecut în preocupările lor organi
zarea unei întreceri a inovatorilor 
pe întreprinderi sau unități. Expo
zițiile inovatorilor, organizate de 
cabinetele tehnice ale unor între
prinderi ca „30 Decembrie“-Arad, 
fabrica de chibrituri-Timișoara 
etc, expoziții la care au partici
pat și un număr însemnat de ti
neri, nu epuizează decît în foarte 
mică măsură preocuparea care 
trebuia să existe față de tinerii 
raționalizatori și inovatori.

Sînt comitete de organizații 
U.T.M. din întreprinderi mari, 
ca „Gheorghi Dimitrov“-Arad, 
„Electromotor“-Timișoara, „Oțe-

In .cest an, Ia întreprinderea 
„Encsel Mauriciu“ din Tg. Mureș 
organizația U.T.M. a dobîndit o 
interesantă experiență in îndru
marea tinerilor inovatori și rați
onalizatori. Acest exemplu pozi
tiv m-a făcut să mă gindesc la 
ce extindere ar putea ajunge 
mișcarea tinerilor inovatori în 
regiunea Timișoara, regiune cu o 
puternică și foarte variată indus
trie.

Intr-adevăr, mișcarea inovato
rilor în regiunea Timișoara are de 
acum o tradiție. Este bine cunos
cut tînărul Ștefan Kovacs de la 
întreprinderea „Electromotor", a- 
utorul a zeci și zeci de inovații 
și raționalizări, sau colectivul 
tovarășilor Alexandru Hossu — 
strungar, N. Baciu — inginer, A. 
Dombi — maistru (acum direc- „incul! uuiuiui • i iiiiițucii d, Re
torul întreprinderii . „Electropute- țuț rOșu“, Combinatul Metalur- 
re“ Craiova), toți laureați ai gjc Reșița, unde este neglijată 
Premiului de Stat, care, cu spi- aproape în totalitate munca de 
ritul lor inventiv, au fost cei 
mai de seamă realizatori ai 
turbinei de 3.000 kw. produsă la

îndrumare a inovatorilor tineri, 
în ciuda faptului că întreprinde
rile menționate mai sus au po-
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CAMIL RESSU

Expoziția „Arta populară 
a naționalităților 

conlocuitoare din R. P. R.“
în cadrul JSăptămînii artelor 

plastice fi a muzeelor** mărfi di
mineața s-a deschis la Muzeul da 
artă populară din Capitală expozi
ția „Arta populară a naționalită
ților conlocuitoare din R. P. Roi 
mină".

Au fost de față reprezentanți 
ai conducerii Ministerului învăță
mântului și Culturii, reprezentanți 
ai Uniunii Artiștilor Plastici fi ai 
Institutului de istoria artei al A- 
cademiei R. P. Romîne, muzeo* 
grafi, artiști plastici, un numeros 
public.

Cu acest prilej a luat cuvtntul 
Marin Mihalache, director general 
în Ministerul învăfămîntului fi 
Culturii.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția care cuprinde cele mai carac
teristice creații artistice populare 
—— porturi naționale, țesături de 
casă, sculpturi în lemn și în os, 
obiecte de ceramică, mobilier a- 
parținînd populației maghiare, 
germane, huțulă, lipoveană, tăta
ră și turcă din țara noastră.

albilitățf mari de a dezvolt» ti
nerilor spiritul inventiv.

Este de ajuns să spunem că în 
cadrul Combinatului Metalurgic 
din Reșița sînt cîteva sute de 
ingineri în marea lor majorita
te tineri. Acești ingineri n-au fost 
solicitați decît în prea mică mă
sură ,în acțiunile organizației 
U.T.M. Tot la fel se întîmplă și 
la întreprinderea „Electromotor" 
din Timișoara. Aici sînt mai bine 
de 20 ingineri tineri, ca de pil
dă tînărul inginer inventator Dan 
Teodorescu, laureat al Premiului 
de Stat, realizatorul_mai multor 
mașini 
dînsul, 
că n-a fost solicitat — deși ar 
face cu .
să le vorbească tinerilor despre 
noutățile industriei electrotehnice. 
Această remarcă este întrutotul 
valabilă și pentru ceilalți tineri 
ingineri, care n-aui fost folosiți 
pentru ridicarea pregătirii tehni
ce a tovarășilor lor, fiind în 
schimb solicitați să fie propa
gandiști, deși în întreprindere 
sint mulți tineri economiști fără 
sarcini obștești.

In Timișoara se poate organi
za mai ușor decît In alte părți 
o activitate științifică susținută. 
Organizațiile U.T.M. numără 
mulțț, ingineri și tehnicieni cu o 
înaltă pregătire care ar putea fi 
folosiți pentru îndrumarea tehni- 
co-științifică a tinerilor. Dar, din 
păcate, aceste elemente nu sînt 
folosite.

De ce comitetul orășenesc U.T.M. 
tn afara consfătuirilor cu tinerii 
intelectuali, nu-i folosește pe a- 
cești tineri și Intr-o muncă atît

electronice. Discutînd cu 
printre altele ne-a arătat

plăcere această muncă —

ANGAJAMENTELE
tinerilor din Arad
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Iscălim pentru pace
(Din expoziția w10 ani de artă plastică*)'

C. BUCUR 
corespondent al „Scîntell tine

retului" pentru regiunea 
Timișoara

TELEGRAMĂ

Inițiativa tinerilor din comuna 
Vladimiri, de a lua sub patronaj 
monumentele istorice, a găsit un 
puternic ecou în rîndul tinerilor 
din raionul Arad. Drept răspuns 
ei vor ajuta la ridicarea unui moi 
nument al eroilor sovietici în co
muna Sînmartin și amenajarea 
unei case memoriale Ion Slavici, 
în comuna Șiria. Iată acum cum 
s-au născut aceste dorințe.

Locuitorii comunei Sînmartin au 
avut prilejul să se convingă de 
un mare adevăr în cel de-al doilea 
război mondial — cine le sînt 
prieteni și cine dușmani. Fiindcă 
majoritatea băștinașilor de aici 
sîțit de naționalitate germană, 
fasciștii au făcut aici un lagăr 
pentru prizonierii sovietici, soco
tind că «au garanții în plus. Dar 
n-a fost așa. Ostașii sovietici 
din lagăr le-au dat pilde de un 
înalt patriotism, de dăruire totală 
luptei pentru nimicirea fascismur 
lui. «In același timp fasciștii ÎȘÎ 
arătau adevărații colți — acte 
de sadism, bestiale. Desmățul fas
cist a trezit ură în inimile locui
torilor comunei dar în același 
timp admirație față de fiii popoa
relor sovietice care nu se lăsau 
îngenunchiați. Pentru a păstra 
nestinsă amintirea acelor ostași 
sovietici omorîți în chip bestial 
de fasciști, în fața locuitorilor 
comunei, organizațiile U.T.M. din 
gospodăria agricolă colectivă șl 
din comună au hotărît să ridice 
un monument al eroilor sovietici. 
Iosif Cinteanu și Iosif Hotz, se
cretarii acestor organizații de ba
ză U.T.M., au mobilizat tinerii 
pentru a strînge materialele ne
cesare construcției, a fost curățat 
locul unde va fi ridicat, la intra-» 
rea în comună. Zilele acestea ti
nerii zidari din comună au și în
ceput lucrul la ridicarea monu
mentului. Pe monument va fi fi
xată o placă de marmură albă 
pe care se va scrie cu litere aurii, 
în limba romînă și germană, pr’H 
nosul de recunoștință al locuito
rilor comunei pentru eroii sovie
tici. Monumentul va fi înconjurat 
cu grilaj și fetele vor sădi în ju
rul său flori.

W
In partea de vest a munților 

Zarandului, la poalele cetății Și
ria, se află comuna unde s-a năs-t 
cut și a trăit o mare parte a vie-

monumentelor
și îngrijirea

păstrarea

patriei

La ftntină
Foto: N. STELORIAN

ții sale, scriitorul nostru clasic 
Ion Slavici. In Șirla nu există o 
casă muzeu Ion Slavici. Tot ca 
răspuns tinerilor din comuna Vla- 
dimiri tinerii de aici au hotărît 
să amenajeze o casă memorială. 
Profesorul utemist I. Vintilescu a 
manifestat cea mai mare preocu
pare în acest sens. El a vizitat la 
București fiicele scriitorului pen
tru a-i pune la dispoziție din lu
crurile lui Slavici. Au fost gă
site cu acest prilej fotoliile din 
camera sa de lucru, un dulap 
masiv de stejar, penele dte gîs- 
că cu care scria, manuscrise, 
unele inedite, fotografii etc.

De asemenea au mai fost găsite 
și alte obiecte, documente, ediții 
vechi ale operelor scriitorului și 
altele.

Organizațiile U.T.M. au cerut 
comitetului raional U.T.M. Arad 
să-i ajute și în procurarea altor 
documente. In acest sens tov. Ni- 
culăiță Gh., secretar al comitetului 
raional, le dă un ajutor prețios. 
S-a mai luat legătură cu Acade
mia R.P.R., Muzeul regional din 
Arad, pentru a primi ajutor califi
cat în amenajarea casei. Păcat 
însă că secția raională de învăță- 
mînt și cultură și în special tov. 
Năsăudeanu, șeful secției, refuză 
să-î ajute pe acești tineri entu
ziaști, pe motivul că n-a primit 
îndrumări de la regiune.

Cu toate acestea lucrările con
tinuă la amenajarea casei careva 
fi inaugurată la începutul lunii 
ianuarie 1958, cînd se împlinesc 
110 ani de la nașterea scriitorului.

★

Vrem să subliniem în încheiere 
că_ aceste lucruri nu sînt de loc 
mărunte. Ele dovedesc cum orga
nizațiile. de bază U. T. M. privesc 
cu toată seriozitatea problemele 
legate nu numai de păstrarea mo
numentelor istorice, ci se preocupă 
să ajute la amenajarea de monu
mente in memoria eroilor sau case 
cinstind oameni de seamă ai tre
cutului nostru.

Aceste acțiuni au făcut să crească 
prestigiul organizațiilor U.T.M. în 
fața tinerilor din comunele res
pective ca și în fața oamenilor 
vîrstnici, care i-au admirat și din 
proprie inițiativă li s-au alăturat 
să le ajute, cum s-a întîmplat în 
deosebi în comuna Sînmartin.

B. CONSTANTIN

II

I

anul 
anual 
îndeplinit
Cea de-a 10-a aniversare a 

proclamării Republicii Popii, 
lare Romîne este întîmpinată 
de sute de întreprinderi de pe 
întinsul patriei cu planul anual 
îndeplinit înainte de termen^ 

Sectorul de articole casni
ce, piese de schimb și acceso
rii din cadrul Departamentu
lui industriei ușoare a rapor
tat în ziua de 3 decembrie în
deplinirea planului pe anul 
1957. Printr-o activitate rodni

că a întreprinderilor din a- 
cest sector productivitatea 
muncii a fost sporită cu 8 la 
sută 
s-au 
plan 
lei.

lată de anul trecut și 
realizat economii peste 
în valoare de 3.000.000

★

industria chimică 24 în-In ______ ___ ____ ...
treprinderi lucrează în contul 
anului viitor. Planul anual de 
producție a fost depășit de 
colectivul combinatului chimic 
„I. V. Stalin** cu 3.3 la sută, 
de colectivul fabricii de mase 
plastice „București" cu 18 la 
sută și de cel de la fabrica 
„Taninul Maramureș** cu 7 la 
sută. Cu cîteva zile în urmă 
și-au îndeplinit planul anual 
de producție uzina „21 De
cembrie**, Copșa Mică și fa
brica „Transilvania" Oradea.

★
Minerii Văii Jiului au în

cheiat luna noiembrie cu o 
producție de cărbune peste 
plan de 15.681 tone. In frun
tea lor sînt minerii din Petrila 
care în luna noiembrie au a- 
dăugat Ia realizările anterioa
re încă 5178 tone de cărbune.

★
Pînă la 30 noiembrie 7 uni

tăți industriale din cadrul De
partamentului construcțiilor 
și-au îndeplinit planul de pro
ducție pe anul în curs.

Festival al filmului 
pentru sate

Ministerul învățămîntului și 
Culturii, în colaborare cu Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii și 
cu sprijinul sfaturilor populare 
regionale organizează în întreaga 
țară, în cadrul Lunii Culturii, 
„Festivalul filmului pentru sate".

Festivalul se va desfășura în 
trei etape începînd de la 15 de
cembrie 1957 .și pînă la 31 mar
tie 1958. In această perioadă ci
nematografele căminelor culturale 
raionale și sătești, din S.M.T.-uri, 
gospodării agricole colective și de 
stat, precum și caravanele cine
matografice vor prezenta filme ar- 
tistice cultural-educative, docu
mentare și jurnale agricole.

în cadrul Festivalului vor fi 
prezentate printre altele, filmele 
artistice romînești „O mică în- 
tîmplare", „Moara cu noroc", „Pa
sărea furtunii", „Vultur 101", fil
mele sovietice „Prologul", „Mal- 
va“, „Don Quijotte", „Căile dra
gostei", „Inima cîntă", „Muzică 
cu bucluc" și alte filme artistice, 
filmele documentare „Creșterea 
vitelor", „Lucrări de primăvară 
în agricultură", ,.Reportaj din re
giunea Constanța", „Porumb pe 
cîmpiile patriei", precum și filme 
de păpuși, desene animate, jurna
le agricole și de actualități.

Sub umbrela nepăsării
Intr-o comună, Cazasu, din cîm- 

pul Brăilei, căminul cultural are 
trei clădiri. Și sînt atît de sobre la 
înfățișare, atît de impresionante, 
îneît tinerii comunei le ocolesc pe 
departe ca nu cumva să tulbure în- 
tr-un fel sau altul profunda tă
cere ce le înconjoară.

Prima clădire se află lingă sfa
tul popular. Două uși șubrede cu 
un scîrțîit jalnic, gata să cadă pe 
cel ce s-a încumetat să le deschidă, 
o săliță insalubră, cîteva bănci, o 
sobă fără burlane, un dulap bur
dușit cu cărți ascunse bine de 
ochii cititorilor și, în dreapta, o 
altă ușă cu geamul spart. Geamul 
pare a fi spart anume pentru mă
rirea vizibilității. Căci ușa din 
mijloc e închisă iar dincolo se 
află o altă sală cu mult mai spa
țioasă, probabil pentru spectacole. 
Concret, sala servește drept maga
zie pentru cerealele sfatului.

Directoarea căminului, Stela Po
pescu (Simona), o fată de 18 ani, 
micuță și romanțioasă, oftează tot 
timpul ferindu-se să nu se murdă
rească de praful băncilor : ,,Ah, 
de-ați știi cît sînt de plictisită I 
Aș vrea să mă duc undeva, într-un 
oraș, să mă distrez, să ascult mu
zică". Stă în picioare, ca un mu

safir grăbit, vrînd să iasă cît mai 
repede în șosea, la aer, la lumină, 
încerc s-o conving că și în comuna 
ei s-ar putea distra dacă ea, în ca
litate de directoare... Ripostează 
prompt: „Știți că sînteți bine ? Cu 
cine să faci echipă artistică ? Cu

Cum creăm toate 
condițiile pentru o 
intensă activitate 

culturală de masă ia 
sate pe timpul iernii

trei învățători ? Cei care formau 
echipa, astă vară, au plecat la fa
cultăți".

— Și nu mai sînt tineri în sat ?
— Sînt vreo 200. (Iși aranjează 

părul într-un ciob de geam). 
Ca și cum n-ar fi.

A doua clădire e ceva mai de
parte, după colțul unei uliți, în
tr-un ochi de poiană. Directoarea 
mă însoțește. Altfel nici n-aș fi

putut nimeri aici. Intrarea se asea
mănă cu o peșteră. O sală lungă 
și goală cu seîndurile dușumelii 
întoarse pe alocuri ca niște albii.

— Sală de dans. O închirierii 
pentru nunți. 250 lei de fiecare 
nuntă.

Mă gîndese ce se face cu acești 
bani. De ce nu s-or fi reparînd 
ușile și nu se pun geamuri la fe
restre ? Mi-aduc aminte de pasiu
nea directoarei pentru muzică. O 
întreb dacă nu cumva căminul are 
radio.

— Are, dar...
Intr-o seară, secretarul sfatului 

popular Eftimie Niță, trecînd pe 
șosea, a tresărit surprins. In sala 
clădirii de lingă sfat se adunaseră 
cîțiva tineri și ascultau la radio, 
așa tam-nesam, cîntece populare. 
Era acolo și Stelică Coadă, secre
tarul U.T.M. și Tudor Fătu și Du
mitru Stoian. Cîntecele se auzeau 
pînă departe și erau așa de undui
toare că pe secretar l-a cuprins 
dintr-odată dorul să le asculte în 
liniște, undeva acasă, întins pe 
spate. Dorința și-a îndeplinit-o

V. BARAN

(Continuare în pag. Jll-a)

Excelenjei sale 
Dr. AHMED SUKARNO 
președintele Republicii 

Indonezia

Djakarta

Am aflat cu profundă Indigna
re știrea despre atentatul crimi
nal la viața excelenței voastre, 
eminent conducător al Republicii 
Indonezia șl țin aă-ml exprim 

că mina criminală nu 
scopul. Deplin; viețile*

satisfacția 
și-a atins 

celor căzuțl In această Împreju
rare.

Vă urez viată lungă șl activi
tate rodnică tn folosul poporului 
Indonezian prieten, al cauzei păcii 

Șl Independentei popoarelor.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Repu

blicii Populare Romîne

Blocuri de locuințe muncito
rești și 
frățirea 
cartierul

Teatrul-cinema 
între popoare*4 

Grivița Roșie 
Capitală

Foto: AGERPRES

„în- 
din 
din
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Cotar, cc vei râspnndc
colegilor tăil

I
1 A a ’ i i

îți mai aduci aminte, Gheor- 
ghe Cotar ? Era ultima zi pe 
care o petreceam ca elevi ai 
liceului din Rm. Vîlcea. Orga
nizasem o mare festivitate cu 
ocazia despărțirii. Am dansat 
și am cîntat în cinstea anilor 
de școală care au trecut și în 
cinstea celor ce urmau să vină. 
Atunci ne-am hotărît să ne re- 
întîlnim în anul 1963, pe băn
cile aceleiași școli, în aceeași 
sală de clasă, să povestim unii, 
altora și, toți, dirigintelui nos- 
tru despre ce am făcut în acești 
zece ani.

Au treout aproape cinci ani 
de atunci. Colegul nostru Ga
briel Popescu este student în 
ultimul an la Institutul poli
tehnic. Despre experiențele lui 
in domeniul ciberneticii au 
scris ziarele. Ion Tomescu, con
sătean cu tine, este profesor. 
Mihai Diaconescu va deveni a- 
nul acesta arhitect, iar Drăghioi 
Constantin va termina în 1958 
medicina la Cluj. Majoritatea 
colegilor noștri din liceu sînt 

,pe cale de a absolvi institute 
superioare sau lucrează în di
ferite sectoare ale economiei. 
Darea lor de seamă pentru 1963 
a fost începută cu succese.

Dar tu, Cotar? Tu cu ce te 
vei prezenta în fața clasei, în 
fața foștilor tăi colegi ?

Ai să-i minți și pe ei cum 
’ m-ai mințit pe mine într-o zi, 

cînd te-am întîlnit pe stradă.
Te-am întrebat atunci:
— Ce faci ? Cu ce te ocupi ?
— Sînt muncitor, mecanic — 

mi-ai răspuns.
Purtai într-adevăr o haină ca

re semăna cu o salopetă și 
te-am crezut. M-am bucurat 
pentru tine că ai îmbrățișat o 
meserie frumoasă — Dar m-ai 
mințit! Abia după aceea am

aflat ce-ai făcut în cei cinci ani 
de viață de la absolvirea școlii,

★

în primul an ai pierdut exa
menul de admitere la faculta
te. Nu negi faptul că te-ai pre
gătit insuficient și că deci in
succesul nu era întîmplator.

Asta a fost în 1953. Ai lu
crat apoi ca funcționar la 
l.F.E.T.-Horezu, 
bilitatea să 
ești om crescut într-o școa
lă nouă, unde ai învățat 
să muncești cinstit. Părinții

Aveai posi* 
dovedești că

Scrisoare deschisă 
colegului meu

doreau să audă numai bi
ne despre tine și au fost bucu
roși că faci ceva util. Te-a a- 
tras însă mirajul unei vieți u- 
șoare, hainele caraghioase, „dis
tracțiile** și ai renunțat la mun- 
ca cinstită. Oamenii din oraș 
rîdeau de tine; ai fost deseori 
subiectul pentru satiră al ga
zetei de stradă; organizația 
U.T.M. ți-a atras atenția. Tu 
însă sfidai totul, în timp ce 
noua ta ceată de „prieteni** te 
ajuta să.., evoluezi pe drumul 
pe care apucaseși.

După doi ani, iarna, te-am 
întîlnit la lași. Te-am întrebat 
din nou ce faci. Și, m-ai min
țit din nou. îmi spuneai că 
ești student la juridice.

Și atunci te-am crezut pen
tru că te vedeam deseori în 
fața căminului studenților de 
la Universitatea „A. I. Cuza**. 
Te-a crezut și tatăl tău care-ți

plătea după 
trenul pînă 
nerea (lună .... __ ..._______
raș îndepărtat. q

Doi ani ai înșelat familia. A 
Cînd ți-au aflat minciuna, pă- A 
rinții au rămas înmărmuriți, e- A 
rai însă copilul lor. Ți-au pro- Q 
mis că te vor ajuta să-ți reca- A 
peți încrederea tovarășilor, să A 
devii om adevărat. Te-au sfă- A 
tuit să muncești undeva aver- A 
tizîndu-te că este ultimul sacri- 
ficiu pe care îl mai fac pen- A 
tru tine. A

Ai promis atunci că te vei b 
stăpîni, că vei lucra discipli- b 
nat. Dar te-au atras din nou b 
„prietenii**, sticlele de bere, u 
hoinăreala. Serviciul luat după b 
întoarcerea de la Iași (in vara V 
anului acesta) l-ai pierdut ime- (/ 
diat: ai fost dat afară pentru (/ 
că n-ai dovedit încredere. 0

Părinții refuză de atunci să-ți b 
mai dea de mincare și îmbră- V 
căminte sperînd că, silit fiind, / 
te vei îndrepta. în zadar. Tu Q 
ți-ai reînceput hoinăreala. Ziua A 
ieși pe străzile Horezului, pe q 
care le bați de la un capăt la Q 
altul, vizitezi restaurantele cu A 
„amicii**. Seara cauți pe cineva A 
binevoitor să te găzduiască. A

Lucrurile acestea se petrec Q 
acum cînd ai împlinit vîrsta de 0 
24 de ani. Peste cinci ani, cînd b 
ne vom intîlni cu toții, vei a- 0 
vea aproape treizeci de ani, b

Oare vei avea tăria în acești b 
cinci ani să recuperezi tot ce v 
ai pierdut in anii care au tre- b 
cut: dragostea pentru muncă b 
cinstită, încrederea părinților, a b 
colegilor. Vei avea puterea să b 
aduni fapte și rezultate demne b 
cu care să te prezinți în fața 
noastră ? Am dori-o I b

EUGEN FLORESCU a

fiecare „bacantă* 
la Iași și întreți- 

de lună) în acel o-



„Drumeții
veseli"

IN • • • RING
Cinci dispute pugilistice1
„Capete de afiș" : gloriile de 

Ieri și de azi ale boxului romi- 
nesc.

Spectatorii — Ia invitația revis
tei „Stadion" — au înfruntat vis. 
colul și tramvaiul 5 și au venii 
tn sala Floreasca. N-au regretat. 
Meciurile au fost, cu adevărat, 
neobișnuite. 10 maeștri ai boxului 
nostru și-au disputat cu tndirjire 
tnttietatea. Fazele palpitante n-au 
lipsit, deși n-a fost înregistrat 

nici un K.O. Victoriile au fost doar 
la... puncte. De vină sînt mînușile. 
Dacă boxerii tmbrăcau tradiționa
lele mtnuși poate vedeam și un 
X. O. Așa doar... Dar cum se poa
te box fără mănuși 2 Se poate.

In seara aceasta s-au înfruntat... 
amintirile. Arbitrul: profesorul Ni- 
eolae Saftu. Tn ring au urcat... 
„drumeții veseli". Ce s-a Intim, 
plat Insă cu gloriile pugilistice de 
pe afiș ? De fapt, bănuiți: ele 
erau drumeții veseli.

Gong. Prima repriză a medului 
pe opune pe Constantin Nour lut 
Dumitru Teică. Adversarii iși string 
mîlnlle. Teică pare mai calm, dar 
e livid. Nour nu-fi poate ascunde 
emofia.

Lumea boxului de acum SO de 
ani este reînviată tn tntrebiri șl 
răspunsuri. Nour e spontan. Teică 
tfi răscolește amintirile. Fiecare

25 puncte! Mielu Doculescu a răspuns. Concurentul său

Lucian Popescu — îl privește calm.H
Foto: D. F. DUMITRU
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.......... 20 de ani de la moartea lui 1. Attila Pentru
Almanahul

Știință și tehnică"
1958

O lectură plăcută șl Instruc- î 
tivă veți putea găsi în Alma- ? 
nahul „Știință și Tehnică" ; 
1958, în 192 pagini bogat» 
Ilustrate. Sînt prezentate cele Ț 
mai recente și variate probleme : 
ale științei și tehnicii din țara i 
noastră și de peste hotare. •

Prețul unui exemplar este; 
de lei 8. •

Abonamentele se primesc • 
îț numai în colectiv (minimum

lin marc bara
al poporului maghiar

sau examinatorul 9 Tăcerea este 
spartă de vocea lui Nour:

— Axioti e în sală. Să spună el...
De pe o bancă se ridică Axioti:
— Am debutat In 1927...
Examinatorul a fost făcut K.O. 

Ca un adevărat sportiv ti strînge 
mina învingătorului, dar...

— Îmi iau imediat revanșa: tn 
ce an s-a născut Ștefan cel Mare ?

Meciul continuă. Saftu îl tntrea. 
bă pe Nour:

îți cer să-mi
unuia dintre

acumulează truă puncte. Deci, a- 
vansuri către rtvntte premii (deo. 
eamdată cunoscute doar de orga, 
nizatori).

Saftu tntreabă:

luni, 1924, Dumitru 
Teică a tnttlnit un boxer pe care 
l.a învins prin abandon. Acest ba. 
xer a fost primul romtn care a 
susținut un meci de box peste ho. 
tare. Numele Iul ?

Nour pare dezarmat. Se gtn- 
dește puțin șl spune:

— E transilvănean...
— Mai sint 

Numele ?
și alti transilvăneni.

nu-mi aduc aminte, 
numele fi spune-mi 

Saivan...

în
Cel

— Tovarășe Teică, tn anul 1927 
trei boxeri de mare valoare fi.au 
făcut debutul. Numele lor ?

Teică se gtndește.
— Lucian Popescu...
Saftu aprobă. Un ztmbet discret 

descifrez pe fața lui Teică. Clteva 
secunde de gindire și...

— Toma Aurel...
— Nu.
Trec secundele. Timpul de gtn. 

dire s-a consumat. Saftu se adre
sează lui Nour:

— Vrei să adaugi dumneata ?
— Axioti...
— Nu.
O clipă Nour este descumpănit, 

ea după o „directă", dar tși re
vine.

— Totuși Axioti a debutat 
1927.

Saftu tl contrazice din nouă,
mai tineri din sală sînt in dilemă. 
Cine are dreptate ? Concurentul

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■

Ca urmare a politicii de jefuire 
ți acaparare a pămînturilor țără
nești de-a lungul secolelor se a- 
junsese ca în anul 1941 o mare 
parte din suprafața județului Iași, 
tn special pămînturile cele mai 
productive să aparțină unui nu
măr restrîns de mari proprietari, 
ce reprezentau sub 2% din nu
mărul total al locuitorilor de la 
sate din județ.

In timpul războiului în jude
țul Iași sute de sate au suferit 
mari pagube, unele dintre ele 
fiind complect distruse, altele cu 
majoritatea caselor avariate, ca 
urmare mii de familii țărănești 
raminînd fără adăpost. Numărul 
caselor distruse sau puternic ava
riate se ridica la peste 122.500.

Lipsa uneltelor și vitelor de 
muncă punea țărănimea în impo
sibilitate de a-și munci pămîntul 
ceea ce ducea in mod inevitabil 
la o și mai puternică înrăutățire 
a situației sale materiale, in în
tregul județ mai existau doar ju
mătate din numărul cabalinelor 
și bovinelor dinainte de război.

La degradarea economiei rurale 
tn timpul războiului antisovietic a 
contribuit în mare măsură jaful 
bestial al trupelor hitleriste care 
prădau și distrugeau totul, mai 
ales în perioada ruperii frontului 
și a înaintării victorioase a ar
matei sovietice.

Un borderou statistic despre re- 
ehizlțiile de cereale efectuate de 
armata germană — în lunile iulie 
— august 1944 arată că s-au luat 
de aci peste 900.000 kg. cereale 
și plante legumicole.

★

După 23 August 1944 din ini
țiativa P.C.R. pentru a fi salvată 
populația satelor de foiamete, în 
condițiile în care o serie de mo
șieri au fugit lăsînd recoltele din 
vara anului 1944 nestrînse mo
șiile au fost preluate spre admi
nistrare de către țărani.

In vederea muncilor agricole 
de toamnă masele țărănești în
cep să se organizeze alegîndu-șl 
proprii săi reprezentanți dintre 
țăranii cei mai cinstiți și apre- 
ciați. Astfel, apar comitetele țără
nești, organe proprii de luptă ale 
țărănimii muncitoare din fostul 
județ Iași care au jucat ulterior 
un rol deosebit de important în 
lupta maselor țărănești pentru 
pămînt. Primele comitete țără
nești apar în cursul lunilor sep
tembrie și octombrie 1944. In 
scurt timp procesul de formare a 
comitetelor țărănești ia o mare 
amploare. In acest proces un mo. 
ment de cotitură îl constituie cu- 
vîntul de ordine dat de organiza
ția județeană P.C.R. pentru for
marea comitetelor țărănești la o 
întrunire din octombrie 1944 unde 
se spune „Frați țărani, de la a- 
ceasiă întrunire, mergeți la casele 
voastre, adunați satul și alegeți 
comitetele sătești din oamenii cel 
mai cinstiți; preluați și adminis
trați toate bunurile părăsite de 
moșieri".

Este important de semnalat 
faptul că în județul Iași comite
tele sătești au fost sprijinite în 
activitatea lor de autoritățile ju

— Degeaba,
— Iți spun .... __  ,

profesia lui. li cheamă
— Arhitect.
— Cinci puncte 1
Meciul a luat sfirșlt. 

la puncte: Constantin
In ring urcă Lucian Popescu fi 

Mielu Doculescu. Lucian Popescu 
are părul puțin albit, dar publicul 
i-a rămas un fidel admirator. Pro. 
fesorul Saftu dă semnalul.

— Tovarășe Popescu, la o corn, 
petiție de box amator care a avut 
loc peste hotare au participat doi 
boxeri romîni care aveau același

învingător
Nour.

nume șl pronume, 
spui numai numele 
el...

Lucian Popescu se
— în 1938, la Praga... Se numea 

George Georgescu...
— Dar celălalt știi cum se nu

mea ?
Meciul dintre Lucian Popescu șl 

Mielu Doculescu s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate : 115 punc
te. Concurența trebuie de aceea 
să.și pună fiecare cîte o întrebare. 
Mielu Doculescu mai obține încă 
30 de puncte și cîștigă disputa.

Ion Popa și Ion Chir iac, Luca 
Romano și Albert Blank, Eustațiu 
Mărgărit șl Constantin Dumitrescu 
tșl dispută șansele în trei meciuri 
pe care cronicarii de specialitate 
ar putea să le califice fără rezerve 
drept pasionante. învingători: 
spectatorii care au avut prilejul să 
asiste la întrecere.

Distribuirea .premiilor a dat naș
tere la încurcături. Mielu Docu
lescu, cîștigătorul 
aparatul de radio 
2 se aflau însă 
puncte Ion Popa ,_________
clan Popescu. Și-au pus fiecare 
cîte o întrebare. Amîndoi au răs
puns. Egalitatea continua să e. 
xiste. încă un duel. Spre hazul tu. 
turor, situația n-a fost clarificată. 
Au primit de aceea amîndoi cîte 
o pereche de pantofi 
oferiți de Pronosport, 
s-au înmînat și cîte un 
Aci a fost mal greu: 
valoarea de 100 lei iar altul de 
200 lei. Sorții i-au fost favorabili 
lui Ion Popa.

E rîndul spectatorilor să urce în 
ring. Nu ca să boxeze ci să pună 
întrebări gloriilor pugilistice. Lu
cian Popescu a fost făcut totuși 
K.O.: un ttnăr i-a cerut să.și po. 
vestească amintirile despre... Mau. 
rice Chevalier.

EUGENIU OBREA

gîndește.

nr. 1, și-a luat 
liniștit. Pe locul 
la egalitate de 
șl (iarăși) Lu-

„Romarta" 
Tot lor li 
libret CEC. 
unul avea

î
«

5 exemplare), la ghișeele su
cursalelor raionale C.E.C., j 
cont 304, cil specificația: • 
Editura Scinteia — vărsămin- ! 
te pentru Almanahul „Știință : 
ți Tehnică". i

La cererea cititorilor s-a ■ 
prelungit termenul de abona- ? 
re pînă la 20 decembrie 1957. i

7

Se împlinesc douăzeci de ani de la moartea marelui poet maghiar lozsef Attila. Se împlinesc 
douăzeci de ani de cind a încetat să bată inima unuia dintre cel mai înflăcărați șl talentați scrii
tori ai poporului frete-maghiir. Anii de începere a înțelegerii lumii, de tormare a concepției despre
viață a poetului slnt anii ascuțitelor lupte de clasă ce au urmat primului război mondial și
care au culminat cu revoluția maghiară. lozsef Attila scrie primele încercări literare
după înfringerea revoluției. In vremea crudei reacțiuni hortiste. In versurile sale el toarnă tot focul 

unui fiu al poporului asuprit și batjocorit, unui tînăr care nu numai că înțelege viața și aspirațiile 
celor ce muncesc dar este el însuși un om al mun cîi asuprit și exploatat. Căci Attila era la vîrsta 
aceea, in primul rind un orfan silit să vinda ziare, să spele podele, să dea lecții, să redacteze cores
pondență comercială ca să aibă cu ce trăi și ca să învețe pe apucate noaptea, pentru a-și putea în
suși cuitura pentru care era atît de setos.

Astfel se explică că, spre deosebire de atîția alți poeți care închinau osanale regimului fas
cist, care cintau în strună șovinismului agresiv, loszef Attila a scris versuri revoluționare, demasca
toare ale exploatării și a îndemnat pe maghiari și pe romîni, pe oamenii muncii de toate naționalită
țile să se unească în lupta comună contra împilării. Cit de sugestive ți grele de semnificații, ce aipel 
imperios conțin aceste versuri din poezia „Profită s fîntul capital", soră bună cu „Balada muncii sala
riate" :

„Taci, proletare, că-fi ajunge ! 
Doar nu te-așteaptă.un prinz regal. 
Cît nu ești tu stăpîn al muncii. 
Profită sfîntul capital 1“

Comemorînd pe Iczsef Attila, oamenii muncii romîni și maghiari cinstesc amintirea unui mare 
poet care a militat prin scrierile sale și prin întreaga sa activitate pentru o viață mal bună a celor 
ce muncesc indiferent de naționalitate, a unui uri aș talent pus in slujba cauzei poporului.

Mișcarea snovaiorîlor 
în rîndul tineretului 

<3în re<jsui»ea Timnișfoara

Marșul vieților tinere

tehnico-
La

dețene democrate, instalate de ma
sele populare în posturile de con
ducere. Dintr-o adresă a Prefec
turii Iași cu data de 14 noiem
brie 1944 se poate vedea că în 
fostul județ Iași existau atunci 
în toate satele și comunele co
mitete țărănești. Aceasta a fost 
o mare victorie a maselor țără
nești din fostul județ Iași.

Printre hotărîrile imediate ale 
comitetelor țărănești proaspăt for
mate, se înscriau în principal 
probleme ca : luarea în stăpînire 
a moșiilor și bunurilor părăsite 
de moșieri și executarea muncilor 
agricole necesare, înființarea de 
cooperative sătești a căror condu
cere să fie dată în grija unui co
mitet restrîns de țărani dintre cei 
mai cinstiți, și devotați, repara
rea și punerea în funcțiune a șco
lilor sătești, paza satelor precum 
și sarcini de ajutorare a familii
lor nevoiașe, a 
{anilor.

Stimulate de 
turării definitive 
șierești masele 
hotărîre la cultivarea 
lui. In satul 
sătesc la începutul 
brie 1944 isprăvise 
lucrările de toamnă 
450 ha din hotarele 
mitetele sătești din , 
primesc și împart populației să
race și flăminzite și în primul 
rînd văduvelor și orfanilor de 
război ajutoarele primite din res
tul țării. De asemenea împart 
lemne de foc din pădurile moșie
rilor fugiți, se îngrijesc de repa
rarea școlilor și în unele sate În
ființează cantine pentru copii și 
populația săracă. In comuna E- 
pureni se împart cele 3.000 kg 
porumb, 1.500 litri petrol și alte 
produse în mod gratuit familiilor 
celor mai sărace din comună. Ast
fel de acțiuni ale comitetelor ță
rănești sînt extrem de numeroa. 
se. In felul acesta populația dm 
satele fostului județ Iași poate să 
facă față nevoilor din Ce în ce mai 
numeroase odată cu venirea ier
nii. O realizare deosebit de im; 
portantă a comitetelor țărănești 
din fostul județ Iași a constituit-o 
înființarea de cooperative sătești 
în toate satele și comunele jude
țului cu ajutorul cărora se lupta 
pentru aprovizionarea populației 
cu cele mai necesare produse oră
șenești, fără speculanți și împo
triva speculei care luase proporții 
catastrofale în această perioadă 
în Iași.

Pe aceeași linie de slujire a in
tereselor maselor obidite au ac
ționat și consiliile comunale care 
prețuind in administrare morile 
și presele de ulei părăsite, între- 
prindeau 
jutorare 
exemplu 
ciniș era
ce. Moșia lui Gr. D. Sturdza din 
comuna Bosia, moșia colonelului 
Gh. Tăutu din comuna Voinești, 
precum și alte moșii din comuna 
Mădîrjac, Belcești ș. a., au fost 
preluate de comitetele țărănești și 
date spre a fi muncite de țărani

(Urmare din pag. l-a) 

de interesantă șl necesară ca e- 
ducarea tehnico-științifică a tine
rilor muncitori ?

La rîndul lor, organizațiile 
■ U.T.M. pot să-i ajute pe tinerii 
1 raționalizatori și inovatori orga- 
1 nizînd cu ei cursuri de minim 

tehnic, cum s-au ținut la uzinele 
„Gheorghi Dimitrov“-Arad sau la 
Atelierele C.F.R. Timișoara. De 
asemenea, ele trebuie să-i îndru- 

' me pe tineri să se înscrie în șco
lile tehnice sau în institutele de 
învățămînt superior la cursurile 
fără frecvență.

Nu este deloc lăudabil faptul 
că multe organizații U.T.M. nu 
se ocupă de rezolvarea propuneri
lor unor tineri inovatori și ra
ționalizatori. Sînt cazuri cînd pro
punerile acestora nu sînt luate în 
seamă nici chiar atunci cînd sînt 
evident interesante, pe motiv că 
autorii sînt tineri, „necopți" la 
minte. Așa s-a întîmplat cu propu
nerea unui tînăr de la oțelăria 
Siemens-Martin din Reșița, care 
a făcut propuneri interesante 
pentru îmbunătățirea procesului 
tehnologic la producerea oțelu
lui. La fel s-a întîmplat cu ute- 
mistui Fie Rusalin de la Oțelul 
Roșu. Acesta, deși inginer, a fost 
trecut pe post de maistru la la- 

’t minorul de tablă. Aici el a în- 
' ^frtnt subaprecierile unora : dato- 
1 >rită unor inovații ale sale s-au 

obținut producții record. Insă și 
întreprinderii

tori și raționalizatori și, în ace
lași timp, ar forma și tineri mun
citori cu o pregătire mai bogată 
tehnico-științifică.

Am discutat cu tov. Gheorghe 
Micota, prim secretar al Comite
tului regional U.T.M. Timișoara, 
despre problemele inovatorilor 
tineri. Ce a făcut comitetul re
gional pînă acum ?

La sfîrșit tov. Micota a con
chis :

— A fost organizată la „Indu
stria linei" o întîlnire a tinerilor 
cu cîțiva inovatori. Scrie despre 
ea.

De aceea am ținut să consemn 
la sfîrșit acest ghiocel... de toam
nă.

Ca să ne dea un colț de pline tare, 
părinții, din părinți s-au chinuit. 
Prea-sfîntul li privea cu nepăsare.
Cu-o tristă voie bună — munceau mai îndirjlt.

Noi totuși am crescut la nimereală — 
dar bucuroși in viață n-am prea fost.

Cu crez de fier, cu strașnică-ndrăzneală, 
vrem azi să ne croim alt rost.

Pe drumul laș, bătrîn și ne-nțelept, 
aveam doar adevărul — nici un drept. 
Dar dacă cineva ne-o sta în cale, 
ti punem noi picioru-n piept.

Voinici stntem șl fit al vieții, 
unși pentru luptă, cei dinții.
De ne mișcăm — hei 1 cum trosnește 
străvechea lume sub călcîi I

văduvelor și or-

perspectiva tnlă- 
a exploatării mo- 
țărănești trec cu 

_____ pămîntu- 
Golăești comitetul 

lunii noiem- 
pe jumătate 
pe moșia de 
satului. Co- 
județul Iași

o serie de acțiuni de a- 
a populației sărace. De 
uiumul perceput la mă- 
împărțit familiilor săra-

ca urmare șî a recomandării fă-' [ 
cute în acest sens, în noiembrie, > 
1944 de prefectura democratică; ;acum c(jnducerea 
a județului Iași. continuat să-1 neglijeze și or-

Proiectul de platformă al F.N.D? *ganizația U.TJW. a stat pasivă, 
din septembrie 1944 inițiat de; .Inginerul Rusalin a fost pus în 
P.C.R. care pe lîngă alte reformeo situația de a se muta * 
democratice prevedea la punctul0 uzină.
5 înfăptuirea reformei agrare de-I [ Organizațiile U.T.M. .. 
mocratice prin exproprierea moșie-, ,să-i îndrume pe tinerii muncitori 
rilor care dețineau peste 50 ha°jn munca de zi cu zi, în găsirea 
și împroprietărirea _ țăranilor fără,,de raționalizări care să scurteze 
pămînt sau cu pămînt puțin, a, .durata de execuție a unor repeTe, 
constituit o cotitură în viața ma-°la economisirea metalului prin 
selor țărănești din județul Iași.omicșorarea

Pentru a pregăti aplicarea înserare — adaus exagerat de mare 
viață a punctului din proiectul de,,la unele piese produse în special 
platformă referitor la reforma a-°la Combinatul metalurgic Reșița 
grară, partidul comunist a desfă-j [și la uzinele de vagoane „Gheor- 
șurat la sate o intensă activitate, >ghi Dimitrov" Ar.ad.
de îndrumare și organizare a° Toate acestea ar duce la o mai 
maselor țărănești. J [largă mișcare a tinerilor inova-

In acest timp au fost întărite

parea pămînturilor stăpînite de 
moșieri ar fi fost ușoară.

Acțiunile diversioniste dușmă
noase ale moșierilor și sprijinito
rilor Iod s-au intensificat în jude
țul lași la sfîrșitul anului 1944, 
cînd1 au revenit în Iași o serie de 
elemențe reacționare fugite în 
firimăvară, care încercau reinsta- 
area vechiului aparat de stat.

La începutul anului 1945, în 
toată Moldova, activitatea reac- 
țiunii devine mai pronunțată prin 
întoarcerea moșierilot și a altor 
elemente reacționare fugite. Jan
darmeria, reîntoarsă la Iași în 
scopul apărării intereselor moșie
rești sfida organele democratice

comitetele țărănești a căror pre
ocupare de căpetenie a devenit 
lupta pentru aplicarea platformei 
F.N.D., masele țărănești trecînd 
direct la ocuparea pentru totdeau
na a pămînturilor moșierești. Ast
fel în noiembrie și decembrie 1944 
comitetele țărănești comunale și de 
plasă care pînă atunci erau provi
zorii sînt alese devenind astfel 
definitive.

După alegere sancina de bază a 
acestora devine problema împro
prietăririi țăranilor In lumina pre
vederilor platformei F.N.D.

La sfîrșitul anului 1944 ma-

în altă

trebuie

adausului de prelu-

Arad.

progresul tehnic în 
industria ușoară

Secția Industria Ușoară a Con
siliului Central A.S.l.T, în colabo
rare cu Ministerul Industriei Bu
nurilor de Consum — Departa
mentul Industriei ușoare, organi
zează în zilele de li—13 decem
brie a.c. o consfătuire
științifică a industriei ușoare, 
consfătuire vor participa circa 800 
ingineri, și tehnicieni din întragU 
țarăg specialiști în industria tex
tilă, pielăriei, cauciucului și mase 
plastice, sticlărie, porțelan și fa
ianță. Pe lingă pârtieipanții romîni 
și-au mai anunțat participarea și 
specialiști din țările prietene.

Consfătuirea tehnico-științifică 
a industriei ușoare din R.P.R. va 
constitui o analiză a stadiului în 
care se găsește introducerea tehni
cii noi în diferite domenii de acti* 
vi tei te, din sectoarele textile, pie
lărie, cauciuc, sticlă. Ea va indi
ca linia de dezvoltare a activității 
tehnico-științifice în industria u- 
șoară și va contribui la răspîndi- 
rea și valorificarea largă a cu
noștințelor tehnico-științifice din 
specialitățile respective, precum și 
la dezvoltarea activității de cerce
tare tehnico-științifică în produc
ție, activitate care contribuie la 
înfăptuirea progresului tehnic.

Cu ocazia consfătuirii se va des
chide o expoziție la sediul filia
lei A.S.I.T. din strada Mihail Emi- 
nescu nr. 8 unde vor fi prezentate 
realizările tehnico-științifice din 
industria ușoară din ultimii ani.

o

oricăror organe administrative în 
astfel de chestiuni. Autoritățile 
administrative urmează să execu
te numai ordinele primite de la 
numitul departament ('Ministerul 
Agriculturii—n.n.). Nu admit nici 
o altă îndrumare și nici o mă
sură contrară politicii generale a 
guvernului în această chestiune, 
(ss) N. Rădescu". Față de acea
stă atitudine ostilă a guvernului 
Rădescu, lupta maselor țărănești 
conduse de Partidul Comunist Ro- 
mîn devine mai puternică și mai 
organizată.

In urma indicațiilor date de 
C.C. al P.C.R., comitetul regional 
al P.C.R. a trasat sarcina înfăp-

tatea însămînțării tuturor supra
fețelor agricole pentru a se asi
gura hrana muncitorilor și țăra
nilor. Luptînd alături de masele 
țărănești pentru ca nici o bucată 
de pămînt să nu rămînă neînsă- 
mînțată, muncitorii de la oraș au 
ridicat masele la lupta pentru 
putere și împotriva speculei care 
devenise un adevărat flagel din 
cauza lipsei de produse pe piață.

Instaurarea guvernului demo
crat de la 6 martie 1945 de sub 
președenția dr. Petru Groza a 
constituit o adevărată cotitură în 
activitatea maselor țărănești și a 
organelor lor democratice din fos-

REGIMUL DEMOCRAT-POPULAR CREAȚIA MASELOR

Din lupta pentru înfăptuirea

REFOnnti AGRARE in fostul 
județ IAȘI

joritatea pămînturilor moșierești 
din fostul județ erau luate în 
stăpînire de țăranii muncitori, 
deci cu mult Înaintea apariției le
gii de reformă agrară.

Existența unei administrații lo
cale democratice a favorizat 
acțiunea revoluționară de con
fiscare și împărțire a pămîntu
rilor moșierești. Lupta pentru pă
mînt a fost stimulată și spriji- 
nită de muncitorii care nu fuseseră 
evacuați odată cu fabricile, sau 
care se întorseseră la puțin timp 
după evacuare la sate parti

cipând direct la lupta țăranilor. 
Acestea au fost condiții favorabile 
pentru înfăptuirea în ritm rapid a 
reformei agrare tn județul Iași.

Dar aceasta nu înseamnă că ță
rănimea muncitoare din fostul ju
deț Iași n-a întîmpinat nici o re
zistentă și că lupta pentru ocu-

ale puterii locale trecînd Ia ares
tarea și schingiuirea țăranilor. Ca 
urmare a acestor fapte ura ță
ranilor împotriva jandarmilor ve
chiului regim crește neîncetat și 
se trece la lupta deschisă pentru 
alungarea jandarmilor din județ 
și înlocuirea lor cu miliția rurală, 
formată din muncitori și țărani.

Atitudinea dușmănoasă față de 
transformările revoluționare care 
au avut loc în fostul județ Iași 
după eliberarea sa de către ar
mata sovietică, este bine cristali
zată într-un ordin dat de Rădescu 
ca președinte al Consiliului de Mi
niștri : „Sînt informat că unele 
(irgane administrative dau dispo. 
zițiuni și iau unele măsuri în le
gătură cu modul de administrare 
și exploatare a proprietăților a- 
grico'e. Rog luați măsuri ca să 
înceteze imediat orice imixtiune a

tuirii depline a reformei 
în întreg județul prin ocuparea cu 
for(a și a celor cîteva moșii ră
mase neexpropriate. Astfel în 
plasa Podul Iloaiei, peste 2.000 
țărani au ținut o adunare în care 
s-a hotărît împărțirea moșiei de 
1.220 ha. a lui Sturza. La această 
acțiune au participat numeroși 
muncitori veniți la sate. Aseme
nea acțiuni au avut loc în tot ju
dețul acolo unde pămînturile mo
șierești nu ■ fuseseră confiscate 
pînă atunci în felul acesta ter- 
minindu-se confiscarea tuturor pă
mînturilor moșierești în cursul lu
nii februarie 1945. Sub îndruma
rea organizațiilor de partid din 
fabrici s-au organizat echipe de 
muncitori care au plecat în sa
tele județului pentru a repara u- 
neltele de muncă ale țăranilor și 
pentru a arăta acestora necesi-

agrare tul județ Iași, constituind o ga
ranție solidă pentru consfințirea 
reformei agrare și înfăptuirea tu
turor reformelor democratice pre
văzute în platforma F.N.D. Acest 
act a dat un nou imbold luptei 
maselor țărănești.

Ajutorul dat de muncitori țără
nimii se accentuează în această 
perioadă în care de executarea în- 
sâmînțărilor și a celorlalte munci 
agricole în întregime și la timp 
depindea înlăturarea situației gre
le a populației și sprijinirea răz
boiului antifascist. In primul rînd 
era necesar ca uneltele agricole 
existente — puține la număr în 

să fie
a-

comparație cu necesarul 
reparate și concomitent cu 
ceasta să fie aduse în județ noi 
unelte și mașini agricole.

Ca urmare, muncitorii de 
atelierele C.F.R.-Nicolina „și-au

la

Gervaise - PATRIA. I. C. FRI
MU, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE. LIBERTĂȚII ; Ullsse - 
REPUBLICA, BUCUREȘTI, 23 
AUGUST, BOLESLAW BIERUT ; 
Dacă nu e una... . alta — M\- 
GHERU. MUNCA; Lumea tăcerii
- V. ALECSANDRI, VICTORIA, 
ALEX. SAHIA ; Străbăttnd Parisul
- ELENA PAVEL, 1 MAI, COȘ- 
BUC ; Intîlnlre la bal — LUMI. 
NA, FLACARA; Pasărea furtunii
- CENTRAL; Trepte abrupte — 
DOINA, Vultur 101 — MAXIM 
GORG1 ; Celkaș — TIMPURI NOI 
Legenda din Polesla — TINERE. 
TULUL MOȘILOR: Vrăjitoarea
- GH. DOJA; Malva - ALF.X. 
POPOV; Lumini verzi — GRIVI. 
ȚA ; Don Quijotte — VASILE 
ROAITA. VOLGA; Dracul păcălit
- CULTURAL : Legea o permite?
- UNIREA ; Căile dragostei - 
CONST. DAVID ; Călătorie tn ti
nerețe — ARTA : Prologul — MIO
RIȚA ; Richard al Ill.lea (ambele 
serii) - DONCA SIMO ; Detașa, 
mentul Iul Vaska Trubaciov — 
II.IE PINTILIE : Vreau să etnt — 
M. EMINESCU; Vtnâtoarea tra. 
cică - N. BALCESCU; Moulin 
Rouge - OI.GA BANCIC : Poetut
- AUREL VLAICU, ALIANȚA.

luat sarcina de a repara în mare 
grabă cele 9 tractoare existente 
în județ“. De asemenea muncito
rii uzinei electrice și ai uzinei de 
tramvai din Iași și-au luat angaja
mentul să repare în timpul liber 
uneltele agricole ale țăranilor din 
satele cele mai apropiate de oraș.

In luna mal 1945 — arată un 
raport al Comitetului regional 
P.C.R. Iași „19 echipe formate din 
205 muncitori au plecat la sate 
pentru a ajuta țăranii la munca 
cîmpului și pentru repararea unel
telor". Alți muncitori membri ai 
sindicatului metalurgic din Iași, 
au format un atelier ambulant și 
s-au deplasat în satul Popricani 
unde au reparat uneltele agricole 
ale plugarilor. Muncitorii tipografi 
din Iași au dus de asemenea u- 
nelte agricole pentru țăranii din 
satul Dorobanți.

Zeci de sate. au fost ajutate în 
această perioadă să-și refacă gos
podăriile și cu toată lipsa de u- 
nelte, de animale de muncă și 
semințe care totuși se resimțea, 
au ieșit victorioase în campania 
însămînțăriior din primăvara a- 
nului 1945.

Comandamentul sovietic a acor
dat populației nevoiașe ajutoare 
materiale (alimente, îmbrăcămin
te, medicamente), iar numeroși 
medici sovietici au slujit cu toată 
priceperea lor lupta populației de 
aci împotriva epidemiilor de ti
fos care deveniseră un adevărat 
flagel încă din timpul războiului.

Lupta pentru ajutorarea și re
facerea Moldovei de nord distruse 
de război a fost o acțiune de 
mari proporții la care și-au dat 
concursul masele largi ale popu
lației din întreaga țară. Această 
acțiune începută înainte de 6 mar
tie, cu toată împotrivirea și sa
botajul direct al guvernelor cu 
majoritate reacționară a continuat 
cu mai mare amploare după in
staurarea guvernului democratic. 
Pentru ajutorarea Moldovei, prin 
eforturile muncitorilor de la fos
ta uzină „Malaxa" din București 
a fost înzestrată prima caravană 
ce ducea ajutoarele populației din 
București pentru Moldova — cu 
160 pluguri, 3 cisterne benzină, 
18.000 kg. carburanți și lubre- 
fianți, 1.200 kg. semințe, 1.500 
fiare de plug. 2.000 sape, 100 pră-

Biblioteca cen
trală universi
tară din Cluj 
este una din ce
le mai mari bi
blioteci din ța- 

ln secțiile de 
biblioteca

ra noastră, 
hîrtie și stampe, 
romină veche, maghiară ve
che, documentare șl bibllogra. 
fie etc. sînt volume rare de 
mare însemnătate.

Biblioteca numără peste 
1.500.000 volume șl este 
frecventată de numeroși ci
titori.

In fotografie: Aspect <Hn- 
tr-o sală de lectură.

1

î

J
șitori, cuie, șuruburi etc. Din ța
ră numeroase echipe de munci
tori de diferite branșe au mers in 
satele Moldovei pentru repararea 
locuințelor țărănești distruse în 
timpul războiului. Toate aceste ac
țiuni de ajutorare a țăranilor au 
dus la înfăptuirea și consolidarea 
alianței muncitorești țărănești 
creîndu-le forța socială capabilă 

să înfăptuiască cu succes reface-, 
rea județului .și să asigure înlă
turarea foametei și epidemiilor, 
asigurîndu-se în. același timp con
diții pentru reorganizarea vieții 
economice a județului.

Apariția decretului lege publi
cat la 22 martie 1945 a consti
tuit un moment deosebit de im
portant pentru țărănimea munci
toare din fostul județ Iași ca și 
pentru întreaga țărănime munci
toare din Romînia. „Reforma a- 
grară — arată primul articol al 
decretului lege — este pentru 
țara noastră o necesitate națio
nală, economică și socială".

In fostul județ lași au fost ex
propriate din proprietățile moșie
rești 26.472 ha., care au fost re
partizate astfel: 21.315 ha, pentru 
împroprietărirea țăranilor munci
tori fără pămînt sau cu păm.nt 
puțin, iar 5.157 ha. au devenit re
zervă de stat. Au fost împroprie
tăriți 20.200 țărani din toate plă- 
șile fostului județ Iași, avîndu-se 
în vedere*in primul rînd luptăto
rii de pe front și concentrații, pre
cum și văduvele de război, orfa
nii și invalizii.

La mijlocul anului 1946 în en
tuziasmul maselor țărănești din 
județul Iași a fost începută acți
unea de împărțire a titlurilor de 
proprietate.

Citind asemenea pagini din is
toria luptei pentru înfăptuirea 
reformei agrare te cuprinde un 
puternic sentiment de mindrie. 
Noi, generația noastră, am fost 
martorii înfăptuirii năzuințelor 
de veacuri .ale țărănimii munci
toare din patria noastră. Elibe
rată de sub jugul exploatării mo
șierești, țărănimea noastră mun
citoare pășește azi mereu mai 
hotărît pe drumul deschis și indi
cat de partidul comuniștilor, pe 
drumul transformării socialiste a 
agriculturii, pe drumul făuriri/ 
belșugului.

C. BARBULESCU



Finalele caasrionatehr

Note, dialoguri
exclamațiiși

dîntr-o excursie
îmi dați voie: sînt „telerepor- 

terul“ corespondenților voluntari. 
Vă invit să vizionăm cîteva sec
vențe sau... să răsfoim împreună 
cîteva scrisori.,.

K «goanele trenului m cursa muncitorească 
Ploești-Predeal nu sînt încălzite.

CONSTANTIN ONOIU 
lăcătuș

3307

/
i

Asigurarea condițiilor 
materiale

Pe drumeagul ce suie spre pește
ră, grupul de excursioniști este 
asaltat de o ceată de puștani.

— Luați făclii I Un leu bucata I 
Făclii de rășină I

îndrumare „științifică"
In peșteră puștanii ne oferă o 

îndrumare „competentă":
— Aprindeți făcliile !
— Peștera măsoară 50 de metri.
— Peștera e lungă de 100 de 

metri.
— Peștera e adîncă de 70 de 

metri.

•— Aici a trăit pustnicul!
— In horn a avut biblioteca 1
— Aici s-a ascuns haiducul 1
— Alături l-au pîndit jandarmii!
— Dincolo a fost cuibul vultu

rului I
— Care vultur P Minte nene. 

Acolo a stat balaurul.
— Stalagmite, stalactite cresc 

(P ! 1) de sus în jos, de jos în sus.
— Gata- Nazat pe rusește, re- 

tom pe franțuzește, Zurich pe 
nemțește și hai afară pe romînește.

Impresii de neuitat
Făcliile se sting una după alta, 

întuneric. Puștii tac. Țipă în 
schimb excursioniștii:

— Ioane!
■— Nicolae 1

măsoară 50 de metri.

— Ține-mă de mînă!
— Mi s-a rupt tocul la pantofi.
— Pardon, scuză-mă dacă te-am 

lovit.
— Atenție la gropi 1
— Mămico unde ești 1
— Nu mai scuipa frate 1
— Aș, picură de sus I

La ieșirea din peșieră
— Ți-au crescut mustăți Mario I
— Tii, ce tuciuriu ești I
— Homarul mamii, homar!
— Uf, făcliile astea-s cu păcură!

In bufetul de lîngă peșteră
— Salam aveți ?
— Nul
— Pîine ?
— A fost I
— Suc, bere P
— S-a vărsat!
— Altceva ?
— Bomboane, brînză sărată 

oam... atît.
Iar bravii exploratori, uimiți 

„descoperirile" făcute, coboară 
corpora spre pîrîul din vale.

Comentarii

51

de 
în

Se deduc ușor. In caz că to
varășii din conducerea biroului de 
turism regional Pitești vor să afle 
adjectivele oe le adresează zeci, 
sute de excursioniști pot să se con
vingă singuri, urcînd, măcar din 
curiozitate, pînă la peștera Dîmbo- 
vicioara.

Răzbunarea lupului
poi sîntem așa de slabi, încît nici 
la o măsea nu-ți ajungem. Uite, 
îți dăm voie să mănînci caii:

— Gloabele astea ? Nici vorbă. 
Is bătrîni și au carnea tare. Om, 
vreau să mănînc om !

— O, ce suflet hain ai ! Nu-ți 
e milă de copiii și nepoții mei ?

— Fie, pe tine te iert — ac
ceptă lupul apropiindu-se de șaretă.

— Cum, te lasă inima să-l mă
nînci pe învățător ? Cine ne mai 
învață copiii carte ?

— N-avea grijă, nici lui nu-ifac 
nimic...

— Vai, dar secretarul și vete
rinarul sînt și ei oamfini buni.

— Destul, — mîrîi lupul. — li 
cunosc. Am o veche răfuială cu ei.

— Răfuială ? Ce ți-au făeut ?
— Ii mănînc și eu pe ei că 

destule vite au mîncat ei și le-au 
trecut în catastive pe seama mea, 
hotărî lupul și dintr-un salt fu 
sus în șaretă.

N.R. Să sperăm că tovarășii 
Stroe Vasile, secretarul sfatului 
popular al comunei Ciurari, raio
nul Roșiori de Vede și agentul 
veterinar din aceeași comună vor 
trage învățăminte din această po
veste care 
vârâtă.

— Hai, voinicii taichii. Hai, că 
m prinde noaptea pe drum, stri
gă cînd și cînd vizitiul învîrtind 
biciul deasupra capului. In spate
le lui, în șaretă călătoreau trei 
oameni. Un învățător, un secretar 
de sfat popular comunal și un a- 
gent veterinar. Mai din plictiseală, 
mai îndemnați de vinul băut a- 
ceștia înjghebaseră un cor pe trei 
voci. Învățătorul avea o voce fru
moasă de tenor. Ceilalți erau a- 
foni și din gîtlejuri le ieșeau niș
te sunete atît de înfiorătoare în
cît ciorile cocoțate pe stâlpii de 
telegraf își luau zborul speriate. 
De odată caii se opriră în loc și 
începură să necheze.

— Hai, voinicilor că doar nu 
miroase a lup ! — strigă vizitiul 
dind să se ridice în picioare.

— De unde știi ? îi răspunde 
sărind dintr-un tufiș o huidumă 
de lup fioros.

Vizitiul scăpă biciul din mînă. 
Cei trei se făcură mici, mici în 
spatele lui.

— Am să vă mănînc ! — îi a- 
menință lupul.

Vizitiul își veni primul în fire 
și obiectă :

— Pai, e păcat vericule I Și-a-
nu e pe de-antregul ade-

Pentru un pîrlit
cui

(Dedic aceste rînduri frați
lor Teliboșa, tractoriști la 
S.M.T. Zeletin care pleacă pe 

miciteren cu tractoare ce au 
defecțiuni).

Degeaba stăpîne 
Pleci așa grăbit 
Calu-ți va rămîne 
Pe drum betegit 

Fiindcă Ia potcoavă 
I-a căzut un cui 
Și rău o să-ți pară 
Dacă nu 1-1 pui. 
A strigat odată 

Către un vărar
O cățea legată 
Cu sfoară de car.
Vai, însă vărarul
Foc înfuriat 

Poonind-o cu biciul 
Spre tîrg a plecat 
Și ce a urmat ? 
Păcat. N-am notat 1

Știu doar că la tîrg 

înjura cu sîrg 
Chiar eroul nostru, 
Trăgînd de căpăstru, 
Un cal betegit 
Trist și hămesit.

— De ce stai în frig ? ?
— Mă antrenez pentru „cursa" de mîine dimineață!

Căminul cultural din comuna Chiriceni stă în 
manență închis.

per-

I. LAZAROIU 
funcționar

— Problema activității de iarnă ? ?... E asigurată I 
O am în mînă!

Casierul de la gara Băbeni deschide târziu 
de bilete.

casa

In zileFe de 6, 7 și 
’Safa „heCotfa“ s^in 
găzjdiți finalele campionatelor re
publicane pe, echipe la haltere. In 
cadrul acestui concurs vor parti
cipa 'cel6 mai bune >9 echipe din 
țară : C.C.A., Dinâmo,' Progre
sul, Știința, Locomotiva Energia, 
Voința, Flamura Roșie și Recolta 
în rîndul cărora se numără apre- 
ciații halterofili I. Balmău, V. 
Becteraș, Al. Cosmâ, I. Birău, T. 
Roman, L. Ionespu I. Ienciu, L. 
Boroga, S. Cazan și alții.

Vineri și sîmbătă întrecerile în
cep la ora 16 iar duminică de la 
ora 9.

PE SCURT

(Agerpres)

In cursul acestei luni echipa 
selecționată de rugbi a R.P.R. va 
susține două importante îrrtîlniri 
internaționale. La 10 decembrie 
într-un meci care va avea loc la 
Bruxelles în- nocturnă, rugbiștii 
romîni vor înțîlni echipa selec
ționată a Belgiei. După acest meci 
echipa R. P. Romîne se va de
plasa la Bordeaux unde va juca 
la 15 decembrie meciul revanșă 
cu echipa națională a Franței.

★
Boxerii fruntași își continuă 

pregătirile în vederea dublei în. 
tîlniri pe care selecționatele țării 
noastre le vor susține la 13 și 
14 decembrie cu reprezentativele 
R. D. Germane. După cum s-a

Tînărul dinamovist“ și
In sală a năvălit un grup gălă

gios de copii. în cîteva clipe an
trenorul de gimnastică al colecti
vului „Tînărul dinamovist** a fost 
pur și simplu asaliat. Nu pot să 
pricep nimic din hărmălaia asta. 
Vorbesc toți deodată, țopăie me
reu și pe obrăjorii lor ușor con
gestionați strălucește o mare bucu
rie. Dar, credeți-mă, bărbatul din 
mijlocul lor e în stare să stîrneas- 
scă revolta celui mai liniștit om. 
închipuiți-vă : în fața acestei ex
plozii de bucurie a puștilor noștri, 
el rămîne rece, nemișcat, aproape 
că se încruntă. Nu mai înțeleg ni
mic. Gimnaștii noștri au rămas o 
clipă pe gînduri apoi tot stolul a 
dat fuga spre ușă. Peste cîteva 
secunde s-a întors la fel de gălă- 
~ Z. Lr „remoreînd** doi puști

CU 
lu-

MARIN DIACONU 
felcer

gios, dar _ ,r
cu bărbile în piept și totuși 
sclipiri șirete în ochi. Apoi, 
crurile s-au lămurit...

Ce se întâmplase ?...
Cei doi băiețandri, membri 

secției de gimnastică de la „Tînă
rul dinamovist** începuseră într-o 
vreme să învețe destul de prost. 
Situația lor la învățătură era cum 
s-ar zice „în aer**. Exemplul lor 
putea deveni periculos, molipsitor. 
Atunci antrenorul secției de gim
nastică și-a călcat pe inimă și i-a 
anunțat că nu mai au ce căuta 
acolo atâta vreme cît vor mai „co
lecționa** note proaste la școală.... 
Copii au plecat plîngînd. Dar în
treaga grupă i-a readus curînd 
înapoi. Ceilalți copii i-au ajutat 
pe cei doi băieți să scape de no
tele proaste.

relatat cele de mai sus

ai

pentru a vă dovedi că acest club 
sportiv are mereu în vedere rolul 
lui educativ. Cît despre perfor
manțele sportive aduc următoare
le cifre : Anul acesta micuții spor
tivi de la ,,Tînărul dinamovist" 
au ocupat de 446 ori locul I la 
sporturi individuale, în competiții ; 
de 364 ori locul II și de 302 ori lo
cul III. La jocuri ei au ieșit învin
gători în 396 de întîlniri ; 20 le-au 
terminat la egalitate și în 119 au 
părăsit terenul învinși. Ei au în 
clipa de față 93 campioni republi
cani și 167 campioni orășenești. 
Iar în treacăt vă reamintim că du
blul campion • olimpic Leon Rot- 
man, apoi talentata noastră gim
nastă Emilia Vătășoiu, componentă 
a echipei olimpice, A. Zahan și 
alții ca ei au urcat scările afirmă
rii sportive începînd de la „par
ter", de la „Tînărul dinamovist**.

Deci, după cum se vede, „Tînă
rul dinamovist** încheie 1957 cu un 
fructuos bilanț sportiv. Nu s-ar 
putea spune că lucrurile stau stră
lucit la toate disciplinile. La rugbi, 
șah, notație, rămîn încă deficitari. 
La atletism fete, gimnastică băieți 
și fete, notație, rugbi, tir fete, vo
lei fetițe și copii și schif fete, efec
tivele sînt mcomplecte.

Dar lucru semnificativ, care pri
mează chiar și asupra rezultatelor 
excepționale pe care „Tînărul di
namovist** le-a „colecționai** cu su
tele, îl constituie legătura cu ma
sa copiilor. S-au făcut lucruri mari 
în această direcție. Luarea sub 
patronaj a unei serii de școli din 
Capitală și-a arătat desigur roa
dele. S-ar părea deci că deacum 
înainte tovarășilor de la „T. D**

Morala are dubla sens
Și e lesne de-nțeles:
Cine-i

Nu se

prost și îngîmfat
Iasă criticat
Sau:

un pîrlit de cuiPentru
Pierzi potcoava calului.

— Tov. șef trenul a venit șl casa nu s-a deschis.
— Just! Voi da dispoziții să rămînă 

plecarea trenului.
Directorul căminului 

folosește sala căminului 
de mătase.

deschisă și după

cultural din comuna Urleta 
pentru... creșterea viermilor

Scrisori de familie
Dragă nenicule,

Iți scriu cu lacrimi în ochi. Am căzut la o. -- ---......... —.........------ ---- « mare
belea. De trei zile am o falcă cît o baniță. Satul știe 
că mă sîcîie o măsea. Numai ca măseaua... e blondă, 
are ochi albaștri, șaișpe ani și o chiamă Măria. 
Cred că înțelegi cine-i ? Multe trag după urma 
ei. Frați, frați sîntem, dar ne încontrăm cit îi ziu
lica de lungă. De... poate pricepe 
o minte de fată ce înseamnă o 
minge de fotbal, o praștie cu eră- 
can, sau cât îi de bine să călărești 
pe Ciobănică, dulăul nostru ? Aș I 
Nu știe nici măcar să deosebească 
un IAR-eu de un KD-eu. încă 
n-ar fi nimic. De cînd matale, ne
nicule ai plecat cătană. Măria, 
hătu-o-ar crivățul, s-o făcut de 
nerecunoscut. Cică-i domnișoară I 
Numai lucră la cîmp, nu mai spa
lă vasele, nu mai toacă la bo
boci și câte altele. Dimineața se 
scoală târziu, își svoiește obrajii cu 
smîntînă și ore în șir își cioplește 
unghiile. De abia pe la amiază își descurcă din păr 
fundele alea... am uitat cum dracu le zice, se lincă- 
vește pe ochi cu o gură de apă, înfulecă ce găsește 
prin oale, ia o cîrpă în mină șl începe să coasă. De, 
își face trasau I

Nu pricep de ce mămuca și tătuca nu-i zic nici 
dă-te mai încolo.

Măria a băgat zîzanie și prin fetele din colec
tivă. Unele parcă au mîncat lauri. Își dau ifose $4 
de încearcă cineva să le certe că nu muncesc țipă 
cu năduf ■ „Dacă Măria lui președintele nu lucră, 
nici noi nu mai punem mina pe sapă!'*.

Seara, ies boite și împopoțonate la șosea, se 
jfîțîie de la sfat Ic gară și înapoi de-ți vine să crezi 
că în fiece zi îi duminică. Uite așa s-au scornit

vorbe 
pustii 

Ieri

seama noastră de-ți vine să te dud 
rușine. Pînă și copiii rid de noi.de t

o săptămână, m-am sfădit pentru un hulub 
cu Grigore a lui cumătru Sandu. Din una, în alta 
ce crezi că mi-a strigat ?

— Dă, ți-a intrat în cap și ție ca lui soru-ta, că nu 
știu cine ești.

M-am repezit la el și i-am dat un ghiont. El 
mi-a trîntit un pumn în nas. 
i-am răspuns. Apoi... nu mai 
ce a urmat. Seara tătuca m-o 
în răspăr:

— Te-ai făcut mardeiaș? 
nici una, nici alta, pleosc,

' tras o palmă de mi-a făcut capul 
baniță.

— Măria-i de vină! Ne-a făcut 
de râsul satului — am îngăimat 
eu. Pe urmă, să te ții... O sărit 
mămuca cu gura:

— Mucosule, ce te bagi unde 
nu-ți fierbe oala. Măria n-are 

lucre. Se mărită cu un funcționar

N. 1RIMIA

— Așa sper că s-au pus lucrurile la punct I

nevoie să l ____ _________ f__
de la oraș. O să se facă cucoană, dar, să fie cucoană, 
cucoană /

în noaptea aceea am adormit spre ziuă. Nu mă 
dumiresc în ruptul capului, ce înseamnă vorba asta 
„cucoană**. Adică cum ? Măria să fie ca foanfa de 
Buloaica, aia care o ținut moșie la noi și pe care o 
înjură oamenii ?

Dragă nenicule, te rog cu lacrimi în ochi fă ce 
oi face și vin-o pe acasă. E prăpăd mare. Eu n-am 
nici o putere. Nu-s barem utemist.

Te aștept cu dor, al tău frate
IONICĂ

P.S. Să nu sufli o vorbă că ti-am trimis carte.

★

Dragă nenicule.
Rău îmi pare că n-ai putut să te repezi pe acasă. 

Duminică o fost prăpăd mare. S-o ținut ședință la 
colectivă. Adunare generală. Eu și Grigore al lui 
cumătru Sandu (m-am împăcat cu el) ne-am pitit 
în colțul sălii mari, după dulapul cu cărți, așa că 
am auzit, n-aș mai fi cizit, ce s-a discutat. La 
început o vorbit tătuca. Nici moș Die n-ar fi grăit 
mai frumos ca el. Geaba trudă ! Tușa I rușina l-o 
ascultat ce l-o ascultat și pe nepusă masă o țipat 
din fundul sălii : „Mai trageți-l maică de mînecă!*1

S-o rîs ca la bilei. Tătuca s-o încurcat, a mai 
îndrugat ceva și-o căzut moale pe scaun. Nimeni 
nu a bătut din palme. A luat apoi cuvîntul nea 
Lixandru, secretarul de la partid și unul 
de la raion. Și-o zis : Că tătuca e rupt cu 
că o făcut aliș-verișwri cu socotitorul, cn 
ghetât, oft vru să-și facă fata cucoană, că 
un preș-ttlinfe a nliia și nu mai știu ce

negricios 
oamenii, 
s-o bur- 
n-o fost 

__ ......_  . a Wmat 
din pricina lui Grigore a lui cumătru Sandu. Peze- 
venchiul rîdea pe seama noastră. Văzînd batjocura

★ ★

lui, i-am înfipt un cot în burtă. El mi-a repezit un 
pumn în piept. Eu i-am dat un cap sub bărbie. După 
care a căzut dulapul de cărți peste oameni și noi am 
fost țipați afară unde am continuat să ne batem.

De duminică tătuca nu mai e președinte. Tocmai 
atunci s-o brodit să fie la noi băiatul ăla al lui 
Măria, funcționarul de la oraș. Ce crezi ? Cum o 
aflat de încurcătura lui tătuca, s-o schimbat la față, 

i a mai stat ce a mai stat ca pe ace și după ce a 
mîncat și-o luat bună ziua și dus a fost. Trebuia 
să vie luni cu niște acte. N-a mai călcat în ograda 
noastră.

Ce să-ți spun nenicule, tătuca-i bolnav de amăra- 
i ciune, mămuca tună și fulgeră, Măria se smiorcăie, 

iar eu... trag păcatele lor.
Dragă nenicule, mi-e frică să nu se prăpădească 

ăl bătrin de atâta supărare Așa că fă ce oi face 
și dă o fugă pînă acasă să-l încurajezi. Iți mai 
scriu.

Te sărut
IONICA..

Exista, 
asemănare între...

...un fulger și brigăzile de pro
ducție ale tineretului de la uzina 
Metrom, atelierul metalurgic, Me
diaș ?

Fulgerul 
clipă, apoi 
zile.

apare, strălucește o 
piere. La fel și brigă-

★
...Un măgar și uzina electrică 

din orașul Macin ?
Primul aleargă cînd e în toane 

bune, iar uzina funcționează tot 
după toane.

' ★
...O stație a tramvaiului 3 din 

București și sala cantinei Sfatu
lui popular orășănesc Stalin ?

Amîndouă sînt locuri unde oa
menii își irosesc timp prețios.

★
...numele Ionescu Enache. Io- 

nescu Emil, Iusen Emil, Jurăscu 
E și Hosan Emil ? •

Toate aparțin studentului Io
nescu Enache din Orașul Stalin 
și i-au fost atribuite fără ordin 
de repartizare de funcționarii 
treprinderij comunale care 
ocupă cu eyidența abonaților 
gazul metan. Cîte încurcături 
decurs de aici... nu întrebați.

in
se 
la 
au

D. PAUL
(Grupaj scris pe baza datelor 
trimise de un grup de co

respondenți voluntari)
Desene: N. CLAUDIU

mai anunțat, întîlnirea dintre 
echipele secunde se vor desfășura 
la 14 decembrie ia București in 
sala Floreasca, urmind ca mLL‘. 
primelor formații să 
neri 13 decembrie la

★
Bazinul acoperit

tj in 
leciul 

aibă loc vi- 
Berlin.

Bazinul acoperit de la Flo
reasca va găzdui vineri, sîmbătă 
și duminică un interesant turneu 
internațional de polo pe apă la 
care și-au anunțat participarea 
echipele Lokomotiv Karl Marx- 
stadt, Cerveno Zname (R. P. 
Bulgaria) și Progresul București. 
Cea de-a patra echipă participantă 
urmează să fie desemnată dintre 
formațiile Dinamo și C.C.A.

sportivii lui
Luarea

Acad. prof. dr. Marius Nasta
despre vizita în R. P.

Chi neză
Reîntors dintr-o vizită cu ca

racter științific în R.P. Chineză 
acad. prof. dr. Marius Nasta, 
președintele Societății Științelor 
Medicale din R.P. Romînă, direc
torul Institutului de ftiziologie, 
și-a împărtășit impresiile în ca
drul unei întîlniri cu oamenii de 
știință și medici din Capitală la 
Institutul medico-legal.

Vorbitorul a relevat minuna
tele realizări obținute de poporul 
frate chinez în construcția socia
lismului, remarcabilele construc
ții industriale, științifice și so
ciale, impresionante pentru scurtul 
timp în care au fost desăvîrșite. 
Acad. prof. dr. Marius Nasta a 
subliniat totodată atașamentul și 
dragostea marelui popor chinez 
pentru partidul comunist, pentru 
regimul democrat-popular. Ocu- 
pîndu-se de realizările medicale 
din R.P. Chineză, vorbitorul a 
arătat că schimbul de experiență 
avut cu colegii chinezi, cît și ex
punerile și prelegerile asupra 
ocrotirii sănătății oamenilor mun
cii în țara noastră, au fost as
cultate cu viu interes.

Conferințele de specialitate ți 
nute în 11 mari orașe ale-R.P. 
Chineze au fost urmărite de un 
public deosebit de numeros care 
a avut astfel ocazia să cunoască 
și sa aprecieze în modul cel mai 
elogios realizările medicinei ro- 
mînești, în special în domeniul 
luptei contra tuberculozei. In 
cursul vizitei factori de răspun
dere și personalități ale medici
nei chineze au subliniat însemnă
tatea acestui schimb de expe
riență care a prilejuit cunoaște
rea realizărilor și metodelor me- 
dicinei romînești dintre care 
multe vor fi adoptate și aplicate 
pentru ocrotirea sănătății oame
nilor muncii chinezi stabilindu-se 
astfel și o strînsă colaborare pe 
tărîm medical.

In încheierea expunerii acad, 
prof. dr. Marius Nasta a subli
niat căldura și prietenia deose
bită cu care a fost înconjurat în 
tot timpul vizitei pe care a fă
cut-o în țara prietenă.

(Agerpres)

nu le mai rămîne decît să-și extin
dă patronajul și succesele vor con
tinua să curgă cu găleata.

Să ne oprim puțin aici, 
sub patronaj incumbă o serie de
obligații. Ca să obții ceva, trebuie 
să dai ceva în schimb. Ne referim 
la angajamentul pe care și-t ia 
„T. D.u față de școala respectivă 
pe care o ia sub patronajul, său. 
Sportivii școlii urmează să pri
mească echipament și antrenori 
nu numai calificați dar și care se 
bucură de mare stimă în rîndul 
micilor sportivi. Se pare că la acest 
capitol „T. D.“ a făcut, și n-a 
făcut totul... Legătura cu școala 
trebuie să se desfășoară la un nivel 
mai înalt ca pînă acum. Directorii 
de școli, diriginții, trebuie atrași 
spre sprijinirea acestei acțiuni ; nu 
trebuie ca toată greutatea să apese 
numai pe umerii profesorilor de 
educație fizică. Aici, după cum a 
subliniat și ședința de analiză a 
activității colectivului „T. D.“ pe 
anul 1957, lucrurile au fost cam 
deficitare. Și în privința sprijini
rii cu echipament sportiv a școlilor 
patronate, „T. D.** putea să recol
teze succese mai mari.

închipuiți-vă ce stimulent gro
zav ar însemna pentru copîiî din- 
tr-o școală, care drept recompensă 
pentru activitatea lor sportivă și 
sîrguința lor la antrenamente, ar 
primi ca recompensă cîteva tri
couri cu culorile și însemnul aso
ciației „Dinamo" și totodată ce 
popularitate și-ar cîștiga „T. D.“ 
în mijlocul copiilor.

Socotim că mentă a fi studiate 
cu toată seriozitatea măsurile care 
ar contribui la stimularea activi
tății sportive printre copii, prin
tre școlari, mai ales acum cînd li
nele insuccese ale noastre sportive 
pe plan internațional au readus in 
centrul atenției problema destul de 
acută a pregătirii viitoarelor noas
tre speranțe sportive.

„Ttnarul dmaniovist“ a adus in
discutabil servicii sportului nostru. 
Dar ,,T. D. * are numai circa 1000 
membri. Nu ne îndoim că va lupta 
pentru a atrage alte sute ți sute do 
copii spre activitatea sportivă. Dar 
problema nu se poate rezolva în 
felul acesta. ,,Tînărul Dinamovisț" 
este un exemplu demn de urmat, 
dar mai ales, extrem de necesar 
de urmat și de alte cluburi.

M. ZONIS

A apărut 
LUPTA UE CLASĂ"

Sub umbrela nepăsării
(Urmare din pag. l-a)

chiar în seara aceea. Secretarul 
sfatului a luat radioul căminului la 
dumnealui acasă unde se află și as
tăzi.

A treia clădire se află la o arun
cătură de praștie de sfat, pe par
tea cealaltă a șoselii. înfățișarea ei 
se deosebește de celelalte două. E 
o clădire nou-nouță, adică, în con
strucție. Ziduri înalte de cărămidă 
roșie cu coloane deasupra ferestre
lor, ca o cetate, fără acoperiș. împre
jur, stive de cărămidă 
copii și transformate în „tunele‘ 
pentru căi ferate în 
Construcția a început acum 
ani, într-o primăvară. Din 69.000 
lei încasați din autoimpunere s-au 
cheltuit 34.000.

— De ce n-o continuați ? Fon
duri aveți.

Președintele sfatului popular, O- 
prea Ciucă, se ridică de pe scaun, 
revoltîndu-se dintr-odată :

— Eu, tovarășe, să știi, nu 
o cărămidă. Nu mă bag. nu 
pund. Să se descurce vechiul 
ședințe.

După o oră de discuție aflu o 
poveste într-atît de încurcată încît 
mi-ar fi imposibil s-o redau în în
tregime. Pe scurt, din cîte am în
țeles, într-o adunare populară să
tenii din Cazasu s-au hotărît să-și

dârîmate de

miniatură, 
doi

pun 
răs- 
pre-

clădească un cămin nou. Au cărat 
nisip, piatră, material, au depus 
bani la sfat. Din Brăila a venit un 

i inginer, Gheorghe Leocfrer care a 
luat în primire lucrarea. Devizul se 
ridica la valoarea de 81.000 lei. 
Toată lumea se bucura văzînd cum 

, se înalță ziduri» noului lăcaș de 
i cultură. Odată cu alegerea noului 
; președinte lucrarea a încetat. Moti

ve î construcția e greșită. Trebuia 
! o temelie de ciment mai înaltă, 

așa și așa, sala de spectacole să se 
fi proiectat altfel etc. Noul pre- 

, ședințe nu se bagă, nu răspunde.
Și astfel cele trei clădiri ale că

minului cultural din comuna Ca
zasu, raionul Brăila, spre deose
bire de instituțiile de cultură din 
alte sate stau triste, ponosite, ui
tate fără sa fie de vreun folos 
cuiva.

Indiferența aceasta condamnabilă 
față de viața culturală a tinerilor 
învăluie deopotrivă și pe unii to
varăși din conducerea Sfatului 
popular raional Brăila care, deși 
au cunoștință de existența clădirii 
în construcție a căminului cultu
ral din Cazasu, nici măcar nu s-au 
ostenit s-o vadă cum arată, dar 
mi-te să cerceteze cauza pentru 
care a rămas așa, scheletică. în bă
taia ploilor de mai bine de un an 
de zile. Nimeni din cei competent 
nu s-a obosit să ia măsuri, să dea, 
însfîrșit, un sprijin pentru termi
narea ei. Comuna Cazasu e numai 
la cîțiva kilometri pe șosea dreap-

tă, asfaltată, de orașul 
oră pe jos, vreo zece 
mașina. E un proverb 
„Sub piciorul lămpii, 
întunericul". Știu oare șeful secției 
de învățămînt și cultură a sfatului 
popular raional și activiștii din 
această secție că în comuna Cazasu 
activitatea culturală lîncezește ? 
Dacă știu atunci cum pot fi atît 
de pasivi, cu ce o ajută să iasă din 
impasul în care se află ?

Dar să ne mai întoarcem o clipă 
la forțele existente în comuna. Așa 
cum spunea Simona, directoarea 
căminului, în comuna Cazasu sînt 
aproape 200 de tineri. Dintre ei, 
vreo 60 sînt uteini.ști. Așa dar. o 
organizație U.T.M. destul de mare. 
Uteiniștii însă n-au luat niciodată 
în ’’scuție ce ar avea de făcut pen
tru ca și în comuna lor ti
neretul să desfășoare o intensă ac
tivitate cuturală. Reparațiile celor 
două clădiri ale căminului s-ar fi 
putut face, cît a fost vara de lungă 
și numai prin forța colectivă a ti
nerilor din comună.

Las membrilor comitetului raio
nal U.T.M. și activiștilor cu mutici 
de răspundere de la sfatul popular 
raional Brăila posibilitatea să tra
gă concluziile cuvenite și să ia mă
surile care se mai pot lua pentru 
ca și cetățenii din comuna Cazasu 
— vîrstnici și tineri—să se bucure 
în iarna aceasta de tot ceea ce-ți 
poate oferi o activitate cultural- 
educativă bogată.

Brăila. O 
minute cu 
chinezesc : 

domnește

Jf
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— al revistei „Lupta de clasă" 
conține documentele : „Declarația 
Consfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste care a avut 
loc la Moscova între 14 și 16 no
iembrie 1957", „Comunicat infor
mativ asupra consfătuirii repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești", „Manifestul pă
cii".

După editorialul intitulat „Exi
gențe sporite față de conținutul 
învățămîntului de partid", revista 
publică articolele: „Umanism 
burghez și umanism socialist" de 
acad. C. Ionescu-Gulian, „Lansa
rea sateliților artificiali ai pămin- 
tului — o realizare epocală a so
cietății socialiste" de prof. univ. 
Călin Popovici, „Cu privire la ex
perimentarea măsurilor de îmbu
nătățire a sistemului de salariza
re și normare a muncii" de S. Zei- 
gber, „Automatizarea și contra
dicțiile societății capitaliste" de 
Dana Voinea. ..Unele probleme ale 
electrificării satelor" de ing. Gh. 
Moraru, ing. V. Sandru. „Organi
zațiile de partid șl educarea pa
triotică a tinerelului" de A Roș
ea. „Lupta maselor populare pen
tru instaurarea Republicii Popu
lare Romine" de Titu Georgescu.

La rubrica ..Critică și bibliogra. 
fie" apar articolele: „In graiul 
cifrelor... (Anuarul statistic al 
R.P.R. 1957)“ de Manea Mîneseu 
și „Cîteva probleme de măiestrie 
dramatică" de Andrei Băleanu,

CRONICA
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tov. 
Petre Bălăceanu, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Populare Romîne 
la Londra, a fost numit în a- 
ceeași calitate și în Islanda în 
locul tov, Nicolae Corcinschi 
care a primit o altă însărcinare.



Spre continua îmbunătățire
a activității organizației de pionieri

„V. I. LEN1N“
După cum t-a mai anunțat, între 28 și 29 noiembrie a.c. a 

avut loc cea de-a 8-a plenară a Comitetului Central al Comso
molului. Printre altele, plenara a discutat problema măsurilor 
privind îmbunătățirea activității organizației de pionieri „V. 1. 
Lenin** și a adoptat o hotărire in acest sens.

Datorită ajutorului tehnic
și economic acordat de U.R.S.S.

Se va grăbi dezvoltarea 
industrială a Egiptului

Ia Romînia există o bogată 
tradiție teatrală
ATENA 3 (Agerpres). — 

Sub titlul „Teatrul în Romî
nia", ziarul atenian „Avghi" 
publică un articol semnat de 
scriitorul M. Kunelakis.

După ce își exprimă admi
rația pentru realizările obți
nute de regimul democrat- 
popular în domeniul indus
trial, cultural etc., autorul ar
ticolului se ocupă de activi
tatea teatrală din țara noa
stră.

Puține țări, scrie scriitorul 
grec, se pot lăuda ca Romî
nia că ~ ...■-
atît de 
într-o 
timp.

au o tradiție teatrală 
rodnică care a evoluat 
perioadă scurtă de

Specialiștii americani 
transpiră

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
După eum relatează agenția 
France Presee, un purtător de 
cuvint al marinei americane, ale 
cărei servicii de la poligonul Cap 
Canaveral sînt însărcinate cu 
lansarea primului satelit artifi
cial american al pămîntului, a de
clarat că SPECIALIȘTII CARE 
PREGĂTESC RACHETA SE LO
VESC IN PREZENT DE DIFI
CULTĂȚI4 IN LEGĂTURA CU 
CEA DE A DOUA TREAPTA A 
RACHETEI.

La uzinele Ford

Frigul și murdăria 
domnesc în întreaga 

clădire
NEW YORK 3 (Agerpres). t- 

La Dearborn, statul Michigan, a 
avut loc conferința națională a 
muncitorilor de la uzinele Ford 
pentru discutarea revendicărilor 
muncitorilor în vederea încheierii 
contractului colectiv pe 1958.

în legătură cu aceasta la o șe
dință recentă a membrilor sindi
catului Ford din Dearborn s-au 
scos la iveală condițiile în care 
trebuie să lucreze muncitorii de 
Ia secția de topitorie a uzinelor 
Ford din Dearborn. Astfel s-a a- 
rătat că frigul și murdăria dom
nesc în întreaga clădire; nu 
există o secție care să se ocupe 
de protecția muncii; nu este asi
gurată ventilația pentru elimina
rea gazelor și fumului.

Plenara C.C. al Comsomolului 
subliniază că organizația de pio
nieri „V. I. Lenin" a acumulat o 
experiență considerabi.ă in edu
carea comunistă a pionierilor a- 
rătîndu-se că după congresul al 
12-lea al Comsomolului s-a îm
bunătățit munca de educare a 
pionierilor și școlarilor, un rol con
siderabil avînd în aceasta orga
nizația de pionieri. Viața multor 
detașamente și grupe de pionieri 
a devenit mai variată, plină de 
conținut, cu forme vii. O mare 
dezvoltare a căpătat inițiativa 
pionierilor. Pionierii au început 
să participe mai activ la viața 
politico-socială a țării, să con
tribuie după puterile lor la re
zolvarea sarcinilor economice.

Plenara atrage totodată aten
ția asupra existenței unor lip
suri serioase in organizația de 
pionieri. Intr-o serie de cazuri 
se uită principiul leninist al 
educației comuniste — princi
piul legăturii cu viața, cu lup
ta întregului popor sovietic pen
tru construirea comunismului. 
Nu întotdeauna munca pionie
rească este pătrunsă de spiritul 
romantismului revoluționar. Pio
nierilor, se spune în hotărire, nu 
li se fac cunoscute în suficientă 
măsură și într-o formă accesibilă 
evenimentele politice din țara 
noastră și de pebte hotare. In 
hotărîrea plenarei se atrage a- 
tenția că se mai subapreciază 
încă importanța jocurilor în mun
ca cu pionierii, năzuința lor spre 
tot ce e luminos și romantic.

Intr-o serie de cazuri — se a- 
rată în hotărîrea plenarei — In 
munca pionierească se încalcă 
principiul particularității de vîr- 
stă a copiilor.

Ținînd seama că organizația 
de pionieri „V. I. Lenin" este che
mată să înfăptuiască educația 
comunistă în rîndurile copiilor, 
plenara consideră drept CEA 
MAI IMPORTANTĂ SARCINA A 
ORGANIZAȚIEI DE PIONIERI, 
ATRAGEREA ALAI LARGA A 
PIONIERILOR, PRINTR-0 FOR
MA ACCESIBILA LOR, LA 
MUNCA ACTIVA SOCIAL-PO- 
LITICA ȘI IN PRIMUL RIND 
LA MUNCA SOCIAL-UTILA, LA 
PARTICIPAREA, DUPĂ PU
TERILE LOR. LA LUPTA PO
PORULUI SOVIETIC PENTRU 
COMUNISM. Detașamentele și 
grupele de pionieri sînt obligate 
ca prin organizarea unei activi
tăți practice și atrăgătoare, să 
contribuie la educarea în rîndu
rile pionierilor a unei atitudini 
conștiente iață de învățătură, a 
năzuinței de a învăța bine. Fie
care pionier trebuie să fie per
severent în învățătură, să dea 
dovadă de dîrzenie în însușirea 
cunoștințelor.

Organizația de pionieri trebuie 
să lucreze cu forme și metode 
diferite de formele • și metodele 
muncii de învățătură din școală, 
să nu se limiteze în activitatea 
ei numai la cadrul școlii.

Plenara subliniază că UNUL 
DINTRE PRINCIPIILE DE BA
ZA ALE MUNCII ORGANIZA
ȚIEI DE PIONIERI ESTE DEZ
VOLTAREA PRIN TOATE MIJ
LOACELE A INIȚIATIVEI PIO
NIERILOR. '

In hotărire se arată că plenara 
sprijină inițiativele organizațiilor 
comsomoliste și de pionieri în ce 
privește atragerea pionierilor la 
munci concrete și după puterile 
lor, la crearea de spații verzi în 
orașe și sate, la strîngerea de 
fier vechi, la patronajul asupra 
pădurilor tinere, la creșterea de 
iepuri de casă, păsări, sădirea 
de pomi și a viței de vie, obți
nerea de recolte bogate de po
rumb. strîngerea de semințe de 
ierburi vivace etc.

In hotărîrea plenarei se reco
mandă SA SE FOLOSEASCĂ PE 
LARG EXPERIENȚA CE EXIS
TA IN ORGANIZAȚIILE DE 
PIONIERI IN CE PRIVEȘTE 
EDUCAREA PIONIERILOR IN 
SPIRITUL TRADIȚIILOR RE
VOLUȚIONARE ȘI DE MUNCA 
ALE POPORULUI SOVIETIC.

Hotărîrea plenarei
ganizarea regulată a întîlniri-i 
lor între pionieri și dă 
cină Biroului C. C. al Comsomo
lului SA EXAMINEZE PROBLE
MA ORGANIZĂRII UNEI IN-

TILNIRI PE ÎNTREAGA UNIU
NE A TINERILOR PIONIERI.

In continuare hotărîrea^ plena
rei arată că trebuie intensificată 
munca pentru educația estetică a 
pionierilor care trebuie să fie mai 
concretă și interesantă în conți
nut, și să se folosească mai ac
tiv operele literaturii beletristice, 
muzicale și plastice, teatrul și 
cinematograful. Să se organizeze 
sistematic sărbători pionierești 
ale cîntecului.

Să se organizeze regulat pen
tru pionieri festivaluri ale filme
lor, întîlniri cu artiști de cine
matograf și regizori.

Plenara propune organizațiilor 
deComsomol și pionieri să desfă
șoare larg întrecerea pentru cel 
mai bun detașament, grup de pio
nieri, organizație raională și oră
șenească de pionieri în ce pri
vește munca obștească, creația 
tehnică, sport, munca în rîndurile 
tineretului după exemplul lui 
Timur etc.

Detașamentele de pionieri tre
buie să-și desfășoare munca nu 
numai între pereții școlii, dar și 
în cluburile întreprinderilor, sov
hozurilor, colhozurilor, admini-

Hotărîrea 
plenarei a 8-a a C.C, 

al Comsomolului

cere or-

sar-t

strațiilor imobilelor, casele pro
fesorilor, instituții extrașcolare 
pentru copii etc. Pornind de la 
aceasta, plenara recomandă să se 
desfășoare mai cu curaj munca 
cu pionierii, în afara școlii; să se 
creeze detașamente de pionieri nu 
numai pe clase, dar și pe lîngă 
administrațiile imobilelor, cluburi, 
instituții exttașcolare.

SE CONSIDERA DE ASEME
NEA NEJUST CA GRUPELE 
DE PIONIERI SA SE CREEZE IN 
MOD MECANIC, DUPĂ RINDU- 
RILE BĂNCILOR FARA A SE 
ȚINE SEAMA DE INTERESELE 
PIONIERILOR. IN GENERAL, 
IN DETAȘAMENTELE PIONIE. 
RILOR MAI MICI ACESTE 
GRUPE POT SA NU FIE CREA. 
TE. IN DETAȘAMENTELE PIO
NIERILOR MAI MARI ESTE 
UTIL SA SE ORGANIZEZE NU 
NUMAI GRUPE PERMANENTE 
DAR ȘI GRUPE PE UN TER
MEN DE SCURTA DURATA, DE 
PILDA PENTRU ÎNDEPLINI- 
REA UNOR LUCRĂRI CON
CRETE.

In munca cu pionierii este ne
cesar să se folosească mai larg 
importanța educativă a promisiu
nii solemne, deviza tinerilor pio
nieri, simbolul pionieresc, să se 
educe permanent în rîndul pionie
rilor respectul și dragostea față 
de steagul roșu.

Plenara consideră necesar să se 
stabilească „Legi ale tinerilor pio
nieri" în care într-o formă acce
sibilă pentru copii să se expună 
cerințele de bază față de pionieri. 
Să se însărcineze Biroul C. C. al 
Comsomolului să aprobe „legile 
tinerilor pionieri", de asemenea 
împreună cu Uniunile Scriitorilor 
și Compozitorilor Sovietici să se 
compună un cintec al organiza
ției de pionieri „V. I. Lenin".

Se obligă organizațiile de Com
somol și pionieri să îmbunătățea
scă munca cu școlarii mai mici. 
Să se organizeze pe lîngă deta
șamentele și grupele de pionieri, 
grupe octombriste.

In grupele octombriste să fie 
Incluși toți școlarii din cl. I, care 
doresc aceasta. Conținutul muncii 
cu cei din aceste grupe este de
terminat după următoarele reguli: 
octombriștii sînt viitorii pionieri; 
octombriștii sînt elevi silitori, 
care învață bine, îndrăgesc școa
la, respectă pe cei vîrstnicl; nu
mai acei care iubesc munca se 
pot numi octombriști; octombriș
tii sînt copii cinstiți șl drepți; 
octombriștii sînt copii prietenoși, 
citesc și desenează, se Joacă și 
cîntă, trăiesc în veselie. Octom
briștii poartă în partea stîngă a 
pieptului o steluță roșie. Pentru

conducerea grupelor de octom- 
briști, comitetele de Comsomol 
din școli și grupele de pionieri 
trebuie să trimită comsomoliști 
din rîndurile elevilor ca și pionieri 
din detașamentele mai mari care 
au dat dovadă de cele mai mari 
aptitudini.

Plenara propune comitetelor ra
ionale, orășenești, regionale, de 
ținut ale Comsomolului și C.C. al 
Comsomolului din republicile 
unionale să îmbunătățească mun. 
ca pentru educarea cadrelor și 
activului de pionieri.

Comitetele de Comsomol sînt 
obligate să întărească prin toate 
mijloacele autoritatea instructo
rului de pionieri, să se îngrijească 
permanent de îmbunătățirea con- 
dițilcr sale de lucru, să încura
jeze mai larg pe cei mai buni 
instructori.

Plenara subliniază că fiecare 
organizație de bază de Comso
mol din întreprinderi, colhozuri, 
sovhozuri, S.M.T., instituție, școa
lă superioară de învățămînt. uni
tate militară trebuie să fie strîns 
legată de grupele și detașamen
tele de "pionieri.

Să se oblige comitetele raio 
nale și orășenești de Comsomol 
să unească detașamentele de pio
nieri de organizațiile de Comso
mol, să desemneze pentru munca' 
cu instructorii detașamentelor 
comsomoliști din producție, știi- 
denți, iar comsomoliștii din rîn
durile elevilor să fie numiți de re
gulă ajutori ai instructorilor de 
detașamente.

In scopul îmbunătățirii condu, 
cerii detașamentelor și grupelor 
de pionieri să se creeze consilii 
raionale, orășenești, regionale, de 
ținut, republicane și centrale ale 
organizației de pionieri „V. 1. 
Lenin" din rîndul activiștilor de 
Comsomol și pionieri, reprezen
tanților organizațiilor și detașa
mentelor care desfășoară munca 
în rîndul copiilor, specialiștilor 
din diferite domenii ale științei, 
tehnicii, culturii, sportului. Din 
rîndul părinților, veteranilor de 
război și ai muncii și alți entu
ziaști ai activității în rîndul copii
lor se pot creia consilii ale prie
tenilor grupelor de pionieri pe 
lîngă grupele de pionieri.

CONSILIUL CENTRAL AL 
ORGANIZAȚIEI DE PIONIERI 
„V. I. LENIN * ESTE ORGANUL 
DE CONDUCERE AL ORGANI
ZAȚIEI DE PIONIERI PE ÎN
TREAGA UNIUNE. CONSILIUL 
CENTRAL LUCREAZĂ SUB 
CONDUCEREA C. C. AL COM- 
SOMOLULUi; CONSILIILE LO
CALE SUB CONDUCEREA CO
MITETELOR CORESPUNZĂ
TOARE ALE COMSOMOLULUI. 
Consiliul Central elaborează pro
blemele principale ale conținutu
lui, metodelor și formelor muncii 
în rîndurile pionierilor, generali
zează și răspîndește experiența 
pozitivă, prezintă în alte organi
zații și 
legate de 
pionieri.

CAIRO 3 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al Egiptului, 
care a ținut o ședință prezidată 
de președintele Nasser, a adoptat 
HOTARIREA DE A REALIZA 
IN TREI ANI PROGRAMUL DE 
DEZVOLTARE INDUSTRIALA A 
ȚARII FIXAT PENTRU CINCI 
ANI. PROGRAMUL PREVEDE 
CONSTRUIREA A 125 DE 0- 
BIE.CTE INDUSTRIALE.

Presa egipteană subliniază că 
reducerea termenului programu
lui dezvoltării- industriale a țării 
a devenit posibilă datorită co
laborării economice tot mai strin- 
se dintre Egipt și Uniunea So
vietică, precum și ajutorului teh
nic și economic acordat de 
U.R.S.S.

După ședința din 1 decembrie 
a- Consiliului de miniștri, dr. 
Sidkey a anunțat că peste cîteva 
zile va pleca spre Moscova în 
fruntea unei delegații care ur
mează să discute ultimele amă
nunte cu privire la împrumutul 
sovietic.

★
CAIRO. — Președintele Re

publicii Egipt, Gamal Abdel 
Nasser, a dat un decret prin 
care hotărăște mobilizarea in
dustrială a țării. Un co
mitet nou înființat va avea sar
cina de a mobiliza întreaga ca
pacitate a țării în vederea în
făptuirii ’pianului de industriali
zare.

—• —

Recepție la Kremlin
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : In seara zilei 
de 3 decembrie guvernul U.R.S.S. 
a oferit o mare recepție la Krem
lin în cinstea lui U Kyaw Nyein, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Birmane.

La recepție au luat parte Ni
kolai Beliaev, Leonid Brejnev, 
Nicolai Bulganin, Ekaterina Fur- 
teva, Nikita Hrușciov, Aleksei 
Kosîghin, Anastas Mikoian, Mi
hail Pervuhin și alte persoane 
oficiale, oameni de știință, cul
tură și artă, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești sovietici și 
străini.

Au rostit cuvântări N. Bulganin 
și U Kyaw Nyein.

mite agenția Antara organele se
curității din Djakarta au efectuat 
cercetări în legătură cu atentatul 
împotriva președintelui Sukarno. 
Potrivit celor declarate de coman. 
dantul garnizoanei militare din 
Djakarta, It.colonelul Dahlar. care 
personal a condus cercetările, au 
fost arestate o serie de persoane 
implicate în acest atentat.

MOSCOVA. — La Moscova con
tinuă tratativele între delegațiile 
guvernamentale ale U.R.S.S. șl 
R. F. Germane în problemele dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țări.

PEKIN. — După cum transmite 
China Nouă în ședința din 2 de. 
cembrie a Congresului sindicatelor 
din întreaga Chină, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez. Congresul a fost 
salutat de Liu Ș.ao.ți, vicepreșe. 
dinte al C. C. al P. C. Chinez.

BUDAPESTA. — La 3 decem
brie. delegația Marii Adunări Na- 
țU:-.r.'.r ă R. P. Romîne, care a 
făcut o vizită in Republica Popu
lară Polonă, a trecut prin Buda. 
pesta. în drum spre patrie.

REYKJAVIK. — Cel de.al Xl.lea

MONTREAL. — Principalele trei 
uzine de * automobile din Canada 
au anunțat restrîngerea producției. 
Aceasta va afecta peste 16.000 de 
muncitori și funcționari.

TIRANA. — La 2 decembrie a so. 
sit la Tirana pentru a duce trata, 
iive și a semna planul de colabo
rare culturală între Uniunea So
vietică și R. P. Albania pe anul 
1958 o delegație sovietică con. 
dusă de V. P. Eliutin. ministrul In- 
vătămîntului Superior al U.R.S.S.

PEKIN. — La 3 decembrie ș-a 
întors la Pekin venind din Uniu. 
nea Sovietică cu un avion „TU104" 
delegația militară chineză în frun
te cu mareșalul Pîn De.huai, mi
nistrul Apărării al Republicii Po
pulare Chineze.

BELGRAD. — La 3 decembrie 
s-a deschis la Belgrad sesiunea 
Scupselnei Populare Federative.

AMAN. — Secretarul general al 
ti.N.V. Hammarskioeld a terminat 
tratativele cu guvernul iordanian, .
încheind astfel prima parte a tur. “
neului său in Orientul Mijlociu. 
După Aman itinerariul secretaru
lui general prevede vizitarea ca. 
pitălilor Israelului st Șiriei. .... . —- - - -

DJAKARTA. — După cunt trans.Congres al Partidului socialist unit

din Islanda, care a avut loc la 
Reykjavik, a adoptat la 2 decern, 
brie o rezoluție In care cere retra. 
gerea trupelor americane din Is
landa.

SOFIA. — După cum s-a mal a. 
nunțat, la 2 decembrie s-a deschis 
la Sofia cea de-a 5-a conferință 
republicană a gospodăriilor agri, 
cole cooperative de muncă, în ca
drul căreia Todor Jivkov, prim 
secretar al C. C. al Partidului Co. 
munist Bulgar, a prezentat un 
amplu raport.

KIEV. — Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Ucraina 
a dat publicității o hotărire în 
care se arată că 25 decembrie, ziua 
celei de-a 40-a aniversări a R.S.S. 
Ucrainene va fi o zi de mare săr. 
bătoare națională a poporului 
ucrainean.

MOSCOVA. — Nr. 5 al revistei 
..Sovetskoe Vostokovedenie** 
rientalistica sovietică) publică 
tru prima dată în limba rusă 
colul lui Karl Marx despre 
oarea de eliberare națională 
India din perioada 1857—1859. A- 
cest artiool a fost descoperit de 
Institutul de Marxism-Leninism de 
pe lîngă C.C. »1 P.C.U.S.
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pen- 
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detașamente propuneri 
munca organizației de

★
C. C. al Comsomolului 
uriașă însemnătate îm-

Plenara 
acordă o 
bunătățirii continue a muncii cu 
pionierii și își exprimă convinge
rea că organizațiile de Comso- 
mol și organele comsomoliste con
ducătoare se vor ocupa în mod 
bolșevic de înlăturarea lipsurilor, 
de îmbunătățirea hotărîtă a con
ținutului muncii în rîndurile pio
nierilor și în felul acesta vor fi 
și mal bine îndeplinite cele mai 
importante sarcini ale partidului 
comunist, date Comsomolului în 
ce privește conducerea organiza
ției de pionieri.

(Text prescurtat Sublinierile 
aparțin redacției).

Okinava!“

„Afară 
din

HHU
FESTIVALUL'

CELOR CE
CINTA PACEA

In zilele de 13,
14 și 15 decem
brie se va des
fășura la Tokio, 
Festivalul Aso
ciației Corale 
„Cîntăreții Japo
niei*4. Această
asociație, decla- 
rînd că membrii 
ei vor cînta pînă 

nu va mai fi războâ, a devenit o 
largă organizație de masă a ti
nerilor iubitori de pace din Ja
ponia. Festivalul ce va avea loc 

. în curînd, dă posibilitatea di
verselor coruri din întreaga Ja
ponie de a-și prezenta în mod 
public programul lor. Festiva
lul va constitui un răsunător 
imn închinat păcii.

F.M.T.D. a salutat cu simpa
tie inițiativa tinerilor japonezi; 
recent, Bruno Bemini, preșe
dintele F.M.T.D. a trimis un 
mesaj Asociației arătînd ca acti
vitatea ei constituie o contri
buție însemnata la lupta tine
rei generații împotriva unui 
nou război nimicitor, pentru 
pace și progres.

CONGRESUL TINERETULUI
SOCIALIST ITA»I*N

Intre 12 și 15 decembrie va 
avea loc la Salemo, Congresul 
Tineretului Socialist Italian. 
El va dezbate sarcinile actuale 
care stau în fața tineretului so
cialist din Italia.

F.M.T.D. care a fost invi
tată să participe la lucrările 
acestui congres va fi reprezen
tată prin : Mahmoud Babiker 
Jaafar (Sudan), prim vicepreșe
dinte al F.M.T.D., și Werner 
Lamberz (R. D. Germană) — 
secretar al F.M.T.D.

list din Polonia a făcut o vi
zită de 6 zile în Jugoslavia. 
Delegația a fost formata din 
Marian Renke — prim secre
tar al C.C. al U.T.S. și 
Pawlak — prim secretar al 
mitetului departamental 
Poznan.

Rezultatul acestei vizite 
considerat foarte fructuos, 
prilejul vizitei, delegația a 
cunoștință de viața tineretului 
iugoslav și de activitatea orga
nizației sale — Tineretul Popu
lar din Iugoslavia. Delegațiile 
au schimbat puncte de vedere 
în legătură cu o scrie do pro
bleme legate de mișcarea de 
tineret internațională. Stabilind 
planul de cooperare pentru a- 
nul viitor, delegațiile au stabi
lit între altele că :

— în prima jumătate a anu
lui viitor o delegație oficială 
a Tineretului Popular din Iu
goslavia să facă o vizită în 
Polonia.

— să lărgească schimburile 
reciproce de diverse delegații.

— tineretul ambelor țări să 
participe la taberele și semina- 
riile care se vor organiza în 
Iugoslavia și Polonia.

— să lărgească cooperarea 
între presa de tineret din cele 
două țări.

Neîndoios că vizita delega
ției Tineretului Socialist din 
Polonia în Iugoslavia consti
tuie o contribuție la întărirea 
legăturilor de prietenie 
laborare între tineretul 
slav și polonez.

TELEGRAMA
DE PROTEST

O VIZITA FRUCTUOASA

La inițiativa C.C. al Tinere
tului Popular din Jugoslavia, o 
delegație a Tineretului Socia-

In Comitetele «peciala ale O. N. U

Activa participare 
a delegaților R. P. R
NEW YORK 3. Coresponden

tul Agerpres transmite :
In ședința din 2 decembrie a 

comitetului nr. 3 a luat cuvîntul 
în numele delegației romîne 
Mircea Malița. El a arătat că stu
dierea dreptului popoarelor la 
autodeterminare este o măsură 
menită să întîrzie realizarea în 
practică b acestui drept care este 
înscris în Carta O.N.U. și care 
stă la baza unei serii de, hotărîri 
și acțiuni ale O.N.U. „Unii susțin 
că dreptul la autodeterminare ar 
fi o idee nebuloasă, dar dezvol
tarea istorică a secolului nostru a- 
rată că este o idee cțară, puterni
că și care transforma lumea sub 
ochii noștri. Proporțiile luate în 
zilele noastre de eliberarea po
poarelor de sub jugul colonial 
sau semicolonial confirmă caracte- 
rul ineluctabil al aceleiași nece
sități istorice care în trecut a dis
trus mari imperii și care astăzi 
condamnă la pieire întregul sis
tem colonial. Din cele 82 de state 
membre ale O.N.U. 37 nici nu 
existau la sfîrșitul secolului tre
cut. Dreptul popoarelor de a fi 
libere se afirmă astfel cu 
tăria în zilele noastre**.

In fața comitetului nr. 4 a fost 
depusă recent o rezoluție cerînd o 
rapidă normalizare a situației din 
Camerun în sensul dezvoltării 
progresului democratic și realiză
rii independenței Camerunului.

In ședința din 2 decembrie a 
Comitetului nr. 4 a vorbit T. 
Marinescu exprimînd poziția de
legației romîne față de seriozita
tea unei situații care a provocat 
mii de sezisări și petiții adresate

toată

de populația eameruneză. 
caracterizată ca tragică și

O.N.U. 
situație 
insuportabilă într-unul din aceste 
proteste. Referindu-se la măsurile 
represive și antidemocratice luate 
în Camerun de puterile adminis
tratoare, Marinescu a subliniat 
că O.N.U. nu poate fi o instituție 
care înregistrează plingeri, ci tre
buie să ajute efectiv la restaurarea 
unui climat politic normal și la 
apărarea unor drepturi inalienabi
le. T. Marinescu a încheiat arătînd 
că întreaga evoluție a situației din 
teritoriile aflate sub tutelă recla
mă fixarea de către O.N.U. a u- 
nor termene în limita cărora să 
se desăvîrșească procesul de cîști- 
gare a independenței acestor teri
torii.

Ian 
Co- 
din

este 
Cu 

luat

și co- 
iugo-

Mon-în numele Federației 
diale a Tineretului Democrat 
Secretariatul F.M.T.D. a trimis 
o telegramă de protest împotri
va arestării secretarului general 
al Uniunii Generale a Studen
ților Musulmani din Algeria (cu 
sediul în Franța) cu următorul 
conținut:

In numele F.M.T.D. proter 
tăm împotriva arestării arbitrare 
& secretarului general al

U.G.E.M.A. — Mahomed Khe- 
miști. Cerem eliberarea lui 
imediată. In spiritul vremii 
noastre, susținem recunoaște
rea dreptului poporului alge
rian la independență națio
nală ; cerem încetarea ostilită
ților în interesul poporului 
francez și algerian.

PE LINIA COLABORĂRII 
U.N.E.S.C.O. CU F.M.T.D.

Recent, U.N.E.S.C.O. a tri
mis F.M.T.D. documente pri
vind ajutorul oferit de această 
organizație grupurilor educati
ve de tineri și adulți pentru 
studiul problemelor internațio
nale. S-a întreprins această ac
țiune în scopul popularizării 
de către F.M.T.D. a materiale
lor respective în rîndurile or
ganizațiilor sale membre.

REUNIUNEA
SERVICIULUI CIVIL 

INTERNAȚIONAL

Intre 1 și 5 noiembrie a •- 
vut loc la Marly Le Roi con
ferința anuală a Serviciului Ci
vil Internațional.

Serviciul Civil Internațional 
este o organizație care iniția
ză acțiuni voluntare cum ar fi 
șantiere, tabere internaționale 
de muncă etc. Pentru anul 
viitor, de pilda, această orga
nizație are în -plan*: lupta îm
potriva consecințelor calamită
ților — cum ar fi inundațiile — 
acțiuni împotriva crizei de lo
cuințe, organizarea studiului 
problemelor care au importan
ță pentru stabilirea păcii și 
prieteniei între popoarele din 
țările cu orînduiri sociale di
ferite. Pe această linie se pre
vede organizarea de la 6—25 
iulie 1958 a unui „Șantier 
Orient-Occident" în Tunisia.

Conferința de la începutul 
lunii trecute a avut ca scop 
aducerea la cunoștință a hotă- 
rîrilor Comitetului internațio
nal și de a se studia felul cum 
ele pot fi realizate. F.M.T.D. a 
fost reprezentată la conferința 
anuală a Serviciului Civil In
ternațional de Jaques Denis 
— membru în Comitetul Exe
cutiv al F.M.T.D.

■>

Luptele din Ifni s-au extins'
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MADRID 3 (Agerpres). — In
tr-un comunicat al Ministerului 
de Externe al Spaniei se arată 
că IN CURSUL ZILEI DE LUNI 
LUPTELE DIN IFNI S-AU EX
TINS ȘI IN COLONIA SPA
NIOLA RIO DE ORO, SITUATA 
LA 150 KILOMETRI SUD DE

Discuțiile din Comitetul Politic
O.N.U. problema algeriană 

continuă
NEW YORK 3 (Agerpres). —a mișcării de eliberare națională 

După cum s-a mai anunțat, la 2 * • •• •
decembrie Comitetul Politic al A- 
dunarii „Generale a O.N.U. a conti
nuat discutarea problemei alge
riene. A. Șukeiri, reprezentantul 
Arabiei Saudite, a subliniat că 
lupta poporului algerian este o 
parte integrantă a procesului de 
eliberare a popoarelor arabe din 
robia colonială.

Delegatul Ceylonului, Gunevar- 
dene, a subliniat uriașa amploare

Japonia, pentru evacuiarea tru. 
peior americane din Okinava se 
alătură noi mii de oameni.

„Americani, cărați-vă acasă !" 
— răsună acum în toată Japo
nia.

In clișeu: Poliția lovește pe 
țăranii care nu vor ca pămfn- 
tul lor să fie transformat în- 
tr.un aeroport pentru bombar. 
dierele atomice americane.

revendicărilor opirjiei publice 
largi din Japonia, ocupianții a- 
mericani au transformat această 
insulă japoneză într-o bază mi. 
litară a lor. Ei alungă țăranii 
de pe pămînturile lucrate de 
moșii și strămoșii acestora, 
transformînd cîmpurile de orez 
în platforme de aterizare pen
tru bombardiere atomice.

La mișcarea pentru lichida, 
rea tuturor bazelor militare din

Un val de indignare a cu
prins întreaga Japonie. In fața 
ambasadei americane din Tokio 
s-au adunat studenți din capi, 
tala Japoniei. Ei au venit aici 
cu lozinci pe care se putea citi : 
„Americani, cărați-vă din Oki
nava !" Detașamente mari de 
polițiști au încercat zadarnic 
să împrăștie tineretul.

După cum se știe, în duda
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din Asia și Africa. Problema alge
riană, a spus el, este o parte 
a acestei mișcări și cu cît vor în
țelege mai curînd Franța și cele
lalte puteri occidentale acest lu
cru, cu atît va fi mai bine pentru 
ele și pentru întreaga lume.

In ședința din după amiaza zi
lei de 2 decembrie reprezentantul 
Libanului a subliniat că problema 
algeriană nu poate fi rezolvată 
nici prin război, nici prin acte ju
ridice ale guvernului francez, în- 
trucît aceste acte nu sînt recu
noscute de poporul algerian.

Delegatul Franței, Giscald d’Es- 
taîng, ©are a luat apoi cuvtntul, a 
repetat argumentele expuse deja 
de Pineau la începutul discuții
lor.

IFNI. AUTORITĂȚILE
NIOLE ANUNȚA CA PARTI
ZANII MAROCANI AU ATACA-1" 
UN CONVOI MILITAR SPA 
NIOL CARE MERGEA SPRE 
LOCALITATEA EL AIUN DIN 
SAHARA SPANIOLA. Agenția 
Associated Press subliniază că 
este pentru prima oară cînd spa

niolii recunosc extinderea ostili
tăților din punct de vedere teri
torial concomitent cu Jntensifica- 
rea luptelor în jurul posturilor 
spaniole din Ifni asediate de par
tizani. Ziarul marocan „Al-Alam" 
anunță o serie de succese obți
nute de partizanii marocani în 
ciuda bombardamentelor aviației 
spaniole. Ziarul relatează că nave 
avînd pe bord trupe de întărire 
au fost împiedicate să debarce 
datorită focului intens al artile
riei partizanilor marocani care 
au folosit tunuri capturate de la 
spanioli. In cursul luptelor din 
jurul orașului Sidi-Ifni, maroca
nii au doborît un avion spaniol. 
In zona acestui oraș se semna
lează lupte înverșunate în cursul 
cărora marocanii au încercuit sa
tele Taraz, Ais, lemur și Tleta

IFNI — posesiune colonială 
(protectorat) al Spaniei în 
Africa, pe litoralul Atlanticu
lui. Suprafață aproximtivă : 
2.000 km. pătrat!. Populație 
aproximativă : 40.000 oameni. 
Locuitorii se ocupă cu grădi
năritul și creșterea animale
lor.

Țelurile conferinței 
pentru solidaritatea țărilor 

Asiei și Africii
CAIRO 3 (Agerpreș). — China 

Nouă transmite: Secretariatul
Conferinței pentru solidaritatea fă. 
rilor Asiei și Africii a dat publici, 
tății un buletin în care sînt men.

Mare manifestație 
a studenților din Paris
PARIS 3 (Agerpres). — Ziare

le franceze relatează pe larg de
spre marea manifestație a studen
ților de la facultățile științifice 
din Paris, care a avut loc, după 
cum s-a anunțat, la 29 noiembrie 
a. c. la Paris.

La această manifestație au par. 
ticipat peste 4000 studenți care 
purtau pancarte cu lozinci ca: 
„VREM AMFITEATRE NU CA
ZĂRMI1*, „VREM O FACULTA
TE NOUA“.

După ce au ascultat mai mulți 
vorbitori care au zugrăvit în cu- 
vîntările lor tabloul sumbru al si
tuației învățămîntului științific 
de la Paris, studenții au demon
strat pe străzi.

ționate scopurile acestei confe
rințe, care urmează să aibă loc la 
21 decembrie a.c.

Editorialul buletinului este sem. 
nat de Anap Singh, membra al 
parlamentului indian șl vicepreșe
dinte al Comitetului de pregătire 
al conferinței. In editorial se arată 
că scopul apropiatei conferințe 
este de „a studia problemele inter, 
naționale care stau in fața lumii 
și îndeosebi cele care privesc direct 
și vital popoarele Asiei și Afri. 
ciia. Conferința „va căuta să pro. 
'moveze un punct de vedere comun 
al țărilor Asiei și Africii, pentru 
soluționarea pașnică a probleme
lor lor".

Subliniind faptul că popoarele 
Asiei și Afiicii reprezintă o cui. 
tură și civilizație străveche, Singh 
spune că la conferință „vor fi re
înviate aceste legături vechi, 
într.un timp legau popoarele 
stre" pentru o se obține ,,o 
borare frățească intre noi și
popoarele noastre și celelalte po
poare ale lumii, în spiritul respec. 
tutui reciproc și al îngăduința, dar 
pe baze de absolută egalitate".

care 
noa. 
cola, 
între


