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A încetat din viață
Dr. Petrn Groza

1'1 il

Miercuri 8 ianuarie 1958

Din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, a Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, Comitetul Central 
Partidului Muncitoresc Romîn șl Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîneal

anunță cu adîncă durere întregului popor că în ziua de 7 ianuarie ora 5 a încetat 
din viață, la București, după o lungă șl grea suferință, eminentul om politic și de stat, 
fiu devotat al poporului romîn, tovarășul nostru iubit, dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale.

Prezidiul Marii Adunări Naționale Comitetul Central Consiliul de Miniștri
a Republicii Populare Romîne al Partidului Muncitoresc Romîn al Republicii Populare Romîne

Ședința comună de doliu a Prezidiului Marii Adunări BULETIN 
Naționale a Republicii Populare Romîne, Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

MEDICAL

președintele Prezidiului Marii Adunări Nationale

In ziua de 7 ianuarie 1958, la 
ora 13,30, a avut loc o ședință 
comună de doliu a Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

ți a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Rpmîne pen
tru cinstirea memoriei președin
telui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare

Romîne —- tovarășul Dr. Petru 
Groza.

In ședință a fost adoptată ho- 
tărîrea cu privire la organizarea 
funeraliilor defunctului.

HOTARIREA
Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne, Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne cu privire la organizarea 

funeraliilor tovarășului Dr. Petru Groza
In legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Dr. Petru 
Groza, Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne hotărăsc :

1. Se declară doliu național în 
întreaga țară începînd de astăzi, 
7 ianuarie, pînă în ziua funera
liilor, inclusiv.

2. Pentru înhumarea Dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, se vor or
ganiza funeralii naționale.

3. Pentru organizarea funera
liilor se constituie o comisie de 
stat formată din tovarășii Chivu

PREZIDIUL MARII
ADUNĂRI NAȚIONALE 

A REPUBLICII 
POPULARE ROMÎNE

Stoica (președintele comisiei), 
Emil Bodnăraș, Leontin Sălăjan, 
Ianos Fazekaș, Ion Gheorghe 
Maurer, Anton Moisescu, Mihail 
Ralea, Romulus Zăroni, Florian 
Dănălache.

4. In zilele doliului național, se 
vor arbora în întreaga țară dra
pelul de stat al R. P. R. și 
drapele roșii îndoliate. Pe întrea
ga durată a doliului se suspendă 
toate manifestările distractive și 
sportive, cît șl orice fel de adu
nări festive și comemorative.

Teatrele, cinematografele, sălile 
de concert și alte instituții cultu
rale își vor adapta programele la 
zilele de doliu. In ziua funeralii
lor spectacolele de orice fel și în- 
vățămîntul de toate gradele se 
suspendă.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI

MUNCITORESC ROMIN

în
va

5. In ziua de 10 ianuarie 
timpul funeraliilor, la ora care 
fi anunțată de comisia de stat 
pentru organizarea funeraliilor, 
ca semn de omagiu se va între
rupe lucrul 3 minute în toate în
treprinderile și instituțiile din ța
ră (cu excepția acelora unde con
dițiile de producție nu permit în
treruperea lucrului); în același 
timp vor suna sirenele tuturor în
treprinderilor, locomotivelor, va
selor flotei maritime și fluviale; 
în orașe se va opri timp de 1 mi-

anut circulația vechiculelor și 
pietonilor.

6. In semn de ultim salut, 
Capitala țării — București — 
vor

în
se 

trage 24 salve de artilerie.
CONSILIUL 

DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMINE

Tovarășul Dr. Peitru Groza a 
suferit de un neoplasm al intesti
nului subțire cu diseminări in
testinale și peritoneale, avînd 
evoluție rapidă.

Primele manifestări ale bolii 
au apărut în luna octombrie 1957. 
Examenele făcute aui pus în evi
dență o strîmtorare incompletă 
a intestinului subțire, necesitînd 
prin fenomenele clinice de subo- 
cluzie intervenția chirurgicală 
efectuată în ziua de 17 noiembrie 
1957.

La intervenția chirurgicală s-a 
confirmat obstruarea incompletă 
a intestinului subțire prin tu
moră, precum și prezența disemi
nărilor intestinale și peritoneale, 
care au făcut imposibilă rezol
varea chirurgicală radicală. Ast
fel operația s-a rezumat la reme
dierea fenomenelor mecanice de 
subocluzie prin anastomoza ileo- 
colică. Boala însă și-a continuat 
evoluția iremediabilă, care a dus 
la ocluzia mecanică și paralitică, 
survenită în ziua de 31 decem
brie 1957.

O nouă intervenție chirurgi
cală nefiind posibilă, s-a aplicat 
tratamentul simptomatic medica
mentos Și alimentarea artificială 
pînă la survenirea decesului din 
ziua de 7 ianuarie 1958, orele 5.

București, 7 ianuarie 1958.
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COMUNICAT
Comisia de stat pentru organi

zarea funeraliilor tovarășului dr. 
Petru Groza, Președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, co
munică :

Pentru ca oamenii muncii să-și în ziua de miercuri 8 ianuarie 
ia rămas bun de la tovarășul dr. între orele 9—14 și 17—21 și joi 
Petru Groza, sicriul cu corpul ne- 9 ianuarie între orele 9—14 și 
însuflețit al defunctului va îi de- 17—22.
pus în Palatul Republicii, din înhumarea se va face în ziua 
Calea Victoriei. de vineri 10 ianuarie la cimitirul

Accesul publicului va avea loc militar Ghencea.

Conf Dr. VOI NEA MARI
NESCU, Ministrul Sănătății 
șl Prevederilor Sociale.
Acad. Prof. Dr. N. GH.LUPU
Acad. Prof. Dr. I. HAȚIE- 
GANU
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr. E. KA HA NA
Dr. D. POPESCU

Dr. C. ILIESCU
Dr. I. FAGARAȘANU
Dr. T. BURGHELE
Dr. T. SP1RCHEZ

Prezentarea condoleanțelor
la Palatul Marii Adunări Naționale

In . după-amiaza zilei de marți 
7 ianuarie, la palatul Marii Adu
nări Naționale au venit pentru a 
prezenta condoleanțe în legătură 
cu greaua pierdere suferită de po
porul nostru, personalități de 
seamă, fruntași ai vieții noastre 
obștești, științifice, culturale.

Palatul Marii Adunări Națio
nale este îndoliat. Pe frontispiciul 
clădirii și în interior sînt arbo
rate .steaguri tricolore și roșii' cer
nite. Cabinetul președintelui și-a 
păstrat atmosfera de lucru, ară- 
tînd așa cum l-a părăsit el nu
mai cu cîteva zile în urmă. Ca
lendarul și-a oprit ultima filă la 
31 decembrie, ultima zi de 
cru a președintelui.

încăperea este dominată de 
mare tablou al tovarășului 
Petru Groza străjuit de flori și de

Iu-

un 
dr.

steaguri tricolore și roșii îndo
liate.

In fața mesei de lucru este des
chis registrul de condoleanțe.

In cabinetul de lucru al 
președintelui pășesc în tăcere 
delegați ai sindicatelor, ai orga
nizațiilor de tineret și femei din 
țara noastră și aj altor organi
zații de masă, reprezentanți ai 
instituțiilor de știință, artă și cul
tură, șefi ai cultelor. Ei prezintă 
condoleanțe tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș. Petre Borilă, Alexandru. Mo- 
ghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Anton Moisescu, Gh. Stoica, M- 
Ralea, I. Gh. Maurer.

Printre cei care prezintă condo
leanțe sînt: acad. dr. C. I. Par-

hon, președintele A.R.L.U.S-ului, 
acad. Iorgu Iordan, și acad. prof. 
dr. St. Milcu, din partea Prezi
diului Academiei R. P. Romîne, 
Stela Enescu, din partea Comi
tetului organizatoric central al 
femeilor din R. P. Romînă, Jus- 
tinian, patriarhul Bisericii Orto
doxe Romîne, Traian Jovanelli, 
vicarul general al arhiepisco
piei romano-catolice din Bucu
rești, Adolf Brukner, protopop 
evanghelic luteran din Bucu
rești, prof. univ. M. Ghel- 
megean’u, vicepreședinte al 
S.R.S.C., acad. .M. Beniuc, prim, 
secretar al Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă, artistul po
porului Jules Caz-aban.

La Palatul Marii 
nări Naționale au venit

Adu-
»ă

prezinte condoleanțe membrii 
corpului diplomatic aflat la Bucu. 
rești: membrii ambasadei R.P.F. 
Iugoslavia în frunte cu ambasa
dorul N. Vujanovici, ai ambasa
dei R.P. Albania în frunte cu 
ambasadorul Miha Lako, ăi am
basadei R.P. Chineze în frunte 
cu ambasadorul Ke Bo-nian, ai 
ambasadei Uniunii Sovietice în 
frunte cu ambasadorul A. A. Epi- 
șev, ai ambasadei R. Cehoslova
ce în frunte cu ambasadorul Ivan 
Rohall Ilkiv, ai ambasadei R.P. 
Ungare în frunte cu ambasado
rul Ferenc Keleti, ai ambasadei 
R.D. Germane în frunte cu amba-

(Continuare In pag. 3-aJ

La 7 Ianuarie 1958, ora 5 diminea
ța, în urma unei boli îndelungate și 
grele, a încetat din viață eminentul 
om de stat, fiu devotat al poporului 
romîn, tovarășul nostru iubit, docto
rul Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne.

Dr. Petru Groza și-a închinat viața 
luptei pentru înflorirea și propășirea 
țării, pentru progresul material și 
cultural ai poporului, pentru priete
nie și pace între popoare.

Dragostea de patrie și năzuința de 
dreptate socială l-au făcut să se ală
ture din toată inima acum aproape 
25 ani, luptei conduse de Partidul 
Comunist Romîn pentru eliberarea și 
independența țării, pentru construirea 
unei Romînii noi, soci.Jiste, fiind con
știent că numai astfel poate sluji cu 
adevărat interesele poporului.

Născut Ia 7 decembrie 1884, în co
muna Băcia, regiunea Hunedoara, 
Petru Groza a urmat cursurile liceu
lui din Orăștie, după care a conti
nuat studiile la Budapesta, Berlin, 
Leipzig, luîndu-și doctoratul în știin
țe juridice.

încă din vremea studenției el s-a 
manifestat pe tărîm politic ca luptă
tor împotriva asupririi naționale, pen
tru egalitatea în drepturi între națiuni, 
pentru eliberarea Ardealului de sub 
dominația imperiului austro-ungar.

Petru Groza 
tat în Adunarea 
1918.

Intre 1920—1927 
cinci ori deputat în parlamentul romîn, 
iar de două ori a ocupat funcția de mi
nistru. Dîndu-și seama de caracterul 
reacționar, antipopular și fățarnic al 
partidelor burgheze, Petru Groza s-a 
ridicat împotriva politicii acestor par
tide și s-a consacrat cauzei poporu
lui. întemeietor și organizator al 
Frontului Plugarilor, el a înțeles că 
ridicarea nivelului de viață și de cul
tură a țărănimii și al întregului popor 
poate fi obținută numai prin făurirea 
alianței de luptă a clasei muncitoare 
și țărănimii sub conducerea clasei 
muncitoare.

In fruntea Frontului Plugarilor, 
Petru Groza a răspuns chemării Par
tidului

a fost depu- 
Constituantă din

el a fost ales de

Comunist Romin de unire a

forțelor democratice șl a militat pen
tru înfăptuirea frontului popular îm
potriva fascismului și înfeudării țării 
Germaniei hițleriste, împotriva răz
boiului antisovietic, pentru răsturna
rea dictaturii militaro-fasciste și tre
cerea Romîniei în coaliția antihitle- 
ristă. Pentru această activitate el a 
fost persecutat și, în 1943, arestat de 
organele represive ale statului bur- 
ghezo-moșieresc.

După 23 August 1944, dr. Petru 
Groza s-a aflat în primele rînduri ale 
forțelor democratice, împotriva reac- 
țiunii, pentru democratizarea țării. In 
urma luptei dusă de masele populare 
conduse de Partidul Comunist Romîn 
pentru instaurarea regimului demo- 
crat-popular, Ia 6 martie 1945 dr. Pe
tru Groza a devenit președintele pri
mului guvern democrat din istoria ță
rii. Timp de 7 ani în această cali
tate, a muncit pentru înfăptuirea po
liticii partidului, de transformări de
mocratice, revoluționare, de refacere 
și dezvoltare a economiei țării, de 
construire a socialismului.

La 2 iunie 1952, dr. Petru Groza a 
fost ales președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, funcție pe 
care a îndeplinit-o cu cinste și cu spi
rit de înaltă răspundere pînă la sfîr- 
șîtuil vieții sale. Dr. Petru Groza și-a 
închinat întreaga sa energie cauzei 
construcției socialiste, ca singur drum 
care poate asigura poporului nostru 
viitorul luminos șl fericit. El a spri
jinit politica Partidului Muncitoresc 
Romîn în problema națională și a mi
litat pentru realizarea el, pentru ega
litatea în drepturi și frăția dintre po
porul romîn și minoritățile naționale.

Prieten sincer și devotat al Uniunii 
Sovietice, Petru Groza a militat cu 
pasiune pentru strîngerea legăturilor 
frățești între poporul romîn și po
poarele sovietice, văzînd în aceasta 
o chezășie a dezvoltării economice și 
social-culturale a țării, a ridicării bu
nă stării poporului, a consolidării 
independenței și suveranității noastre 
naționale. Mîndrp că țara Sa face par
te din invincibilul lagăr socialist, cea 
mai puternică forță în slujba păcii și

progresului aoclal, Petru Groza ■ 
contribuit la întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste, în frunte 
cu Uniunea 
relațiilor de 
aceste țări.

Adversar 
imperialiste 
amestec în treburile interne ale altor 
țări, de pregătire a unui nou război, 
Petru Groza și-a cîștigat merite de 
seamă în realizarea politicii Partidu? 
lui Muncitoresc Romîn și Guvernului 
Republicii noastre de pace și colabo
rare internațională, de coexistență 
pașnică între toate statele, indiferent 
de regimul lor politic și social. Prin 
munca sa neobosită pentru ridicarea 
prestigiului țării noastre și afirmarea 
Republicii Populare Romîne pe plan 
internațional ca forță activă în lupta 
pentru pace, dr. Petru Groza a do- 
bîndit stima omenirii iubitoare de 
pace.

Petru Groza a desfășurat o largă 
activitate publicistică în slujba ideii 
nobile a păcii și prieteniei dintre po
poare, a progresului social ; figură lu
minoasă de intelectual și om politic 
înaintat, el a înțeles rolul istoric al 
clasei muncitoare, ca principala forță 
socială a propășirii țării și I s-a ală
turat, servind cu abnegație poporul 
romîn.

Pătruns de sentimentul demnității 
naționale, el avea încredere neclintită 
în forța creatoare a poporului nostru 
liber și stăpîri pe soarta sa.

încetarea din viață a tovarășului 
Petru Groza este o grea și dureroasă 
pierdere pentru poporul romîn 
ționalitățile conlocuitoare din 
blica Populară Romînă.

Să cinstim memoria sa prin 
tot mai Mrînță a oamenilor i 
în jurul Partidului Muncitoresc 
min și Guvernului țării, prin mobili
zarea tuturor forțelor în opera de con
struire a socialismului și de apărare 
a păcii, de realizare a mărețelor idea
luri pentru care a muncit și . luptat. , 
neuitatul nostru tovarăș Petru Groza.

Amintirea lui ? Petru Groza va ră- 
mîne veșnic vie în inima și conștiința 
oamenilor muncii din patria noastră.

Sovietică, la dezvoltarea 
prietenie frățească între

neîmpăcat al planurilor 
de robire a popoarelor, de

și na- 
Repu-

unirea 
muncii 

Ro-

Prezidiul Marii Adunări
Naționale a Republicii

Populare Romîne

Comitetul Central al
Partidului Muncitoresc

Romîn

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare 

Romîne



Viața de organizație
V

UTEMIȘTII 
propagandiști activi ai politicii 
partidului la sate
In raionul Jimbolia — a cărui 

agricultură este complect coope- 
rativizată — sînt gospodării co
lective mari, vestițe în întreaga 
țară. Este de ajuns, de pildă, 
să amintim de G.A.C. „Victoria“- 
Lenauheim, de figurile iscusiților 
colectiviști de aici, maiștri ai re
coltelor îmbelșugate de griu, po
rumb, sfeclă de zahăr — adevă- 
rați gospodari și — dacă vreți — 
și cercetători științifici. Aici s-au 
creat soiuri noi de plante, ca 
fasolea „Victoria“ Lenauheim, 
aici se fac cercetări pentru plan
tarea fără irigație a verzei, pen
tru încrucișarea oilor etc. Despre 
toate acestea ziarele au adus de 
nenumărate ori cuvinte de laudă I

Era deci firesc ca la conferința 
organizației raionale a U.T.M. 
să se discute în special proble
mele care preocupă masa tineri
lor de la sate.

La conferință s-a făcut o ana
liză matură a contribuției adusă 
de utemiști în transformarea so
cialistă a agriculturii în raionul 
Jimbolia. Luînd cuvîntul în con
ferință tov. Feher Adalbert, prim 
secretar al Comitetului raional 
P.M.R.-Jimbolia a arătat că ute- 
miștii au fost un ajutor prețios 
al partidului în îndrumarea ță
ranilor muncitori pentru a se în
scrie în gospodării colective și 
întovărășiri. Munca utemiștilor a 
fost deosebit de rodnică în acest 
an în comunele Lenauheim, Bul
găruș, Comloșul Mare, Vivar.

Dezbaterile conferinței au rele
vat metodele folosite de organi
zațiile U.T.M. în această muncă. 
Succesul muncii este determinat 
in ultima instanță, a arătat tov. 
Karol Farkaș, de munca dusă de 
organizația ‘ ‘ "
fiecare tînăr 
niș, Otelec, 
generale sau 
mitet ori de 
pe rînd cu utemiști! ai căror pă
rinți nu erau înscriși în gospo
dăria colectivă, încredințîndu-le 
sarcina de a-și lămuri în primul 
rînd părinții.

Am satisfacția să vă aduc la 
cunoștință că în Otelec 8 ute
miști, iar in Pustiniș 6 și-au dus 
la îndeplinire în u.tima vreme 
această sarcină de organizație, a 
spus delegatul utemiștilor din a- 
ceastă comună.

Utemiști! sînt totodată chemați 
să contribuie la întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodă
riilor colective înființate pînă in 
prezent. In acest scop organiza
țiile U.T.M. s-au îngrijit de în- 
siiozarea furajelor și datorită 
eforturilor lor, in silozurile gos
podăriilor colective au fost în
magazinate 3.432 tone nutreț. 
Instructorul raional Ion Valea 
mărturisea în conferință că in 
sectorul său de activitate nu este 
nici un uternist colectivist care 
st. aibă efectuate în 1957 sub 150 
zHe-muncă. S-a amintit de ase
menea de aportul mecanizatori
lor utemiști de la S.M.T. Gottlob 
și Cenei în obținerea de recolte 
bogate pe ogoarele colectiviștilor.

Este bine cunoscut faptul că 
păsările și animalele mici aduc 
venituri mari și într-un termen 
scurt gospodăriilor colective. La

de bază U.T.M. cu 
în parte. La Pusti- 
Ionel, în adunările 
în ședințele de co- 
birou, s-a discutat

ca Intr-o 
colective 

fie hiere

conferință s-a propus 
serie de gospodării 
creșterea acestora să 
dințată tineretului.

In unele comune ca 
telec, Ionel atunci cind sînt ploi 
prea multe, gospodăriile colecti
ve au pagube din cauza inunda
țiilor. Săparea unor canale și 
șanțuri care să permită scurgerea 
apei va ajuta la înlăturarea pa
gubelor. Și tinerii s-au angajat 
la conferință să facă acest lu
cru.

Acum trebuie cărate îngrășă- 
mfrrtele naturale pe cîmp. Apoi, 
plantarea de pomi fructiferi, crea
rea de pepiniere pomicole — sînt 
toate acțiuni ce trebuie reali
zate de tineret. Crearea și în 
G.A.C. și S.M.T. a posturilor 
U.T.M.-iste de control, va duce, 
fără îndoială, la întărirea disci
plinei și răspunderii în muncă a 
tineretului. Iată numai cîteva pro
puneri prețioase pe care conferin
ța raională a utemiștilor din raio
nul Jimbolia și 4e-a însușit, sta
bilind organizațiilor U.T.M. sar
cina să le înfăptuiască mobili- 
zînd tineretul din întregul raion.

Pentru aceasta însă trebuie li
chidate unele deficiențe din mun-

însemnări pe marginea 
Conferinței organiza
ției raionale a II.T M. 

Jimbolia

ca comitetului raional și a unor 
organizații de bază ale U.T.M.

Pe viitor vor trebui organizate 
mai multe acțiuni comune ale ti
nerilor colectiviști cu tinerii în
tovărășiți. Este necesară o mai 
largă popularizare a realizărilor 
gospodăriilor colective, a vieții 
îmbelșugate a colectiviștilor.

Mecanizatorii trebuie mai mult 
ajutați în direcția creșterii cali
ficării lor pentru a presta o mun
că de mai bună calitate pe ogoa
rele înfrățite. Ei trebuie să fie 
fojosiți mai mult decît pînă a- 
cum ca agitatori pentru crearea 
de gospodării colective. în acest 
sens s-a propus și un schimb de 
experiență între mecanizatorii 
la S.M.T. Gottlob și cei de 
S.M.T. Cenei.

Și fără îndoială, în centrul 
muncii de educație comunistă a 
tinerilor țărani muncitori din ra
ion, va trebui să stea tot mai 
mult problema colectivizării.

★
Astăzi tinerii din acest raion, 

indiferent de naționalitate — ro- 
mîni, maghiari, germani, sîrbi — 
prin activitatea lor comună, în
frățită, își făuresc viitorul Ier fe
ricit. Un mare rol în cimentarea 
prieteniei de nezdruncinat a tine
rilor din raionul Jimbolia de di
ferite naționalități, l-a avut și-l 
are activitatea cultural-artistică 
comună, desfășurată la colțurile 
roșii ale gospodăriilor colective 
și la căminele culturale. Polerna 
Rudolf a povestit în conferință 
despre activitatea culturală rod- 
nică desfășurată de tinerii rom mi 
si germani din comuna Lenau
heim.

Uivar, O-

de 
la

In domeniul activității cultu
ral-sportive conferința a apreciat 
însă că mai sînt încă multe lu
cruri de făcut.

Delegatul Stoian C. de la Iecea 
Mare se căina că în comuna lor 
nu există activitate culturala. Nu 
sînt tineri în comună ? Ba da și 
încă foarte mulți: mai bine de 
400 din care peste 100 sînt ute- 
miști. De ce organizația U.T.M. 
nu-i antrenează _ pe acești ute- 
miști și tineri într-o activitate 
cultural-artistică bogată și varia- 
ță care — fără îndoială — le-ar 
fi pe plac și de mult folos în 
educația lor ? !

Delegatul Pascu Mihai din 
Bulgăruș vorbea de faptul că în 
comuna sa căminul cultural nu 
este pregătit pentru a putea găz
dui în timpul iernii o rodnică ac
tivitate culturală.

In comuna Ionel căminul cul
tural e închis de mai multă 
vreme.

Care să fie cauza că într-un 
raion ca Jimbolia, cu valoroase 
tradiții culturale, există încă 
sate și comune în care activita
tea culturală lîncezește ? Preșe
dintele comisiei de revizie, în ra
portul prezentat în conferință a- 
mintea faptul că, comitetul raio
nal U.T.M. a depășit cheltuielile 
planificate pentru telefon și a fă
cut „economie“ la fondurile ce 
trebuiau utilizate pentru depla
sarea activiștilor comitetului ra
ional în organizațiile de bază. 
Se dădea și un procent : „econo
mia“ a fost de aproape 40 la 
sută.

Iată deci una din cauze. Ac
tiviștii au stat prea puțin în mij
locul tineretului și n-au dat a- 
jutor, în măsura în care trebuia, 
— organizațiilor de bază U.T.M.

conferință s-a propus îngri- 
monumentelor istorice de 

organizațiile U.T.M., invio- 
activității cercurilor politi- 
în special a cercurilor „Să 

ne cunoaștem frumusețile și bo
gățiile patriei“.

Pentru realizarea acestor sar 
cini tinerii au nevoie de ajutorul 
activiștilor. Se cere deci comite
tului raional să se preocupe cu 
perseverență de pregătirea acti
viștilor săi.

in 
jirea 
către 
rarea 
ce și

★

Darea de seamă prezentată în 
conferință a constituit o bază te
meinică pentru discuțiile delega- 
ților. Ea a fost însă nelustif.cat 
de slabă la capitolul educație 
unde au fost înșirate prea multe 
cifre, în dauna unei analize pro
funde a conținutului muncii de 
educație comunistă a tineretului. 
Marea majoritate a pariicipanti- 
lor la discuții, însă, au compen
sat această scădere a dării de 
seamă.

Și, în sfîrșit, dacă unii mem
bri ai vechiului comitet raional 
s-au arătat defjcjtari la capito
lul autocritică, mulți delegați 
le-au dat o lecție de felul cum 
trebuie să-și analizeze activitatea 
proprie.

C. BUCUR 
corespondentul „Scinteli tine

retului“ pentru regiunea 
Timișoara

Pentru sezoanele acestui an, 
colectivul de muncă al fabricii 
de încălțăminte „Kirov" din 
Capitală va pune la dispo
ziția oamenilor muncii peste 
100 noi modele de încălță
minte.

In fotografie: Tehnicianul 
Matei Bronisfschi discută cu 
colectivul de creație despre 
noile modele care vor fi date 
în vînzare în acest an.

;
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Plenara Comitetului 
Organizatoric Central 

al A.V.S.A P.
Marți, 7 ianuarie, s-au desfășu

rat la București lucrările celei 
de-a 10-a plenare a Comitetului 
Organizatoric Central al Asocia
ției voluntare pentru sprijinirea 
apărării patriei. Plenarea a ana
lizat activitatea desfășurată de 
asociație în cursul anului 1957 și 
a adoptat hotărîri corespunzătoare 
în vederea ridicării calității pre
gătirii membrilor și 
în spirit patriotic, 
avut loc decernarea 
regiune fruntașă 
A.V.S.A.P- pe anul
A.V.S.A.P.-Galați,

a educării lor 
La sfîrșit a 

drapelului de 
în munca 

1957, regiunii
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In eei 10 ani care au trecut 
de la naționalizare, au fost con
struite în industria ușoară, 25 în
treprinderi noi. Alte 27 au fost 
dezvoltate. Numărul muncitorilor 
în aceste ramuri a crescut, în 
aceeași perioadă, de la 74.000 la 
122.000.

Producția în industria ușoară 
a cunoscut o linie de continuă 
dezvoltare. Paralel cu dezvolta
rea nivelului de viață al poporu
lui, au crescut în ritm foarte ra
pid cerințele oamenilor muncii 
față de industria ușoară. Cu fie
care an industria ușoară trebuie 
să dea cantități mai mari de 
produse pentru aprovizionarea 
populației de la orașe și sate. 
Moștenirea lăsată de capitaliști a 
cerut eforturi mari pentru pre
facerea întreprinderilor, pentru 
reutilarea lor cu mașini moder
ne, de mare capacitate.

In direcția satisfacerii cerințe
lor oamenilor muncii își îndreap
tă și în viitor toată atenția sec
torul industriei noastre ușoare.

Pentru anul 1958 s-au creat 
condiții care să contribuie la sa
tisfacerea în măsură tot mai mare 
a necesităților populației. Astfel, 
față de realizările din 1957, în

SA NE ÎNSUȘIM

marxism-leninismul

în mod profund și creator
Există credința că nu pot fi raliza problemele unei anumit?, 

decît superficiale încercările de a discipline științifice. Asemenea po- 
trage concluzii asupra formației sibilitâți îți oferă în special seini- 

□ariile unor - discipline de studiu 
care ridică probleme generale, dis
cipline care au drept menire să 
dea studenților coordonatele unei 
concepții generale asupra fenome
nelor naturii, gîndirii, societății.

în general, seminarul de socia-

Utemista Marfa Pop, lucrează Ia trei războaie șl este frun
tașă tn producție la fabrica de mătase „11 Iunie“ din Sighișoara.

Foto: AGERPRES

intelectuale a unui grup de oa
meni în urma unor întilniri spo
radice, de scurtă durată. Practica 
pedagogică subliniază însă faptul 
că acestei generale afirmații îi co
respunde și o categorică excepție. 
Participarea, de pildă, la oricare 
dintre orele de seminarii studen
țești, oricît de restrînsă ar fi te
matica abordată, poate determina 
în afara unor concluzii particula
re asupra modului de pregătire a 
problemelor puse în discuția se
minarului, și cîteva precise ele
mente concluzive asupra capacității 
respectivei grupe studențești de a 
analiza, de a aplica, de a gene-

Note de Ea un seminar 
studențesc, de socialism 

științific

forja conștiinței*»-ti
r-

Nu de mult a apărut în E.S.P.L.A. 
romanul „Crucea și săgeata“ de 
Albert Maltz. Scriitor comunist 
american, Maltz istorisește în a- 
ceastă carte o întâmplare petrecută 
In Germania fascisă, a anului 
1942 dovedind o adâncă pătrun
dere a fenomenelor ce se desfă
șurau în acea țară deși el se afla 
atât de departe de ea. „Crucea 
și săgeata“ este într-un anumit 
sens un roman psihologic, un ro
man ce analizează stările sufle
tești ale cîtorva oameni dar va
loarea lui trebuie judecată în 
funcție de faptul că frămîntările 
acestor oameni sânt reprezentative 
pentru evoluția gîndirii poporului 
german și explică în bună mă
sură o seamă de schimbări sociale 
de mai târziu pe care, într-un fel 
sau altul, le-au determinat.

Albert Maltz și-a luat ca sar
cină să povestească despre faptul 
că în ciuda terorii îngrozitoare, în 
ciuda eforturilor uriașului aparat 
menit să îndobitocească în masă 
pe cetățeni, oamenii simpli din 
Germania încăpută sub teroarea 
lui Hitler începuseră să înțeleagă 
caracterul criminal al orînduirii 
naziste, unii dintre ei au și ac
ționat împotriva acestei orînduiri, 
creînd rădăcinile acelei mișcări 
puternice de protest care se afirmă 
de pildă azi în lupta împotriva 
militarizării Republicii Federale, 
pentru unificarea pașnică a Ger
maniei.1'

muncitor exemplar, de-abia de
corat cu un înalt ordin hitlerist 
și astfel eficiența ei se accentuează 
derutând pe unii, punîndu-i pe 
gînduri pe alții. După moartea 
pe care Wegler și-o provoacă ru- 
pîndu-și pansamentele, pentru a 
nu rămine viu in mîinile călăilor 
săi, acțiunea lui de sabotaj are 
un larg ecou prevestind prăbuși
rea statului bazat pe teroare și 
pe jaf. Wegler nu a fost un ade
vărat erou, deobicei eroii nu se 
sinucid. El a fost un simplu om 
care a fugit 
politică, și-a 
chile in f 
realitatea au 
tâmplele lui,

de viața socială, de
și-a astupat ochii și ure- 
fața realității. Dar viața, 

ciocănit zi de zi la 
au ros în fiecare zi

cîte puțin din stavila pe care a 
pus-o între conștiința lui și ele, 
astfel că pînă la urmă el, nemai- 
putînd să nu vadă ceea ce era 
evident, a acționat nu ca, un om 
hotărît și dintr-o bucată, ci ca un 
om gonit din urmă de conștiința 
lui, obligat de ea. Dar cititorul 
vede că, alături de revolta oarbă

și încearcă să-l ajute 
se înfioară ascultând 
fiului ei despre cruzimile comise 
în Franța ocupată și pînă la 
urmă înțelege că nu va putea fi 
fericit în mijlocul unei vieți ba
zate pe nedreptate și că nu poate 
decît să se opună acesteia. Fapta 
lui a provocat consternarea ace
lora care nu pricepeau frământă
rile oamenilor cinstiți, dar acelora 
care trăiau aceste frămîntări le-a 
dat un imbold. Pastorul Friseh îl 
determină pe doctorul Zoder să-i 
țină deoparte pe gestapoviști de 
Wegler, dîndu-i indirect acestuia 
din urmă posibilitate să se bucure 
de efectul gestului său (fabrica 
de tancuri este bombardată de 

recepționat 
în
a

să evadete, 
povestirile

lism științific ținut de curînd la 
grupele 20—21 ale anului I al 
facultății bucureștene de me
dicină generală, sub condu
cerea preparatoarei Valentina Teo- 
doriu, reflectă dorința noii gene
rații de studenți de pe băncile 
Institutului Medico-Farmaceutic de 
a-și însuși problemele esențiale 
ale învățăturii marxist-leniniste, de 
a-și făuri încă de pe băncile uni- 

armă ideo- 
i acti- 

lup-

Eroul lui Mattz, muncitorul 
Wegler, pricepînd că regimul fas
cist este groparul poporului ger
man, încearcă într-o noapte să-și 
răscumpere greșala sa de a fi stat 
retras ani de zile în fața chemă
rilor vieții, și aprinde un foc pen
tru a arăta aviatorilor aliați locul 
unde era camuflată o fabrică de 
tancuri. Wegler moare în urma 
împușcăturii pe care o primește 
chiar în clipa cind semnaliza a- 
vioanelor, dar adevărata semnifi
cație a romanului stă în faptul 
de a demonstra că, așa cum s-a 
trezit acest om, trebuia să se tre
zească pe rînd, intr-un ritm din ce 
în ce mai accelerat, 
oamenilor cinstiți.

Romanul lui Maltz 
împotriva desfășurării
a faptelor, evenimentele nu sînt 
arătate în succesiunea lor normală 
ci într-o ordine ce pare la prima 
vedere haotică și care exprimă 
de fapt avalanșele de gînduri 
oare-l năpădeau pe Wegler grao 
rănit, în stare de semi-conștiență. 
Aceasta sugerează printre altele 
cât de chinuitor și ocolit a 
drumul spre adevăr, drumul 
zirii poporului îmbrobodit 
plasa de minciuni fasciste 
țesute.

Fapta neașteptată a lui Wegler 
produce o mare consternare în 
fabrică unde im cunoscut ca un

Maltz arată a- 
că Wegler și 
ai săi au ac- 
pasivitate toate

avioanele care au 
semnalul luminos) și 
timp capătă sprijinul 
luptători conspirativi.

Maltz are meritul _ ___
marea diversitate de tipuri din 
rîndurile luptătorilor împotriva 
hitlerismului, din rîndurile oame
nilor simpli germani, arătând însă 
că, pe deasupra deosebirilor de 
caracter și temperament, ei s-au 
putut uni pentru a lupta împo
triva primejdiei comune în timp 
ce în lagărul hitleriștilor dorința 
de a-și salva pielea și de a pro
fita cît mai mult de pe urma 
asupririi poporului, deosebirile 
mici nasc altele mari, provoacă 
slăbirea unității lor, apropierea 
sfârșitului dominației lor. „Crucea 
și săgeata“ este o mărturisire de 
încredere în forțele sănătoase ale 
poporului german, un avertisment 
dat acelora care cred că vor putea 
să-l subjuge din nou, înhămîn- 
du-l la planurile lor războinice.

MIRCEA ANDREI

același 
doi noi

de a arăta

versitare o puternică armă 
logico-politică indispensabilă 
vității unui specialist atașat 
tei poporului său.

Ceea ce se poate observa 
primul rînd din seminar este 
tul că deși au trecut de-acum cî
teva luni de studenție, grupele 
20—21 de medicină generală NU 
ȘI-AU DAT SEAMA CĂ DEZBA
TEREA ORICĂROR PROBLEME 
ALE ÎNVĂȚĂTURII MARXIST- 
LENINISTE ESTE DE NECON
CEPUT FĂRĂ ÎNSUȘIREA TE- 
ZELOR DE BAZĂ ALE SOCIA
LISMULUI ȘTIINȚIFIC DIRECT 
DE LA SURSĂ, DIN OPERELE 
CLASICILOR MARXISM - LENI
NISMULUI.

Oricît de interesante au fost 
intervențiile studenților M. Pe
treacă, A. Ivan, A. Lehan, s-a pu
tut observa deîndată că în trata
rea diverselor probleme pe care 
le-a pus seminarul cu privire la 
bazele organizatorice ale partidu
lui de tip nou, ei s-au folosit de 
notițele, mai mult sau mai puțin 
profunde, luate la curs și nu au 
căutat să-și însușească în mod te
meinic lucrările întemeietorului 
partidului de tip nou, ale lui V. I. 
Lenin. E foarte ușor ca în pre
gătirea unui seminar să revezi nu
mai notițele de la curs. Vei lua 
cuvîntul în seminar, vei spune cî-

în 
fap-

teva generalități și atîta tot. A- 
tunci însă eînd conducătorul semi
narului a cerut studenților analiza 
principalelor teze puse în discu
ție, lipsa însușirii bibliografiei in
dicate a ieșit în evidență, majo
ritatea participanților prczentîn- 
du-se la un nivel scăzut.

Nu pot exista nici un fel de 
scuze, nici un fel de motive pen
tru a te prezenta la un seminar 
fără conspectele bibliografiei indi
cate. Asistentul trebuie să înțelea
gă că atunci cînd studentul nu-și 
însușește în mod temeinic biblio
grafia mărginindu-se numai la stu
diul lecției ținute la curs, semi
narul nu-și îndeplinește menirea.

Dezbaterile seminarului au scos 
în evidență in al doilea rînd că 
UNII STUDENȚ1 NU AU APU
CAT IN MOD CREATOR PRIN
CIPIILE EXPUSE IN CADRUL 
SEMINARULUI. Oricîte strădanii 
și înțelepciune a depus tov. Teo- 
doriu în conducerea seminarului 
discuțiile n-au reușit să arate im
portanța practică a principiilor și 
tezelor expuse.

Probleme ca incompatibilitatea 
unității partidului cu fracționis- 
mul, problemele conducerii coloc. 
tive, ale centralismului democratic 
n-au fost dezbătute cu claritate.

Seminarul n-a reușit să analize
ze probleme actuale ale mișcării 
muncitorești, să aplice tezele și 
principiile expuse la istoria și ac
tivitatea actuală a partidului nos
tru.

Studiul marxism - leninismului 
trebuie să ofere studenților posi
bilitatea însușirii marilor idealuri 
ale epocii contemporane, trebuie 
să contribuie în primul rind la 
înțelegerea politicii partidului no
stru.

Studenții grupelor 20—21 ale 
anului I al Facultății de medic.nă 
generală sînt dornici să-și însu
șească problemele marxism-leninis- 
mului, ei dovedesc mult interes 
pentru aceasta și tocmai de aceea 
exigența față de modul cum să 
pregătesc, cum dezbat problemele 
seminarului, trebuie să fie mai 
mare. Eț trebuie să înțeleagă că 
superficialitatea nu este compati
bilă cu omul de știință și că nu
mai o însușire profundă, o dezba
tere creatoare a problemelor puse 
în discuția seminarului poate con
tribui intr-adevăr la formarea 
științifică, la educarea ideologică, 
politică a studenților.

I. SAVA

Prin Iugoslavia
cu ajutorul fotografiei

majoritatea

evoluează 
cronologice

fost 
tre- 
de 

abil

♦) „Crucea și săgeata“ de Albert 
Maltz.

a lui Wegler, există un început 
de încercare de rezistență iar exem
plul actului acestuia declanșează 
încă multe forțe care nu mai 
atacă la întâmplare, ca o pornire 
involuntară ci se ridică conștiente 
la luptă, dau amploare incendiu
lui pentru care, gestul lui Wegler, 
a fost scìntela aprinzătoare.

De ce s-a trezit așa de târziu 
Wegler ca și atâția alți germani 
de rînd ? Albert 
ceasta explicînd 
mulți compatrioti 
ceptat treptat, cu
fără de legile hitleriștilor, convinși 
că ei nu pot să li se opună și că 
acestea nu înseamnă ceva chiar 
atât de grav, atâta vreme cit nu-i 
ating nemijlocit până cind într-o 
bună zi s-au aflat în fața adevă
rului odios, au fost loviți direct 
de regimul banditesc. Unii ca 
doctorul Zoder s-au refugiat în 
cinism, alții au capitulat complect, 
transformîndu-se în niște vite în
dobitocite. Acest din urmă drum 
l-a luat și Wegler pînă când con
știința lui s-a revoltat împotriva 
sa și l-a forțat să facă ceva. In
teresant e că el s-a trezit tocmai 
cAnd începuse să-i meargă mai 
bine, se pregătea să-și creeze o 
nouă familie 
căzuse pradă 
căsătorindu-se 
Dar fiind un
dragostei pentru Berthe face să 
renască în el sentimentul de uma
nitate și, implicit, ostilitatea față 
de barbariile hitleriste. El începe 
prin a se simți vinovat pentru 
mizeria îndurată de sclavul polo
nez repartizat gospodăriei Berthei

(prima lui familie 
războiului criminal), 

cu Berthe Lingg. 
om cinstit, căldura

Un colț ai expoziției

In inima Capitalei o interesantă 
expoziție mijlocește o veridică lua
re de contact cu realitatea nouă 

poporului vecin și prieten

iugoslav. fața panourilor
cu fotografii ai sentimentul că 
săvârșești actul unei călătorii din- 
oolo de Dunăre, fără să ai nevoie 
de serviciile vreunui vehicul sau de 
viză pe pașaport.

Mai întâi ți se oferă câteva pa
gini de atlas. Afli că pămintul iu
goslav măsoară 255.632 km . In 
carnet mai notezi incă o cifră : 
18.041.000 locuitori. Apoi urmărești 
pe harta Europei contururile țării 
vecine. Un teritoriu nu prea mare 
înzestrat de natură cu un pitoresc 
destul de greu eealabil. Soare per-

anul curent producția țesăturilor 
de mătase va crește cu 20 la sută, 
a țesăturilor subțiri de in și cî- 
nepă cu circa 50 la sută, la cio
rapi cu 6,5 milioane de perechi. 
Se va spori producția de catifea 
cord, de țesături jaquard, țesă
turi kamgarn etc.

PERSPECTIVE stria ușoară va întări legăturile 
cu comerțul. In anul curent 
întreprinderile industriei ușoare 
vor lupta pentru respectarea con
tractelor încheiate, pentru îmbu
nătățirea prototipurilor prezenta
te la contractări, pentru realiza
rea acelor produse pe care orga-

ale industriei noastre ușoare
Lărgirea sortimentelor și îmbu

nătățirea calității produselor va 
constitui de asemenea a preocupa
re permanentă pentru lucrătorii 
din sectorul industriei ușoare.

Pentru anul 1958 în domeniul 
țesăturilor de bumbac, lînă și mă
tase, se ,prevede crearea a circa 
1200 sortimente, desene și pozi
ții colorțstice noi. Pentru a crea 
sortimente variate de tricotaje și 
confecții se vor introduce în fa
bricație circa 300 modele noi; în 
sectorul încălțăminte vor fi crea
te 1200 modele noi.

Cumpărătorii vor produse fru-

in 1»58
moașe și trainice. E o cerință le
gitimă. Pentru a o satisface, in
dustria ușoară continuă să ia o 
serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice, menite să contribuie la ri
dicarea permanentă a calității 
produselor. Așa, de exemplu, se 
va extinde sistemul „cusut“ la

re-■ încălțăminte, se va continua
■ ducerea greutății specifice a tăl- 
' pilor de cauciuc prin adăogirea
■ unui procent mai mare de cau

ciuc natural, se va extinde opera
țiunea de preparație a țesăturilor

i pentru croit etc.
Pe lîngă aceste măsuri, indu-

nele comerțului Ie solicită pentru 
consumatori.

In ce privește asigurarea unei 
dezvoltări permamente a capaci
tății de producție în industria 
ușoară, mai multe obiective in
trate în funcțiune în anul 1957 
vor produce din plin încă la în
ceputul anului curent. Astfel, 
noua filatură a fabricii „Gheor- 
ghe Dosza“ din Sft. Gheorghe va 
produce 2000 tone fire de bum
bac pe an, fabrica de faianță din 
Sighișoara — 2000 tone faianță 
menaj, iar fabrica de cauciuc 
„Zorile“-Jilava peste 2 milioane

♦ +♦«♦♦♦♦♦«« «

perechi do încălțăminte de oau- Z 
ciuc. ♦

In anul curent, industria ușoa- J 
ră își propune să înceapă o serie Ț 
de lucrări mari. Astfel, se preco- î 
nizează să înceapă lucrările de î 
dezvoltare a fabricii „Firul Ro- Ț 
șu“ din Tălmaciu, pentru a pro- I 
duce fire pieptănate. Tot fire ♦ 
pieptănate (deci fire fine) va Ț 
produce și „Filatura Romînească J 
de Bumbac“ din București, cu o f 
capacitate mărită cu 400 tone fire I 
pe an. Ț

Lucrări importante de dezvol- I 
tare vor începe la fabricile „Bum- Z 
băcăria Romînă“, „Jilava“, „Ivă- f 
nuș Constantin“-Pucioasa, fabrica t 
de încălțăminte „Flacăra Roșie“ Z 
și la fabrica de confecții „Gheor- Ț 
ghe Gheorghiu - Dej“ din Bucu- T 
rești. Z

Prin creșterea producției, îm- î 
bunătățirea calității produselor, Z 
crearea de noi articole, modele, Ț 
în culori variate și atrăgătoare, J 
lucrătorii industriei ușoare se vor 
strădui să satisfacă nevoile, gustul Z 
și exigența mereu crescînde ale J 
populației.
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destul de greu eealabil. Soare per
manent și zăpadă permanent. Ca
banele de pe vîrfurile Alpilor aco
perite de zăpadă și satul Primoșteu 
de pe litoralul Adriatic mîngîiat de 
soarele generos. Peisajul iugoslav 
încântă ochiul. Pe valea râului Saca 
te covârșește liniștea. La Cnin, 
rîul Croita se rostogolește furios 
în cascadă. Sub Triglav, cel mai 
înalt virf (2863 m.) — un lac de 
ghețuri. Jocul naturii a generat 
impresionante contraste de climă și 
relief.

Ne complectăm cunoștințele geo. 
grafice cu cîteva date despre re
publicile iugoslave (ați știut că 
Serbia are 7.000.000 locuitori iar 
Muntenegru numai 420.000 locui
tori ?). E rîndul istoriei să ni se 
adreseze. Fotografii evocă anii lup
tei împotriva fascismului. 7 iulie 
1941 : a fost tras primul foc de 
pușcă asupra cotropitorilor. La 
22 decembrie 1941 s-a născut pri
ma brigadă proletară. Vertiginos 
rîndurile partizanilor creșteau: 
800.000 de iugoslavi au pus mîna 
pe arme. Două fotografii: Belgra
dul și Zagrebul aclamă pe ostașii 
sovietici eliberatori. Cu drapele și 
pancarte, populația se înghesuie 
pe arterele orașelor.

Războiul s-a terminat. 3.500.000 
oameni n-aveau nici măcar un ă- 
coperiș deasupra capului. Poporul 
iugoslav a știut insă să prețuiască 
libertatea cucerită cu prețul sîn- 
gelui și a construit nu numai zi
duri de clădiri dar și un alt mod. 
de viață, socialist.

Prezentul ne înfățișează o Iu
goslavie ce pășește pe drumul vie
ții socialiste și a cărei economie și 
cultură se află în vădit prdgres.

Cu ajutorul fotografiei parcur
gem Iugoslavia — poposim în 
uzine, pe ogoare, în săli de teatru 
și în facultăți, poposim pretutin
deni unde interesantul ne atrage. 
Timpul în care străbatem distan
țele este desigur un veritabil re
cord. Dar aceasta nu 
bucuria de a-i cunoaște 

I pe vecinii noștri.

^♦4 «

știrbește 
mai bine

E. O.
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Prezentarea condoleanțelor 
la Palatul Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. I-a) 

saderul Georg Stibi, ai ambasadei 
Turciei în frunte cu ambasado
rul C. T. Karasapan, ai amba
sadei R.P.D. Coreene în frunte 
cu ambasadorul Kim Ben Dik, 
ai ambasadei Egiptului în frun
te cu ambasadorul dr. Hussein 
Ch.awky, ai ambasadei R.P. Po
lone în frunte cu ambasadorul 
Janusz Zambrowiez; ministrul 
Italiei — Francesco Lo Faro, 
însoțit de membrii legației, mi
nistrul Marii Britanii — A. A. 
Dudley însoțit de membrii le
gației, ministrul Israelului — 
Arieh Harell însoțit de membrii

legației, ministrul Elveției — P. F. 
Briigger însoțit de membrii le
gației ; însărcinații cu afaceri ai 
Austriei — Albert Filz și Bel
giei — Jean Leroy însoțiți de 
membrii legațiilor, Matti Pyykko, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al Finlandei, Phan Van Su, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.D. Vietnam. împreună 
cu membrii ambasadei, Niels 
Haugsted. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei, Jean 
Deciry, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Franței, însoțit de 
membrii legației, Anghel Hube- 
nov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Bulgaria însoțit

de membrii ambasadei, H. B. 
Wells, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al S.U-A., însoțit de 
membrii legației, N. Diamanto
poulos, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Greciei, A. Constan- 
zo, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Argentinei.

După prezentarea condoleanțe- 
lor, cei veniți se opresc o clipă 
în fața portretului cernit al ce
lui care a fost președintele Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne, tovarășul dr. 
Petru Groza și semneqză apoi 
în registrul de condoleanțe.

(AgerpresJ

Cercetătorul Dan Negreanu de la Institutul de cercetări electro
tehnice din Capitală lucrînd la un defectoscop ultrasonic, aparat 
pentru detectarea defectelor în materiale prin ultrasunete.

R€«iWlzarca mișcării 
sportive la Arad

Aradul e unul dintre orașele cu 
cele mai vechi tradiții sportive. Tn 
bătrtnul oraș de pe Mureș au eres, 
cut fotbaliști, gimnaști, canotori, 
lucătorl de șah și tenis de masă, 
care au dus tot mai departe faima 
sportivă a țării. Deși nu stntem în 
plin sezon sportiv de vară, tn a. 
ceste zile viața sportivă a orașu
lui pulsează intens. Pe primul plan 
se află nu o anumită competiție 
sportivă ci... munca de reorgani
zare a activității sportive.

Pentru a afla amănunte In legă, 
'ură cu această acțiune, ne-am a- 
dresat tovarășului HARAl IULTU, 
președintele comitetului orășenesc 
Arad de organizarea U.C.F.S.

— Tn ce stadiu se află acțiunea 
de reorganizare a activității spor
tive tn oraș ?

— De fapt tn marea majoritate

* Organizațiile U. T. M. și munca sportivă
* Mai multe fete în rîndurile U.C.F.S. * Noile

denumiri ale unor colective sportive arădane

TELEGRAME
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Despre delicata 
și frumoasa muncă

pionierii
Comitetul Central al Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Socialiste Sovietice, vă exprimă profundele 
lor condoleanțe și sînt adine îndurerați împreună cu 
dumneavoastră, dragi tovarăși și prieteni, de greaua 
pierdere încercată de poporul romîn — încetarea 
din viață a președintelui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne, tovarășul 
Petru Groza.

In persoana tovarășului Petru Groza, oamenii 
muncii din Republica Populară Romînă au pierdut 
un eminent om politic și de stat, care în calitate de 
președinte al Consiliului de Miniștri și apoi, ca pre
ședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE

PREZIDIUL SOVIETULUI 
SUPREM AL U.R.S.S.

Republicii Populare Romîne, a depus multă putere 
de muncă și energie pentru cauza construirii noi 
Romînii democrate.

Tovarășul Petru Groza este cunoscut ca un lup
tător neobosit pentru cauza păcii în lumea întreagă 
și ca prieten credincios și sincer al Uniunii Sovie
tice, care a adus o mare contribuție personală la 
întărirea și dezvoltarea relațiilor frățești dintre po
porul romîn și popoarele sovietice.

Figura președintelui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne — Petru 
Groza, fiu glorios al poporului romîn, va rămîne pen
tru totdeauna in memoria popoarelor Uniunii So
vietice.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL UNIUNII REPUBLICILOR 

SOCIALISTE SOVIETICE

Instructorii 
leditele de

Ministrului de Afaceri Externe al Republicii Populare Romîne 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer

București

Primiți vă rog, tovarășe ministru condoleanțele 
mele profunde cu prilejul încetării din viață a omu
lui eminent de stat, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne — 
tovarășul Petru Groza, luptător activ pentru cauza 
păcii între popoare, prieten credincios al oamenilor 
sovietici.

Figura luminoasă a tovarășului Petru Groza va 
rămîne pentru totdeauna în memoria poporului so
vietic.

A. GROMIKO
Ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Delegația guvernamentală 
a U. R. S. S. la funeraliile 

tovarășului dr. Petru Groza
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au numit o delegație guverna
mentală care va participa la fu

neraliile președintelui Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.

Delegația este alcătuită din : 
Frol Kozlov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.F.S.R., 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., Piotr Pospelov, mem

bru supleant al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolaie Patolicev, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Alexsei Epi- 
șev, ambasadorul U.R.S.S. în Re
publica Populară Romînă.

de pionieri și co- 
conducere nou alese 

ale unităților sînt preocupate în 
aceste zile de problema întocmi
rii programelor unei activități 
mai organizată, mai fructuoasă 
decît cea din anul școlar trecut. 

Socotesc că problema -întocmi
rii acestor programe de activitate 
prezintă o însemnătate deosebită 
pentru activitatea viitoare a orga
nizației de pionieri și de aceea 
aș vrea să mă refer în rîndurile 
ce urmează tocmai la acest prim 
pas pe care îl fac colectivele de 
conducere nou aleșe și instruc
torii de pionieri, în activitatea 
lor.

Hotărirea Congresului al Il-lea 
al U.T.M. privind munca cu pio
nierii și lucrările celei de-a IlI-a 
conferințe pe țară a instructorilor 
de pionieri fruntași au subliniat 
necesitatea ca în centrul activită
ții organizației de pionieri să 
stea problema organizării unor 
acțiuni vii, atractive, a unor ac
țiuni multilaterale și interesante 
pentru copii.

Nu se poate spune că majori
tatea instructorilor noștri de pio
nieri nu cunosc sau nu sînt con
vinși de justețea celor 
mai sus.

Cu toate acestea mai 
încă unii instructori care 
uită trăsăturile 
ale muncii cu pionierii sau 
știu cum să concretizeze în pro
gramul de activități acest fir roșu 
ce trebuie să străbată întreaga ac
tivitate pionierească.

Nu de mult timp am participat 
la adunările de alegeri în cîteva 
unități de pionieri din raionul 
Tîrnăveni, regiunea Stalin. La 
toate aceste adunări în centrul 
discuțiilor au stat două probleme 
și anume :

a) Copiii au criticat cu aspri
me vechile colective de condu
cere ale unităților care nu s-au 
preocupat de organizarea de 
excursii, vizite, concursuri sporti-

arătate

există 
uneori 

acestea specifice 
nu

ve, concursuri cultural-artistice 
între clase etc.. și nici n-au ajutat 
colectivele de conducere ale deta
șamentelor cînd acestea au inițiat 
unele acțiuni interesante.

b) Majoritatea participanților 
Ia discuții au venit cu propuneri 
concrete pentru activitatea viitoa
re din acest an. Cred că nu este 
lipsit de importanță să redăm 
numai cîteva din propunerile fă
cute cu acest prilej : „Vrem să 
organizăm mai multe excursii în 
apropierea satului sau orașului no
stru — (cîțiva au propus să vi
ziteze grădina zoologică din 
Cluj), carnavaluri pionierești (cei 
mici au complectat propunerea ca 
anul acesta să fie și ei invitați 
fiindcă anul trecut n-au fost che
mați), vizite la muzee și lticuri 
istorice, au propus să învețe mai 
multe jocuri în aer liber. Să se 
inițieze concursuri sportive (cam
pionate pe școală) la fotbal, vo
lei și șah, concursuri pentru cel 
mai bun cîntăreț și recitator din 
unitate, concursuri „Drumeții ve
seli“ etc.

Ce concluzii trebuie să des
prindem din toate acestea ?

ÎN PRIMUL R1ND că pionie
rii sînt foarte entuziasmați cînd 
în activitatea pionierească inter
vine ceva nou.

Și tocmai de aceea instructorul 
de pionieri trebuie să se apropie 
cu mai multă căldură de copii, 
să-i cunoască, să descopere în fie 
care dintre ei, înclinațiile, prefe
rințele.

ÎN AL DOILEA RÎND trebuie 
să ținem seama de toate inițiati
vele și propunerile pe care le fac 
pionierii și să le valorificăm. 
Toți pionierii trebuie antrenați 
la întocmirea programelor de ac
tivitate, ale detașamentului și 
unităților. în acest fel ei vor fi 
convinși că întreaga 
pionierească se organizează după 
cerințele, propunerile și dorin
țele lor. Bineînțeles că la întoc
mirea programelor de activități 
pot veni cu propuneri și instruc-

torii de pionieri și diriginții cla
selor.

Trebuie să subliniem faptul că 
sarcina instructorilor de pionieri 
este de a selecta cele mai in
teresante dintre propunerile pio
nierilor. De asemenea este bine 
ca la întocmirea programelor de 
activitate să se țină seama și de 
posibilitățile fiecărei unități în 
parte, de condițiile specifice șco
lii în așa fel ca acțiunile înscrise 
în program să poată fi realizate 
în bune oondițiuni.

Să facem totul deci pentru a 
organiza cu copiii activități pe 
măsura intereselor, dorințelor și 
cerințelor lor și vom reuși să a- 
vem în toate unitățile noastre de 
pionieri o activitate vie, atracti
vă, plină de joc, oîntec și vo
ioșie.

ION ANGELESCU

a colectivelor sportive, alegerile 
pentru noile consilii de conducere 
au și avut loc. Din cei peste 4800 
de înscriși in U.C.F.S., la aceste 
alegeri au participat peste 2700 de 
oameni. Un mare număr de oa
meni au luat parte la discuțiile 
care au avut loc cu acest prilej. 
Ele au scos la iveală probleme 
deosebit de importante pentru vii
toarea noastră activitate sportivă. 
Tn primul rînd e problema ajut o. 
rului dai de conducerea intreprin. 
derilor activității sportive. In multe, 
locuri din oraș acest ajutor a fost 
foarte slab; la întreprinderea „7 
Noiembrie", „Tricoul Roșu", la 
uzinele „Iosif Rangheț", de pildă.

Sui vorbit mult în cadrul adună
rilor de alegeri despre comporta, 
rea sportivilor fruntași. S-a criti
cat atitudinea îngîmfată a unor 
sportivi, comportarea huliganică, 
netovărășească a altora pe terenu. 
'ile de sport. La uzinele „Gh. Di- 
mitrov" ca și la întreprinderea „7 
Noiembrie" au fost criticați fotba. 
liștii care lipsesc deseori nejnoti. 
vai de la lucru. La U.T.A. Arad 
de pildă, fotbaliștii au fost cri. 
ficați că sînt rupți de muncitorii 
uzinei, că nu obișnuiesc să răs
pundă pentru succesele ca și irtsuc. 
cesele lor; intr-un cuvlnt, că nu 
sînt atașați colectivului pe care tl 
reprezintă.

Una din principalele probleme 
In jurul căreia s-a discutat mult a 
fost însă aceea a colaborării orga, 
nlzațiilor U.T.M. cu colectivele 
sportive. Tn multe locuri organi
zațiile U.T.M. au lăsat întreaga 
activitate sportivă pe seama co
lectivelor sportive sau invers. La 
uzinele „Iosif Rangheț", de pildă, 
organizația de bază U.T.M. a ne
glijat in mod condamnabil antre. 
narea tinerilor la activitatea spor, 
tivă. Același lucru se petrece șl a. 
cum în legătura cu organizarea 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă 
a tineretului.

— Tn legătură cu alegerea or. 
ganelor conducătoare ale colective, 
lor sportive ce ne puteți spune ?

— Aceasta e de fapt cea mai im
portantă problemă a muncii de or
ganizare a colectivelor sportive. Aș

spune chiar „cheia" succeselor vii. 
toare. U.C.F.S. orășenesc a dat o 
atenție deosebită alegerii In noile 
consilii ale colectivelor sportive a 
celor mai indicați oameni. De pri
ceperea, entuziasmul și dragostea 
de muncă a acestora depinde în 
mare măsură succesul sau insuc. 
cesul viitoarei activități sportive 
din colectivele sportive. (Evident, 
alegeri pentru conducerea colecti. 
vului sportiv nu se pot fațe în fie- 
care lună). Putem spune acum că 
Intr-adevăr tn conducerea colecti. 
velor sportive, de la uzinele „Gh. 
Dimitrov", „Iosif Rangheț" de la 
„Tricoul Roșu" și celelalte au fost 
aleși cei mai buni oameni — mem
bri de partid și utemiști, sportivi 
și antrenori cu experiență, oameni 
cu dragoste șl interes pentru dez. 
voltarea activității sportive. De 
semnalat totuși un singur lucru; 
au fost alese încă puține femei.

— Ce planuri aveți In noul anT
— Destul de multe. Pe scurt 

însă cam acestea : 
suri pentru a mări 
înscriși în U.C.F.S. 
de persoane dintre
număr de fete. (Deocamdată din 
cei 4800 de membri ai U.C.F.S. 
doar circa 600 sînt fete). Vom stu
dia apoi propunerile făcute cu 
prilejul adunărilor de alegeri. S.au 
făcut foarte multe propuneri con
crete, interesante. De exemplu, s.a 
propus ca să se înființeze In car. 
flerul „Gai" un colectiv sportiv de 
cartier, care să organizeze și să 
dezvolte mai departe tradițiile 
sportive ale cartierului.

înainte de a încheia aș vrea să 
vă spun noile denumiri ale cltorva 
colective sportive mai mari din 
Arad. Colectivul sportiv de la fa
brica de vagoane „Oh. Dimitrov" 
se va numi „U. V. Amefa", colec
tivul „Flamura Roșie" U.T.A. se 
va numi simplu „U.T.A. Arad", 
colectivul Locomotiva Arad se va 
numi „C.FJi. Arad", colectivul 
uzinei „Iosif Rangheț" se va 
numi „Strungul", iar cel de la în
treprinderea „7 Noiembrie" — „In. 
dagrara".

să luăm mă- 
numărul celor 
pînă la 7-8.000 
care un mare

J. ALPIN

Prima scrisoare
Iată-mă din nou în fața teancului de scrisori. 

Slnt multe, mai multe ca aricind, 
țin aceste plicuri ?... Curiozitatea 
acestea slnt primele 
proape întotdeauna 
rile, citești numele 
slnt bine cunoscuți.
ziarul de tot ceea ce se

Și

activitate

Condoleanțe exprimate 
la ambasadele R. P. Romîne 

din țările socialiste
PEKIN 7 (Agerpres). — China 

Nouă transmite:
In seara zilei de 7 ianuarie, Ciu 

De, vicepreședinte al R. P. Chi
neze Liu Sao-ți, președinte al 
Comitetului permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze au prezentat, la 
ambasada R. P. Romîne din Pe
kin, condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a dr. Petru 
Groza. președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne.

In numele poporului și guver
nului chinez, conducătorii de stat 
ai R. P. Chineze au transmis con
doleanțe, prin intermediul amba
sadorului R.P.R- Teodor Rudenco, 
poporului și guvernului Republicii 
Populare Romîne precum și fami
liei dr. Petru Groza.

Președintele Mao Țze-dun, pre
ședintele Liu Sao-ți și premierul 
Ciu En-lai au trimis coroane de 
flori la ambasada R.P.R.

De asemenea la ambasada R.P. 
Romîne au venit pentru a pre
zenta condoleanțe: Lin Bo-ciu, 
Li Ci-șen, Șort Ciun-iu, Huan 
Ien-pei, Li Vei-han și Cen Șu- 
dun, vicepreședinți a> Comitetului 
permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină; Li Sien-nien și Bo I-bo, 
vicepremieri ai Consiliului de 
Stat; Cian Din-cen, prim procu
ror al Procuraturii Populare Su
preme ; Dan Cen-lin și Li Sueh- 
fen, membri în secretariatul C.C. 
al P.C. Chinez și Cian Han-fu și 
Ci Ben-fei, locțiitori ai ministrului1 
Afacerilor Externe.

♦
VARȘOVIA 7. Corespondentul 

Agerpres transmite:
Vestea despre încetarea din via

ță a tovarășului Petru Groza, pre
ședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale g R. P. Romîne,

este împărtășită cu adîncă com
pasiune de poporul polonez.

In după-amiaza zilei de 7 ia
nuarie, la localul ambasadei R.P. 
Romîne, unde se află expus por
tretul îndoliat al tovarășului Pe
tru Groza, o delegație a Consi
liului de stat al R.P- Polone con
dusă de Stanislaw Kulczynski, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al R P. Polone și Iulian Ho- 
rodecki, secretar al Consiliului de 
Stat al R- P. Polone, a prezentat 
condoleanțe ambasadorului R. P. 
Romîne în Polonia Marin Florea- 
Ionescu.

în numele guvernului R. P. 
Polone a prezentat condoleanțe, 
la ambasada R. P. Romîne din 
Varșovia o delegație formată din 
Ștefan Ignar, vicepreședinte al 
Consiliului de 'Miniștri al R. P. 
Polone, M. Naszkowski, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe 
și T. Findzynski, ministru pleni
potențiar și director adjunct al 
Protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe al R- P. Polone.

Delegațiile au semnat apoi re
gistrul de condoleanțe al ambasa
dei R. P. Romîne la Varșovia.

♦
PRAGA 7. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Poporul fra
te cehoslovac împărtășește dure
rea poporului romîn la încetarea 
din viață a președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, dr. Petru Groza. 
Știrea privitoare la durerosul eve
niment a fost difuzată începînd 
de la orele 13, în toate buletine
le informative ale posturilor de 
radio cehoslovace.

In ediția de astăzi a ziarului 
„Vecernii Praha“ pe prima pa
gină a fost reprodus portretul 
îndoliat al președintelui Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, comunicatul privi
tor la încetarea din viață și un 
articol cuprinzînd date biografice.

Mtine miercuri 8 ianuarie, înce- 
pînd de la orele 18, la ambasada

R.P. Romîne la Praga va fi des
chis un registru de condoleanțe.

♦
BUDAPESTA 7 (Agerpres). - 

Cu prilejul încetării din viață a 
tovarășului dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. în duoă- 
amiaza zilei de 7 ianuarie la 
ambasada R.P. Romîne din Buda
pesta. tovarășii Dobi Istvan, pre
ședintele Prezidiului R. P. Un
gare. Criștov Istvan, secretar al 
Prezidiului R. P. Ungare în nu
mele Prezidiului R. P. Ungare, 
Kadar Janos, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, dr. Münnich 
Ferenc, prim vice-președinte al 
Consiliului de Miniștri. Geörgy 
Marosan, ministru de stat, in nu
mele guvernului și partidului, Ro- 
nai Sandor, președintele Adunării 
de Stat, Vass Istvanne, vicepre
ședintele Adunării de Stat, în nu
mele Adunării de Stat, au prezen
tat condoleanțe ambasadorului 
R.P.R. în Ungaria Ion Popescu. 
Conducătorii de stat și de partid 
au păstrat un minut de reculege
re în fața portretului defunctului, 
după care au semnat în cartea 
de doliu.

în după-amiaza aceleiași zile 
au prezentat condoleanțe Sik 
Endre, prim locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe. Istvan 
Sebeș și Sarka Karoly, locțiitori 
ai ministrului Afacerilor Interne, 
Ferenc Ungrain, locțiitor al mi 
nistrului Forțelor Armate.

La orele prînzului radioul și 
ziarul budapestan „Ești Hirlap' 
au anunțat poporului ungar înce
tarea din viață a tovarășului 
dr. Petru Groza.

în semn de omagiu pentru con
tribuția adusă de eminentul om 
politic și de stat romîn, la întă
rirea prieteniei dintre poporul ro
mîn și poporul ungar, pe clădirea 
sfatului orășenesc din orașul De
brețin a fost arborat drapelul na
țional îndoliat,

INFORMAȚII
Academicianul Emil Petrovici 

a plecat duminică spre Varșo
via, pentru a participa la cea 
de-a treia sesiune a Comitetului 
internațional al slaviștilor.

★
La invitația Ministerului Edu

cației și Cercetărilor Științifice 
din India, zilele acestea a părăsit 
Capitala acad. prof. St. S. Nico-

Iau, care va participa la Congre
sul științific indian ce are loc în 
cursul lunii ianuarie la Madras. 
Cu acest prilej, acad. prof. St. S. Ni. 
colau va prezenta comunicarea 
„Realizări științifice medicale în 
R. P. Romînă“. După congres, sa
vantul romîn va ține o serie de 
conferințe de virologie în India.

(Agerpres)

Laminorul nr. 6 al uzinelor „Republica“ din Capitală. Pe 
benzi rulante țevile trec intr-un iureș amețitor ca niște șerpi 
de foc. Aici e locui de muncă a! celei mai destoinice brigăzi 
de tineri condusă de maistrul Ion Pătrașcu, brigadă care a 
terminat planul pe anul trecut cu 21 de zilei mai devreme. 
Pe un grafic mare au apărut acum realizările obținute în 
prima săptămînă a acestui an. Depășirile zilnice ating cifre 
între 1 și 3 la sută. Brigăzii îi este însă necesar un nou valț 

„Duc“. La el lucrează acum comunistul Gheorghe ionescu. 
Și pe acesta, ca și pe celelalte, harnicul strungar îl va da 
cu 2.000 de minute mai devreme.

In fotografie: comunistul Gheorghe Ionescu 
strunjind noul valț „Duc“. Inginerul Filip Năstă- 
sescu din comitetul U.T.M. pe uzină se interesează 
îndeaproape de terminarea lui necesar
brigăzii de tineret.

*

muncă. Alții. Insă, trimit acum prima lor seri, 
soare. Ce coincidență ! Prima scrisoare pe '58 și in 
același timp, începutul activității de corespondent 
de presă.

Curiozitatea Iml dă ghes să aflu ce lucruri i-a 
îndemnat pe acești tineri să scrie ziarului. Am 
pornit deci cu glrtdul alături de ei și călclnd me
leagurile patriei...

Ce fapte con- 
e mare, căci 
anul 1958. A. 
desface plicu- 
Unii dintre ei

scrisori pe 
înainte de a 
expeditorilor.

ani de zile informează 
întimplă

De
la locul lor de

tntîmpi-...La Odobești m-a întîmpi- 
nat tînărul Tudorel Stanciu.

— Ei, ce noutăți ne poți 
spune ? am întrebat.

— Noutăți... multe și inte
resante. Să știți însă că una 
din acestea are un caracter... 
cum să-i spun... personal i'Am 
împlinit 19 ani. s

— Foarte bine, mutți înain
te I Și altceva ?...

— Altceva... vreau să devin 
corespondent de presă.

Acum cîteva zile, la cămi
nul cultural din oraș a avut 
loc o seară literară la care 
și-au dat concursul numeroși 
tineri. Mie mi-a plăcut tare 
mult cum a citit Anișoara Ma- 
zilu recenzia „Speranța“ iar 
Katy Gheorghiu, funcționar la 
întreprinderea „Bradul" a cîn- 
tat cîteva valsuri de a ridicat 
sala în picioare. Are o 
grozavă.

— Asta-i tot ?
— Da 1 însă am să 

scriu. Vreau să devin 
dintre cei mai activi corespon
denți. Să nu uitați însă, să-mi 
trimiteți plicurj.

I-am urat succes în muncă, 
viitorului nostru corespondent 
și am pornit mai deparțe...

La Reșița avem mai mulți 
corespondenți. Fiecare din ei 
ne îmbie cu tot felul de nou
tăți. Am spus de la început că 
astăzi mă vor călăuzi începă
torii.

— încotro mergem tovarășe 
Petrescu.

— Nicăieri, am să vă po
vestesc o întlmplare intere
santă. Am încercat s-o aștern

voce

mai 
unul

am impresia căpe hîrtie dar 
nu prea am reușit.

Ne-am așezat pe o bancă și 
am ascultat întâmplarea pe 
care ne-a povestit.o tovarășul 
Vasile Petrescu de la Combi
natul metalurgic Reșița.

„îhtr-o dimineață am venit 
la lucru pe la ora 5,30. Cînd 
am intrat pe poarta uzinei, pe 
cine credeți că am intilnit ? 
Pe comunistul Ion Păuna și 
utemistul Gh. Iacob.

— Mi.ați luat-o Înainte — 
le-am spus eu.

— Nu prietene — mi-a spus 
Iacob. Tu ești primul care ai 
venit în dimineața aceasta. 
Noi sîntem aici de pe la o-

evidență utemiștii. Au muncit 
cu dragoste.

— Dar ce vrei să scrii ?
— La noi a luat ființă o 

întovărășire agricolă în care 
s-au înscris 47 de familii. Cei 
10 utemiști au fost printre 
primii.

— Nu-i cazul să te descura
jezi. Așa-i începutul. Greu. Mai 
tîrziu însă ai să oapeți mai 
multă experiență.

— Nici nu mă gindesc 
mă dau bătut. Dovadă vor 
celelalte scrisori pe care am 
vi le trimit.

să 

să

ne 
U-

Pe marginea primelor 
scrisori ale unor 
corespondenți noi

pe 
să

la

rele 23,00. Vino pe la noi, 
la sectorul turbine și al 
vezi ceva interesant.

,Ce dracu o fi punind 
cale Petrescu ăsta ?

A doua zi la ora 6,00 am in
trat îrf secția turbine. Nu am 
putut vorbi cu Petrescu. Era 
ocupat. Dar m-a lămurit mai
strul Păuna.

— Petrescu a terminat pro
ba primei turbine de un tip 
nou... turbina de

— Și merge ? 
bat eu.

— Cred și eu, că doar nu 
pierdem noi nopțile de po
mană.

— Și acum — am
eu — ce mai meșteriți la ea ?

— Nimic! Mîine, turbina își 
va lua rămas bun de la uzi
na noastră și va porni spre 
Republica Populară Chinexă.

Mă simțeam eu mindru de 
realizarea prietenului meu. Nu 
mai vorbesc de el...

— Ce părere aveți, să scriu 
despre acest fapt î

— Desigur. Și nu uita. Aș
teptăm acum a doua scri
soare...

..An comuna Ocolișul Mare 
din raionul Hațeg, l-am intilnit 
pe Ioan Mladin, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. 
Scria de zor pe o hîrtie. Ci
tea conținutul, apoi rupea foaia 
și începea din nou.

— Ce faci tovarășe secretar... 
un plan de muncă ?

— Aș... Vreau să scriu 
scrisoare.

— Cui ? am întrebat eu 
discret.

— La ziar I Credeam 
treaba aceasta e cit se poate 
de simplă, dar ți-ai găsit. De 
două ori am rupt foaia pină 
acum. Nu știu cum să scot în

4.500 kw. 
am între-

întrebat

o

în

că

— Acum veniți cu mine 
spune lăcătușul Constantin 
noiu din Azuga. Nu am scris 
niciodată la 
varăși de la 
răbdări. Nu 
tineretului“ 
că trenurile
și 3308, care circulă pe distan
ța Ploești—Predeal nu sînt în
călzite. Credeam că vor 
măsuri, dar de unde. Ba 
mult, în trenul.3308 nu se 
aprind nici luminile.

I-am promis tovarășului 
noiu că vom aduce din nou la 
cunoștință tovarășilor de la re
gionala C.F.R. respectivă, a 
ceastă situație.

— Dacă nici acum nu re
zolvă acest lucru — ne-a spus 
el — să știți că vă scriu din 
nou.

Să sperăm că nu va fi ne
voie, iar tovarășul Onoiu, în 
viitoarele scrisori va avea posi
bilitatea să se ocupe și de alte 
probleme.

Iată-ne acum pe meleagu 
rile orădene, mai precis in 
comuna Pojogea. Noua călăuză 
e tovarășul Victor Baldovin, 
militar al forțelor noastre ar
mate. A venit intr-o permisie 
de cîteva zile. Putea el insă 
să rămînă indiferent la acțiu- 

r, nile tinerilor din această co
mună ? Atunci a luat hotărî- 
rea... să scrie ziarului! Așa 
a luat naștere primul Iui ar
ticol, în care vorbește de ini
țiativa utemiștiior din Pojo
gea care au plantat stiipi 
pentru rețeaua electrică, pe o 
distanță de aproape 7 km., și 
de tinerii din comuna Scoarța 
care au pus stîlpi pe o dis
tanță de 6 km. In curînd, pe 
firele argintii va alerga spre 
casele țăranilor lumina elec
trică.

ziar, dar unii to- 
C.F.R. te scot din 
de mult „Scînteia 
i-a criticat pentru 
de persoane 3307

lua 
mai 
mai

O

(

Călătoria noastră, nu a luat 
sfîrșit. Mîine cind va veni din 
nou poștașul voi continua poa 
te, drumul pe meleagurile pa
triei noastre cu alți tineri în
cepători în ale scrisului.

GH. NEAGU



Un îndemn In încetarea
cursei înarmărilor

FRANȚA

SESIUNEA 
COMITETULUI 

EXECUTIV 
AL F.M.T.D.

Din viața studențească 
internațională

Racheta - automat
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

Ziarul „Vecerniaia Moskva“ din 7 
ianuarie publică un articol al lui 
Nikolai Varvarov, președintele 
secției de astronautică a Asocia
ției voluntare de sprijinire a ar
matei. aviației și flotei din 
U.R.S.S., tn care se spune că ra
cheta atomică va putea ajunge 
în lună și pe planetele vecine fără 
a fi alimentată în stații interme
diare. Autorul scrie că la o vi
teză inițială minimală de aproape 
12 km. pe secundă dusata zboru
lui rachetei-atomice în Venus va 
fi de 146 zile și nopți, iarînMarte 
r— 258 zile și nopți.

Varvarov scrie că oamenii de 
știință sovietici au și început să 
calculeze traectoria cea mai a- 
vantajoasă a zborurilor în lună și 
în planetele cele mai apropiate de 
pămînt, cu consum minim de 
combustibil termo-chlmic obiș
nuit. In legătură cu aceasta, ei 
amintește că la nivelul actual de 
dezvoltare a tehnicii rachetelor, 
pentru zborul în lună și înapoie
rea pe pămînt greutatea combus
tibilului rachetei trebuie să fie de 
3000 de ori mai mare decît greu
tatea învelișului rachetei. Este 
imposibil să se construiască 
o rachetă care să transporte 
o cantitate atît de mare de com
bustibil. De aceea ca stație de a- 
limentare va fi folosit satelitul 
artificial al pămîntului. Racheta 
care va pleca de pe satelit nu vă 
avea nevoie de mult combustibil. 
Va fi suficient să i se imprime 
o viteză de numai 3,5 km. pe se
cundă și ea va putea ajunge nu 
numai în lună, dar și în Venus 
și Marte. După ce Va zbura în 
jurul oricărei din aceste planete 
racheta-automat va reveni pe 
orbita pămîntului. In viitor în 
lună se vor trimite șl rachete cu 
animale de experiență .

PARIS 7 (A ger prea). — Comu
nicatul Agenției TASS eu privire 
la noua reducere a forțelor arma
te ale U.RNB. cu 300.000 oameni 
a uimit o vie reacție în presa 
pariziană. Ziarele publică la loc 
de frunte și sub titluri mari par
tea esențială a comunicatului. 
Presa burgheză caută să minima
lizeze importanța acestei noi ini
țiative pașnice întreprinsă în mod 
unilateral de Uniunea Sovietică, 
invocînd „noua orientare“ a 
UJt^'J. spre folosirea tehnicii 
rachetelor ș.a.m.d. Totuși pînă fi 
presa burgheză este nevoită să 
recunoască direct sau indirect ca 
această măsură contribuie la slă
birea încordării internaționale.

Ziarul „COMBAT“ apreciază 
hotărîrea guvernului sovietic cu 
privire la demobilizarea a încă 
300.000 oameni ca „o parte inte
grantă a noii „ofensive pașnice“ 
începută de U.RSS. la recenta 
sesiune a Sovietului Suprem“.

Ziarul „L’AURORE“ publică 
comunicatul Agenției TASS sub 
titlul : „Kremlinul continuă ofen
siva sa de pace“. Ziarul „Figaro“ 
pune in legătură comunicatul 
Agenției TASS cu cuvântarea ros
tită la 4 ianuarie la radio de 
primul ministru al Angliei in 
care acesta s-a pronunțat pentru 
încheierea unui pact de neagre
siune cu Uniunea Sovietică. Zia
rul apreciază hotărirea guvernu
lui sovietic ca ~ 
creț la o

Ziarul 
cercurilor 
consideră 
lui forțelor armate de 
Uniunea Sovietică constituie 
gest menit să slăbească 
rea internațională“.

R. F. GERMANA

tive intre Est șl Vest eu privire 
la dezarmare și destinderea În
cordării“.

BELGIA
BRUXELLES 7 (Agerpres). — 

Presa belgiană a publicat la loc 
de frunte fi tub titluri mari comu
nicatul agenției TASS cu privire

Ecouri cu privire 
la reducerea forțelor 
armate ale U.R.S.S t

efectivului forțelor «nnate 
încă 300.000 oameni. Cu toate 
cestea corespondentul subliniază 
importanța contingentului forțe
lor armate care vor fi retrase 
din Republica Democrată Ger
mană și demobilizate de Uniu
nea Sovietică.

Ziarul „New York Times“ 
nu-și poate ascunde iritarea în 
legătură cu faptul că măsura 
luată de Uniunea Sovietică va 
fi în stare „să convingă întreaga 
lume de năzuința U.R.S.S. spre 
pace și dezarmare".

R. P. POLONA
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„Un răspuns con- 
propunere abstractă“.
„ECHO“, organ al 
de afaceri franceze, 

că reducerea efectivu- 
armate de către 

„Un 
încorda-

BERLIN 7 (Agerpres). —Toate 
ziarele care apar în Berlinul oc
cidental au publicat la loc de frun
te comunicatul cu privire la ho
tărîrea guvernului sovietic de a 
reduce efectivul forțelor sale ar
mate cu 300.000 de oameni, subli
niind că acest număr include 
41.000 de militari sovietici de pe 
teritoriul Republicii Democrate 
Germane.

Ziarul „Berliner Morgenpost" 
atrage atenția asupra faptului că 
comunicatul cu privire la reduce
rea efectivului forțelor armate 
cheamă puterile occidentale să 
urmeze exemplul Uniunii Sovie
tice. Ziarul social democrat „Te- 
legraph“ scrie de asemenea : U- 
niunea Sovietică declară că acea
stă măsură trebuie să servească 
ca exemplu celorlalte țări și, în 
primul rînd, principalilor rhembri 
ai Uniunii atlanticului de nord— 
S.U.A., Anglia și Franța, ea tre
buie să îndemne și aceste state la 
o reducere a forțelor lor armate.

Ziarul hamburghez „Die Welt“ 
publicînd pe prima pagină sub 
un titlu mare textul integral al 
comunicatului agenției TASS, scrie 
că guvernul sovietic a hotărît 
să-și reducă efectivul forțelor ar
mate „în toiul discuțiilor interna
ționale în legătură cu noi trata-

la noua reducere a forțelor ar
mate ale URS3. Ziarele arată că 
această măsură a guvernului sovie
tic va contribui la slăbirea încor
dării internaționale. .Jlrapeau 
Rouge“ subliniază în titlu că re
ducerea de către Uniunea Sovie
tică a forțelor armate precum și 

demobilizarea a 
Republica 
17.000 de 
constituie 
a Uniunii

retragerea și 
41.000 de militari din 
Democrată Germană și 
militari din Ungaria 
o nouă măsură de pace 
Sovietice.

Ziarul „Libre Belgique" a pu
blicat comunicatul sub titlul t 
„Moscova anunță o nouă reducere 
a forțelor armate sovietice**.

R. D. GERMANA
BERLIN 7 (Agerpres). — Co

municatul Agenției TASS cu pri
vire la noua reducere a forțelor 
armate ale U.R.S.S. se bucură de 
o atenție deosebită din partea tu
turor păturilor populației Repu
blicii Democrate Germane. în 
seara de 6 ianuarie și în dimi
neața de 7 ianuarie, Comunicatul 
a fost transmis în repetate rin- 
duri de posturile de radio din 
R.D.G. care califică această ho
tărîre a guvernului sovietic ca un 
nou pas pe calea spre pace și în
credere între popoare.

Ziarul „Berliner Zeitung" ara
tă în comentariile sale că noua 
reducere a forțelor armate ale 
U.R.S.S. și retragerea din Unga
ria și RJJ.G. a unor unități și 
formații militare cu un efectiv to- 

de peste 58.000 de oameni este 
nou act de bunăvoință din par- 
guvernului Uniunii Sovietice.

tal 
un 
tea

S.U.A.
WASHINGTON 7 (Agerpres)— 

TASS transmite: Noua reducere 
a forțelor armate ale U.R.S.S.— 
act al politicii de pace a Uniunii 
Sovietice îndreptat spre slăbirea 
încordării între relațiile interna
ționale a sttrnit nemulțumire și 
enervare în acele cercuri ameri
cane, care nu sînt interesate în 
normalizarea situației internațio
nale.

După cum relatează corespon
dentul agenției Unitedl Press, 
Ministerul Apărării al S.U.A. „în 
așteptarea amănuntelor supli
mentare“ „se abține de a se pro
nunța“ în legătură cu reducerea 
anunțată de Uniunea Sovietică a

Concernele vest-germane 
la lucru •M

BERLIN 7 (Agerpres). — Zia
rul „Neues Deutschland“ rela
tează că în prezent Germania oc
cidentală, Italia și Franța dis
cută măsurile în vederea organi
zării în comun a fabricării de 
arme atomice. Inițiativa acestei 
propuneri aparține unei serii de 
mari concerne vestgermane, care 
au remis acum cîteva luni mi
nistrului Apărării al R.F. Germa
ne un plan prevăzînd participa
rea Germaniei occidentale la fa
bricarea armelor atomice. Planul 
propunea printre altele crearea 
unor întreprinderi pentru fabri-

carea armelor atomice în Alptl 
italieni, încredințînd firmelor 
vestgermane construcția lor și a- 
sigurarea lor cu utilajul necesar.

După cum subliniază „Neues 
Deutschland“, acest plan a con
stituit tema principală a tratati
velor dintre ministrul Afacerilor 
Externe al Germaniei occidentale, 
Brentano, și ministrul Afacerilor 
Externe al Italiei, Pella, în legă
tură cu vizita președintelui R.F.G., 
Heuss, în Italia, care a avut loc 
cu puțin înaintea sesiunii Consi
liului N.A.T.O.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La 
ianuarie toate ziarele centrale7

poloneze au publicat pe prima pa
gină comunicatul Agenției TASS 
cu privire la noua reducere a for
țelor armate ale U.R.S.S.

Ziarul „Trybuna Ludu" publică 
acest comunicat sub titlul t „In 
numele destinderii încordării inter
naționale".

Hotărîrea guvernului U.R.S.S. de 
a proceda la o nouă reducere a 
forțelor armate sovietice, scrie zia
rul „Trybuna Ludu“, va fi primită 
cu profundă satisfacție de toți a- 
ceia pe cane ii frământă problema 
dezarmării, problema creării unei 
atmosfere de încredere în relațiile 
dintrș state.

Biroul de presă «I Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat 
anunță că Comitetul Executiv al 
federației se va întruni la Buda
pesta între 12 și 15 februarie a.c.

Această sesiune va discuta ur
mătoarele puncte t traducerea în 
viață a hotărârilor celui de-al 4-lea 
congres și activitatea F.M.T.D. pe 
1958 ; 2) Participarea F.M.T.D. la 
pregătirile celui de-al 7-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților ; 3) Dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre F.M.T.D. și 
organizațiile de tineret din țările 
Asiei și Africii în spiritul conferin
ței de la Bandung.

La lucrările acestei sesiuni vor 
participa reprezentanți din Asia, 
Africa, America și Europa.

0 nouă țară
în Orientul arab

Egiptul și Siria 
se unifică

7 (Agerpres). — Sa- 
ministrul Afacerilor

JAPONIA
TOKIO 7 (Agerpres). — Toa

te ziarele de seară din Tokio re
latează țn primele pagini despre 
hotărîrea guvernului sovietic de 
a reduce efectivul forțelor arma
te ale Uniunii Sovietice cu 
300.000 de oameni.

Ziarul „Akahata“ apreciază a- 
ceastă hotărîre ca o nouă contri
buție importantă la cauza destin
derii internaționale.

DAMASC 
lah Bitar, 
Externe al Siriei, a declarat unor 
corespondenți de presă că „In 
cursul următoarelor luni arabii 
vor fi martorii apariției unui nou 
stat arab cu un președinte unic, 
guvern 
armată 
crearea 
sirian.
i

unic, parlament unic și o 
unică". Este vorba de 
unui stat unic egipteano-

INDIA
DELHl 7 (Agerpres). — Zia

rele centrale indiene acordă o 
mare atenție comunicatului TASS 
cu privire la noua reducere a for
țelor armate ale U.R.S.S,

Ziarul „Timeo of India* o pu
blicat acest comunicat in prima 
pagină sub titlul mare i „Reduce
rea forțelor armate sovietice cu 
300.000 da oameni. Un apel adre
sat Occidentului de a urma acest 
exemplu".

Satelitul 2: 930 rotații
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite i Pînă la 8 ianua
rie, ora 6 dimineața, cel de-al doi
lea satelit artificial al pămîntului 
a înconjurat pămîntul de 930 de 
de ori. Pe timp senin cel de-al 
doilea satelit artificial poate fi ob
servat cu ochiul liber după apusul 
soarelui între 60 și 65 grade lati
tudine nordică, iar înainte de ră
săritul soarelui între 25 și 57 grade 
latitudine sudică.

brazi- 
mani- 

solidarita- 
cu clasa 

ca-

Dar prietenesc PROPUNERI

Studenții 
lieni își 
festă 
tea 
muncitoare, 
re luptă împo
triva regimului 
dictatorial 

Brazilia

Secțlunea studențească a or
ganizației Tineretul Liber 
German din R. D. G. a dăruit 
universității sudaneze din Kar- 
tum un laborator chimic com
plect pentru a folosi experien
țelor chimice și fizice unui nu
măr de 50 de studenți. Labo
ratorul realizat din suma 
strînsă prin colectă în rîndul 
studenților din R. D. Germa
nă, va fi însoțit de o delega
ție de patru studenți 
«terți universitari care 
juta la instalarea lui.

și asi-
vor a-

Ur. B. C. Keeney, 
președintele Univer
sității Brown din 
Rhode I s l a n d 
(S. U. A.) a făcui 
următoarea sbgestie: 
'nvăță-rmntul secun
dar ar trebui să fie 
subvenționat pe ba
za unui sistem de 
împrumuturi și re
stituiri pe termen 
lung, după modelul 
vânzărilor în rate a 
automobilelor etc. 
Va veni ziua, spu
ne profesorul ame
rican, cînd taxele u- 
niversitare în S.U.A. 
vor trebui să fie du
blate, deci ar fi ne-

cesar ca părinții să 
plătească o parte 
din taxele de în
scriere, după care 
să beneficieze de un 
sistem de plăți re
gulate pe o anumită 
perioadă de ani.

Un alt profesor 
american, Joseph, 
președintele comi- 
tetuiui de direcție a 
învățămîntului se
cundar, împărtășește 
și el punctul de ve
dere asupra necesi
tății întrebuințării 
sistemului de îm
prumuturi pe ter
men lung, pentru a 
face față măririi ta-

xelor universitare.
Ne îndoim că fa

miliile americane, 
lipsite de mijloace 
materiale suficiente, 
vor fi încîntate de 
faptul că pentru 
a-și instrui copiii li 
se oferă posibilita
tea să se înglodeze 
în datorii o viată 
întreagă.

Taxe mai mici, 
burse mai multe, 
da /, ar fi rezolvai 
problema, dar in a- 
cest sens cei sus- 
puși din S.U.A. nu 
sînt dispuși să facă 
propuneri. De ce, e 
lesne de înțeles.

■

( 
i 
l

Persecuții
„Cu cuvintele pace și priete

nie încă răsunind în urechile 
lor, participanții vest-germani la 
Festivalul Mondial al Tinere
tului de la Moscova s-au îna
poiat în Republica Federală. 
Speranțele lor că-și vor relua 
viața obișnuită, fără prea multă 
dificultate, nu se vor realiza 
însă“. Astfel, își începe artico
lul ziarul „Deutsche Studenten
zeitung“ asupra profesorilor și 
studenților care au luat parte 
la Festivalul de la Moscova, și 
care, ca urmare a acestui fapt 
întîmpină dificultăți în viața 
lor universitară. Autoritățile su
perioare judiciare bavareze stu
diază acum dacă nu cumva „in
citarea“ la participarea la Fe
stival și participarea însăși, ar 
constitui... o violare a statutu
lui care guvernează pe salari a- 
ții publici bavarezi. In această 
situație și sub această gravă a- 
cuzație se află trei profesori

universitari i Gallinger, Anhau- 
ger și Schneider. O altă victimă 
a persecuțiilor, ca urmare a Fe
stivalului, a fost și redactorul 
șef al ziarului studențesc „Frei
burger Studentenzeitung“, care 
nu numai că a fost îndepărtat 
din această funcție, dar și-a

slujba parțială pepierdut și
care o avea și astfel, întrucît își 
plătea singur taxele școlare, ris
că să nu-și poată continua stu
diile.

Toate acestea în spiritul lar
gilor libertăți democratice vest- 
germane.

IN SEMN DE PROTEST
In semn de protest împotriva 

hotăririi Comitetului de condu
cere al universității de a ma
jora taxa de înscriere de la 
10.000 la 16.000 de yeni, 13.000 
de studenți ai universității Do- 
fișa din Kyoto, una din cele 
mai mai universități japoneze, 
au intrai în grevă la sfîrșitul 
anului trecut. Cu cîteva zile 
mai înainte, profesorul Tabato, 
fostul rector al universității, îm
preună cu șase studenți au fă
cut o grevă a foamei în semn

VA aWfCHMAM

egipteană 
Deputata
Egiptului 
au șl ho- 
trimită tn

Nationale a 
președintele 
Egiptului a 
despre invi-

Membrii unei cooperative agricole din Vietnam U culesul recoltei

CAIRO. — După cum anunță a. 
genția TASS la 6 ianuarie, In tim
pul ședinței Adunării 
Egiptului, Bagdadi, 
Adunării Naționale a 
informat pe deputați 
tația primită din partea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. pentru ca o 
delegație parlamentară 
să viziteze U.R.S.S. 
Adunării Naționale a 
prin aplauze furtunoase 
tărtt tn unanimitate să .. 
Uniunea Sovietică o delegație con
dusă de Abdel Laftif El-Bagdadi. 
Adunarea Națională l-a însărcinat 
pe Bagdadi să fixeze data ple
cării.

LONDRA. — Primul ministru al 
Noii Zeelande, Nash, a anunțat 
restrtngerea importurilor tn Noua 
Zeelandă. Această măsură va lovi
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blama internaționala impor
tante, ca de pildă reunificarea 
Germaniei, acord conceput 
bineînțeles tn favoarea puteri
lor occidentale. In plus, pur
tătorul de cuvînt 
dind bina înapoi, că 
ba de o propunere, 
sugestia“.

Această atitudine 
părerea exprimată de ziarul 
conservator „Daily Telegraph“ 
care comentind declarațiile 
premierului englez spunea r 
„dacă Mac Millan ar fi avut cu 
adevărat vreo inițiativă serioa
să, el ar fi trebuit să a anunțe 
mai întîi în parlament și apoi 
în răspunsul său la mesajul 
premierului Bulganin“.

Este sau nu propunerea lui 
Mac Millan o chestiune serioa
să ? La această întrebare este 
greu de răspuns. Retractările 
făcute prin gura purtătorului 
de cuvînt al Ministerului de 
Externe britanic, o dovedesc. 
In orice caz, discursul lui 
Mac Millan arată limpede de
ruta în care se află guvernele 
occidentale din pricina că nu 
pot opune politicii și propu
nerilor sovietice nici o acțiune 
rodnică în stare să satisfacă 
opinia publică. Popoarele vor 
tratative rodnice și cu sau fără 
voia cercurilor imperialiste a- 
gresive, în această direcție vor 
evolua lucrurile. Necesitatea 
tratativelor între est și vest 
este imperioasă. O dovedește 
pînă și acțiunea ezitantă a lui 
Mac Millan.

MIRON ALDEA

Faptelor nu li se pot opune 
numai vorbe goale!

Un gazetar francez remarca 
— comentind recenta sesiune 
a N-A.T.O. — că la conferința 
de la Paris au participai nu 
16 ei 17 participanți, cel de-al 
17-lea fiind Uniunea Sovietică, 
prezentă prin propunerile cu
prinse în mesajele lui N. A, 
Bulganin. In adevăr ecoul pu
ternic pe care l-au avut pro
punerile sovietice în 
unor pături largi ale 
publice internaționale, 
gat pe participanții la 
NM.T.O. să le ia în 
rație și să le discute, 
propuneri au determinat la 
unii membri ai Pactului At
lantic o judecare mai realistă 
a situației politice internațio
nale și o înțelegere « perico
lului pe care-l a vage stocarea 
de armament atomic și crearea 
de rampe de lansare a rachete
lor pe teritoriul țărilor lor. 
Așa se explică atitudinea Nor
vegiei și Danemarcei.

Unii observatori politici occi
dentali erau înclinați să crea
dă că după încheierea sesiunii 
N-A.T.O., propunerile Sovietice 
vor fi imediat respinse, în 
cancelariile occidentale lucru
rile intrînd în făgașul obișnuit. 
Se credea de asemenea că toți

aliații S.UA„ vor urma linia 
exact trasata da dl. Dulles.

Dar lucrurile nu s-au petro- 
eut însă tocmai așa. Glasurile 
dizidenta care s-au auzit la 
Paris au continuat și după sts- 
siunea N.A.T.O. Cei care cșr 
tratative fi o renunțare la po
litica rigidă a Departamentului

de protest împotriva acestei 
majorări.

• In Ceylon a fost formată 
prima Federație a studenților 
ceyionezi cu 3.000 membri.

• Peste jumătate din stu
denții din Coreea de sud au 
fost Îndepărtați de la cursuri 
pentru motivul că nu și-au plă
tit taxele școlare care s-au ur
cat între 30-50 la sută.

TEROARE
IN VENEZUELA

rîndul 
opiniei 
a obli- 

sesiunea 
cdnside-

Aceste

de Stat s-au înmulțit, 
vorbește tot mai des și

cÖmENTÄRIÜC

>Se 
mai

clar de un eșec al politicii lui 
Dulles și de necesitatea unor 
tratative serioase, la înalt ni
vel, cu Uniunea Sovietică pen
tru rezolvarea problemelor 
arzătoare ale vieții internațio
nale fi în primul rînd pentru 
găsirea unor soluții în proble
ma dezarmării. Faptul că An
glia și S.U.A. n-au răspuns încă 
mesajelor guvernului sovietic 
arată tocmai încurcătura în 
care se află cercurile dirigui
toare. Opinia publică mondială 
vrea tratative sincere și eficace. 
Ea s-a săturat de manevrele 
periculoase ale lui Dulles și 
cere răspicat măsuri politice 
care să scoată omenirea din 
impasul în care se află.

Acestei stări de spirit a opt- 
știai publice i sa dotoreșta în 
buni măsură propunerea făcută 
de Mac Millan în discursul său 
radiodifuzat da a se încheia un 
tratat de neagresiune între pu
terile occidentale și Uniunea 
Sovietică. Propunerea aceasta a 
lui Mac Millan ca și constatarea 
că trebuie făcuta eforturi 
constructive în problema dezar. 
mării, a produs stupoare în 
occident. Comentariile oficiale 
și cele ale presei occidentale, 
analizează pe larg principiile 
care au determinat pe Mac 
Millan să facă o astfel de pro
punere, fără să se consulte —■ 
așa cum afirmă cercurile bine 
informate —- cu Washingtonul.

După părerea multor comen
tatori, acțiunea lui Mac Millan 
a fost determinată de faptul că 
raportul de forțe în arena in
ternațională s-a modificat in 
favoarea statelor socialiste și că 
în aceste condiții, nu se poate, 
trece cu ușurință peste propu
nerile sovietice. Necerînd viza 
Departamentului de Sfat, Mac 
Millan a căutat să sublinieze 
tendința diplomației engleze de 
a acționa independent. In ul
tima vreme în Anglia și Fran
ța se accentuează ideea că gu- a unei zona 
vernele respective trebuie să

acționeze separat da linia Wa
shingtonului și si dea dovadă 
de inițiativă. Această idea s-a 
născut tot în urma presiunilor 
exercitate de opinia publică. 
Cercuri tot mai largi, din a- 
ceste țări, sînt de părere că nu 
se poate lungi la infinit poli
tica sterilă și demagogici cu 
care puterile occidentale, răs
pund de multă vreme propune
rilor și acțiunilor concrete și 
realiste ala Uniunii Sovietica. 
La două zile după discursul lui 
Mac Millan, Uniunea Sovietică, 
a luat o nouă măsură pe linia 
destinderii încordării interna
ționale și a tradiționalei poli
tici leniniste de pace și priete
nie între popoare. Guvernul 
sovietic a luat hotărîrea de a 
efectua o nouă reducere a for
țelor armate ale U.R.SS. cu 
300.000 de oameni în afară 
de reducerea cu 1.840.000 
de oameni efectuată în anii 
1955—1956. E limpede că față 
de astfel de acte de bunăvoință, 
față de o astfel de contribuție 
reală la slăbirea încordării și la 
creiarea unei atmosfere de în
credere în relațiile dintre state, 
nu se mai poate aplica rigida 
și compromisa politică de forță 
a d-lui Dulles, fără riscuri seri
oase. Se pare că acest lucru 
l-a înțeles premierul Mac Millan, 
ca și ministrul de Externe 
francez Christian Pineau care 
a declarat luni la Roma, că e 
gata să discute planul de creare 

dezatomizate in
centrul Europei.

8« pare ci mai sini și alte 
considerente care au determi
nat acțiunea lui Mac Millan. 
Unul e de ordin intern. Pre
mierul britanic dorește pe de 
o parte să contracareze in
fluența pe care laburiștii o 
câștigă în mase preconizând o 
politică de tratative cu Uniu
nea Sovietică, iar pe da altă 
parte să ascundă dificultățile 
economice interna în spatele 
unor acțiuni diplomatice. In 
plus, s-ar putea ca premierul 
englez să se fi gîndit că în ba
gajele pe care le ia în călăto
ria ce o face în țările Common- 
u>ealth-ului e bine să existe și 
o acțiune care să atragă înde
osebi simpatia Indiei și Ceylo
nului.

Cercurile politice și ziarele 
occidentale au reacționat di
ferit la propunerea lui Mac 
Millan. Au existat aprobări ca 
și reticențe. La ' 
însă s-a păstrat o 
cială în cercurile 
comentarii reci în 
ricană. Se pare că 
tudine a avut o oarecare 
fluență asupra guvernului bri
tanic, care in pofida anumitor 
tendințe de independență, ră- 
mine destul de susceptibil la 
reacțiile oficiale americane. 
Aceasta a determinat preciza
rea din partea purtătorului de 
cuvînt al Ministerului de Ex
terne britanic că pactul de 
neagresiune propus de Mac 
Millan va trebui să urmeze 
unui acord asupra unei pro-
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tn special economia engleză, 
fiind că Noua Zeelandă contează 
printre primii șase mari cumpără
tori de mărfuri engleze. Astfel, 
după cum arată ziarul „Școtsman“ 
peste Jumătate din importurile Noii 
Zeelande provin din Marea Brita- 
nie.

PARIS.— Agenția France Presse 
anunță că la 1 ianuarie 1958 popu
lația Franței s-a cifrat la 44.289.000 
locuitori, cu 4 milioane mai mult 
decît după cel de-al doilea război 
mondial.

MOSCOVA. — Revista „Mejdu- 
narodnaia lizni" nr. 1 din 1958 pu
blică răspunsul lui N. S. Hrușciov 
la scrisoarea deschisă adresată de 
filozoful englez B. Russel lui N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower.

BUENOS AIRES.- Partidul Co
munist din Argentina a sărbătorit 
in mod solemn la 6 Ianuarie cea 
de-a 40-a aniversare de la înteme
ierea sa. In întreaga țară au avut 
loc adunări și mitinguri consacrate 
acestei date memorabile.

MOSCOVA. — La ședința BifSu- 
lui organizatoric al Uniunii ziariș
tilor din U.R.S.S. care a avut loc 
la 7 ianuarie s-a hotărît să se în
ființeze comisia de creație, comi
sia pentru relațiile internaționale, 
comisia pentru activitatea edițru 
rială și comisia pentru problemele 
muncii și traiului.

PEKIN. — In seara zilei de 6 
ianuarie premierul Ciu En-lal a 
primit pe Walter Cole, redactor 
șef al agenției de știri Reuter, cu 
care a avut o convorbire de două 
ore.

La întrevedere au participat fos- 
tul corespondent al agenției Reu
ter la Pekin, David Chlpp, și noul 
corespondent Jack Gee.

NEW. YORK. — Agenția United 
Press comunică că la 7 ianuarie 
tn statul Virginia s-a prăbușit un 
bombardier de patrulare al aviă- 
ției marinei americane. Patru mem
bri ai echipajului au pierit. Opt 
membri ai echipajului avionului 
precum și patru locatari ai casei 
asupra căreia s-a prăbușit bom
bardierul au fost răniți.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile a- 
mericane de presă, în ciuda apa
rentei reveniri la normal, în Ve
nezuela situația continuă să fie 
foarte încordată. Duipă eșuarea 
revoltei militare de la Maracay, 
guvernul generalului Perez .Ii. 
manez recurge la represiuni în 
masă. Ziarul „New York Times“ 
relatează că închisorile sînt pli
ne de ofițeri și alte persoane bă
nuite că au avut legături cu 
conducătorii răscoalei. Furia gu
vernului se îndreaptă ma> ales 
împotriva ziariștilor care au re
fuzat să publice articole redacr 
ționale în care să condamne răs
coala. Mai mulți ziariști din Ca
racas sînt dați dispăruți. Ziarul 
„El Universal“, care are o ve
chime de 50 de ani, a fost inter
zis pentru că a acordat un prea 
mare spațiu relatărilor despre 
fuga conducătorilor răscoalei în 
Columbia, în timp ce comunica
telor guvernamentale nu le-a a- 
cordat decît un spațiu mai 
restrîns.

Corespondentul ziarului „New 
York Times“ subliniază că „cen
zura strictă nu permite 8ă se re
lateze amănunțit despre cele ce 
se petrec“. Cu toate acestea, 
spune el, „mulți locuitori vorbesc 
despre inevitabilitatea unei a 
doua etape a luptei împotriva dic
taturii“.

Corespondentul agenției Asso- 
ciated Press subliniază că răs
coala de la Maracay a dovedit 
existența unei „serioase spărturi“ 
în rîndul forțelor armate din Ve
nezuela.

Palatul prezidențial din Cara
cas se află sub paza întărită a 
detașamentelor armatei, poliției 
și tancurilor ; pe străzile capita
lei circulă numeroase patrule.

de filme romînești 
la Bruxelles

(Agerpres). —BRUXELLES 7 _ .
La 5 ianuarie a avut loc la Bru
xelles în Sala Beaux Arts o repre
zentație de gală cu filmele romî
nești „Afacerea Protar“, „Farmecul 
adâncurilor“ și „Doi iepurași“.

Compozitorul Jean Absil de la 
Academia Regală, Președintele A- 
sociației „Belgia-Rominia“ a vor
bit despre dezvoltarea cinemato
grafiei romînești.

La reprezentație au luat parte 
generalul maior R. Dinjeart, șe
ful Casei Militare a Regelui, Josef 
Dermina — director adjunct al 
protocolului din Ministerul Afara- 

. rilor Externe, deputății A. Pier- 
son, J. Geldof, membri ai corpu
lui diplomatic, numeroase persona
lități ale vieții culturale și eco
nomice, ziariști, precum și un nu
meros public.


