
Contribuția tineretului Proletari din toate dările

la dezvoltarea cooperativelor
agricole de producție cu rentă

1 în raionul Gura Jiului din re
giunea Craiova, agricultura este 
complect cooperativizată. La acea
stă înfăptuire o contribuție impor
tantă au adus-o sub conducerea 
organizațiilor de partid și organi
zațiile utemiste și tineretul în ge
neral.

Îndrumați de organizațiile de 
partid, noi am dat o atenție deose
bită aplicării indicațiilor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din iulie 1956, cu 
privire la crearea unei forme noi 
de cooperare socialistă în produc
ția agricolă — cooperativa agricolă 
de producție cil rentă. Țăranii cu 
gospodărie mijlocie au manifes
tat un interes deosebit față de 
cooperativă imediat după apariția 
hotărîrii. Sarcina era acum de a 
lămuri pe larg principiile de or
ganizare și avantajele acestor coo
perative. Pentru a contribui la a- 
ceastă acțiune s-au organizat adu
nări ale U.T.M. deschise, întruniri 
la căminele culturale cu tinerii, 
consfătuiri, seri de întrebări și răs
punsuri, în cadrul cărora s-a dez
bătut pe larg fiecare capitol din 
statutul model al cooperativelor a- 
gricole de producție. La propune
rea utemiștilor am organizat de a- 
temenea cicluri de conferințe, 
expuneri libere și dis6uții co
lective cu scopul de a da 
răspuns la toate întrebările tine
rilor în legătură cu principiile de 
organizare ale acestor unități. N-au 
întîrziat nici rezultatele pozitive 
ale activității noastre. Din cele 16 
cooperative agricole de producție, 
trei sînt create numai de tineri. 
Mulți flăcăi și fete s-au înscris 
in cooperative, iar tinerii de 
la întovărășirea agricolă din co
muna Mîrșani, în frunte cu se
cretarul organizației U.T.M. au 
devenit membri ai cooperativei 
agricole de producție.

I ★
înființarea cooperativelor agri

cole de producție cu rentă a pus 
în fața noastră apoi sarcina 
de a le sprijini să-și dezvolte și 
să-și întărească averea obștească, 
izvorul trăiniciei lor. In 
aceasta comitetul raional 
nit organizațiile U.T.M. 
podăriile cu rentă de 
liza toate posibilitățile
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acest sens am organizat consfătuiri

de producție aproape în toate coo
perativele și am analizat în mod 
deosebit contribuția pe care au 
adus-o în această privință organi
zațiile U.T.M. din cooperativele 
agricole Dainian. Toceni și Sadova, 
unități create de tineri.

Cooperativele de producție Da- 
mian, Sadova și Toceni și-au creat 
ferme de oi, de porci și vaci, lată 
și un alt exemplu. A existat o pe
rioadă cînd unii membri de la 
cooperativa agricolă de producție 
„Lunca Jiului“ neglijaseră crește
rea vitelor. într-o adunare gene
rală în care s-a discutat șt această sînt 
problemă, utemiștii au susținut 
puternic dezvoltarea sectorului 
zootehnic.

Propunerile tineretului au găsit 
sprijin din partea inarei majo
rități a membrilor cooperatori. Pu
ținii la număr care nu susținuseră 
la început această problemă și-au 
dat seama mai tîrziu cît de mult 
greșiseră. Sectorul zootehnic al 
cooperativei a inai crescut de 
atunci cu încă 200 de oi de rasă 
și cu un număr de 39 de porci. 
Organizațiile de L„ 
din cooperativele 
producție au fost 
să se ocupe cu și 
tă grijă de creșterea 
gîștelor. De exemplu, 
ma de propunerea 
U.T.M., cooperativa agricolă de 
producție din comuna Sadova a 
luat măsuri pentru a crește 1.000 
d<e rațe și gîște. Raionul nostru 
dispune de mari posibilități pen
tru a dezvolta creșterea păsări
lor. Multe comune dispun de nuri 
și bălți, altele sînt așezate în 
apropierea Dunării. Dacă tinerii 
cooperatori din satul Raieți, de 
exemplu, ar crește în fiecare an 
cîte 4.000 de rațe și gîște, numai 
acestea le-ar aduce un venit de 
cel puțin 320.000 lei.

Tinerii care muncesc în coope
rativele agricole de producție pot 
și trebuie să contribuie activ și la 
creșterea producției la hectar. Deși 
nou înființate, cooperativele au 
obținut recolte care au 
cu mult pe cele din sectorul 
podăriilor individuale și au 
superioare și celor obținute 
întovărășiri. Cooperativa din 
muna Damian a 
trecut 26.000 kg. cartofi la 
tar, iar la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Orășani s-a 
obținut peste 2.500 kg. grîu la 
hectar și peste 4.500 kg. orez
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ADUNĂRILE SĂTEȘTI
ale cooperativelor de consum

In întreaga țară se 
desfășoară adunările 
sătești ale cooperati
velor de consum. 
Cooperatorii discută 
cu acest prilej munca 
depusă de coopera
tive în anul trecut, 
aleg noile consilii să
tești, delegații la a- 
dunările generale și 
aprobă planul de ac
tivitate al consiliilor 
sătești pe anul 1958.

Ei fac de asemenea 
numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea 
muncii de contractări 
și achiziții în vederea 
formării fondului cen
tral de produse agri
cole al statului și

continua îmbunătățire 
a aprovizionării ora
șelor și centrelor 
muncitorești.

Pentru pregătirea 
adunărilor sătești se 
organizează consfă
tuiri pe circumscripții 
electorale, grupe de 
case etc., cu membrii 
și lucrătorii coopera
tivelor. In urma unor 
asemenea consfătuiri 
numeroși țărani mun
citori au venit cu 
propuneri valoroase 
și au mărit cantitățile 
d® produse agricole 
contractate. In regiu
nea lași, unde au 
avut loc pînă acum 
240 de consfătuiri și

au 
con- 

membrii 
pentru 

de ce- 
coo- 

țăranii 
regiu

nea București care au 
participat la primele 
consfătuiri și adunări 
sătești au încheiat 
contracte pentru a 
valorifica prin coo
perație 100.000 kg. 
grîu și porumb și im
portante cantități de 
floarea soarelui iar 
cei din regiunea Baia 
Mare 82.000 kg. de 
cereale.

(Agerpres)

adunări sătești, 
fost încheiate 
tracte cu 
cooperatori 
750.000 kg.
reale. Membrii 
peratori și 
muncitori din

De la Comisia centrală 
a Spartachiadei tineretului
' In ziua de 20 ianuarie a.c., a avut Ioc ședința Comisiei centrale 
B Spartachiadei tineretului. . .

Comisia a analizat modul în care ie desfășoară Spartachiada 
ido iarnă a tineretului și a stabilit prelungirea etapei I-a pînă la 
data de 16 februarie 1958.

Comisia centrală a Spartachiadei tineretului cheamă toate comi- 
isiilo regionale, raionale, orășenești, comunale și colectivele sportive, 
să intensifice munca de organizare a Spartachiadei de iarnă, mobi- 
lizînd un număr cît mai mare de tineri să participe la concursurile 
ptapei I-a.

La punctul doi al ordinei de zi, Comisia centrală a discutat și 
țidoptat regulamentul Spartachiadei de vară a tineretului.

la hectar. Sînt deosebit de im
portante și realizările tinerilor de 
la cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Cîrna. De pe lotu
rile de porumb, care au fost lu
crate de ei, s-a obținut o produc
ție de 8.400 kg. la hectar.

Cooperativa din comuna 
șani, numai de pe loturile 
cole a obținut un venit 
500.000 lei.

Se pune însă o întrebare :
unde provin sporurile de recoltă 
ale cooperativelor ?“

Și în întovărășirile agricole 
t tineri harnici, buni munci

tori, agricultori pricepuți și des
toinici ca și cei din cooperative.

Aceasta se explică prin faptul 
că cooperativele agricole de pro
ducție dispun de posibilități mai 
mari pentru dezvoltarea multilate
rală, pentru folosirea cu mare 
randament a pămîntului și a celor
lalte mijloace de producție, ele or
ganizează pe o scară mai largă 
munca în comun. Toate acestea 
duc în același timp și la creșterea 
veniturilor personale ale membri
lor cooperatori.

Realizările de pînă acum 
stituie un îndemn în ----- 
organizațiilor noastre. 
Plenarei a III-a * 
U.T.M. din 19—20

i con- 
activitatea 
Rezoluția 
C. C. al 

decembrie 
1957, subliniază în mod deose
bit contribuția pe care trebuie să 
o aducă organele și organizațiile 
U.T.M., la întărirea și dezvoltarea 
economico-organizatorică a coope
rativelor agricole de producție, 

a 
în

Sarcinile reieșite din Plenara 
III-a ne vor călăuzi permanent 
activitatea noastră de viitor.

LUCIAN JIANU 
prlm-seoretar al Comite

tului raional U.T.M, 
Gura Jiului
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( Prețyâiîîri j 
( pentru 8 Martie \ 
( E prea de vreme f Se pare j 
j că nu. Primăvara nu-i chiar j 
} alît de departe și odată cu ea J 
( vin ghioceii și tradiționala zi J 
j internațională a femeii. Se o-) 
I bișnuiește ca în această zi, ma- J 
( mele, fiicele, soțiile, iubitele să j 
j primească cadouri. I
( Pentru întâmpinarea acestei j 
[ -ile se fac încă de pe acum J 
f pregătiri febrile. Angajamen- J 
I tele au fost mai de mult luate j 
[ și acum se lucrează din plin.) 
I întreprinderile Departamentu-I 
( lui industriei ușoare s-au an-1 
j gajul să producă peste plan, j 
C pentru femei, 50.000 metri pă-J 
( frați țesături de mătase, 50.000 J 
[ perechi ciorapi, 20.000 bucăți j 
j confecții, 33.000 bucăți trico- j 
i taje, 6.500 perechi de pantofi j 
f din piele, 500
I (elan etc. 
i Tot pentru 
{ se vor crea 25
I de țesături din Uni, 10 arti-
I cole noi de mătase.

j (Oamenii muncii continuă să propună

CANDIDAȚII É

în alegerile pentru SFATURILE POPULARE
In Capitală

servicii de por-j

femeii» noastre 
de articole noi

Strungarul Voicu Ion, de la uzinele „Mao Tze-dun“ din Capitală 
își depășește planul zilnic cu 15—20%

De obicei, duminica, în fabrica 
„Tehnica textilă“ nu găsești de- 
cît pe cei înisărciniați cu paza. 
Dar duminica aceasta porțile fa
bricii au fost larg deschise alît 
pentru muncitorii de aici cît și 
pentru locuitorii cartierului. Pes
te 300 de cetățeni s-au adunat 
fn sala de spectacole a fabricii 
pentru a propune pe candidații 
F.D.P. în circumscripțiile electo
rale nr. 83 și 84 ale raionului 
Stalin și în circumscripția oră
șenească nr. 15. Cînd s-au cerut 
propuneri pentru circumscripția 
raională nr. 83 s-a înscris la cu- 
vint tînârul Ștefan Todoran:

— In numele utemiștilor și al 
tineretului din fabrica noastră o 
propunem pe tov. CRIZANTEMA 
GURZEU.

N-a mai fost necesar ca tova
rășul Todoran să vorbească des
pre dînsa. Aplauzele furtunoase 
au dovedit că cei prezenți o cu
nosc și-i apreciază calitățile. 
Pentru susținerea candidaturii 
s-au ridicat însă numeroși tineri. 
A vorbit meșterul Gheorghe Nea- 
goe, țesătoarea Duca-Moro-șanu 
Elena, și alții care ajutați de co
munista Crizantema Gurzeu au 
învățat meserie și învață mereu. 
Crizantema Gurzeu este astăzi 
șefa schimbului de tineret de la 
secția răsucit — preparații. Este 
iubită de tineri atît pentru cu
noștințele ei pe care le împarte 
cu dărnicie tineretului cît și 
pentru faptul că împreună cu ea, 
tinerii au reușit să facă din 
schimbul lor un schimb fruntaș 
pe fabrică. Pînă nu de mult, sec. 
ția nici nu-și îndeplinea planul. 
De la crearea schimbului de ti
neret s-au realizat însă succese 
de seamă.

Tinerii au subliniat că tovarășa 
Crizantema Gurzeu, pînă acum 
deputată în sfatul popular raio
nal, a dovedit mult spirit gospo
dăresc și grijă față de nevoile oa
menilor muncii din circumscripția 
sa. Pentru toate aceste motive 

i cei peste 300 de participanți la

adunare au aprobat în unanimi
tate candidatura tovarășei Cri
zantema Gurzeu pentru circum
scripția electorală nr. 83 a raio
nului Stalin.

★
In aceeași adunare a fost pro

pus candidat al F.D.P. pentru 
circumscripția electorală nr. 84 
a raionului Stalin tovarășul Da- 
mian Ionescu, director al Insti
tutului de proiectări energetice 
din cadrul Ministerului Indus
triei Grele. Tot în unanimitate 
a fost adoptată și candidatura 
tovarășului Simion Simioneseu 
pentru circumscripția electorală 
orășenească nr. 15.

GH. ANGELESCU
★

• în regiunea București conti
nuă să se desfășoare o intensă acti
vitate electorală. Pînă la 19 ianu
arie au fost propuși peste 2.650 de 
candidați ai F.D.P. La adunările 
pentru propunerea candidaților 
F.D.P. care au avut loc pînă acum 
au participat peste 140.000 de ce
tățeni. Au fost înscriși totodată
în listele de alegători peste 663.700 
de cetățeni. Consiliul regional
F.D.P. a editat broșuri, pliante, a- 
fișe și lozinci care oglindesc rea
lizările sfaturilor populare din re
giunea București în diferite
toare de activitate, extrase din 
Constituția R.P.R. și din decretul 
privind alegerile de deputați în 
sfaturile populare etc., într-un ti
raj total de peste 465.000 de 
exemplare.

sec-

La adunările cetățenești care 
au avut lac in regiunea lași oa
menii muncii au propus 3.162 
candidați. în ultimele zile au 
mai fost propuși pentru a candi
da în alegerile de la 2 martie 
dr. Alexandru Vulpe, medic la 
spitalul CJF.R. Pașcani, Elena 
Mustăreț, gospodină din Iași, 
Vasile Popa, turnător la atelie
rele C.F.R. ,Jlie Pintilie“ 
Mihai Tiron, vicepreședinte 
sfatului popular regional Iași, 
Ion Budura, directorul direcției 
regionale C.F.R. Iași, Gheorghe 
Lefter, colectivist din Albești, 
raionul Vaslui, Ștefan Dumitrescu, 
directorul fabricii de rulmenți din 
Bîrlad, Eufrosina Mătase, membră 
a întovărășirii agricole din comu
na Belcești, raionul Hîrlau și alții»

★ în Regiunea Autonomă Ma
ghiară continuă pregătirile pentru 
alegerile de deputați în sfaturile 
populare de la 2 martie. La a- 
dunările pentru propunerea candi
daților F.D.P. în această regiune 
au luat parte peste 72.000 cetă
țeni. înscrierile în listele de ale
gători continuă. în orașul și raio
nul Tg. Mureș 95 la sută din nu
mărul cetățenilor au fost înscriși 
în listele de alegători. în ultimele 
zile au continuat să se desfășoare 
adunările cetățenești pentru pro
punerea de candidați ai Frontului 
Democrației Populare.

La Gheorghieni, la adunarea 
desfășurată la casa raională de 
cultură, a fost propusă candidat al 
F.D.P. în circumscripția electo
rală regională nr. 37 profesoara

Iași, 
al

Iuliana Kardalos, jar alegătorii 
din circumscripția electorală re
gională nr. 10, în care intră co
munele Unghcni, Cristeșli, Gh. 
Doja și Tirimia au propus să can
dideze Ion Popovici, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular raional Tg. Mureș.

> In adunările pentru propune
rea candidaților F.D.P., care au a- 
vut loc pînă acum în regiunea Con
stanța, au participat peste 160.000 
de cetățeni care au propus 
candidați 
electorale 
șenești și

Printre 
vile sînt Evdochia Topolov, 
citoare la fabrica de conserve de 
pește din Tulcea, pescarul Za- 
haria Popov, țăranca muncitoare 
Maria Olteanu, membră în gos
podăria colectivă „Progresul“ din 
comuna Făcăieni, Petre Chelaru, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular comunal Os- 
mancea, raionul Negru Vodă, 
Gheorghe Moldoveanu, tractorist 
fruntaș la S.M.T. Făcăieni și mulți 
alți cetățeni care au dovedit in
teres pentru continua ridicare a 
bunăstării locuitorilor regiunii,

ir Pînă la 21 ianuarie, cei 180.000 
cetățeni care au participat la a- 
dunările cetățenești din regiunea 
Cluj au propus 62 de candidați 
în circumscripțiile regionale, 330 
candidați în circumscripțiile elec
torale raionale, 469 candidați în 
circumscripțiile orășenești și 3.544 
în circumscripțiile comunale.

2«.'« 
pentru circumscripțiile 
regionale, raionale, oră- 
comunale.
cei propuși în ultimele 

— - ■ — ■ mun-
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Pentru ridicarea calliicârll
CADRELOR DIDACTICE

din școlile profesionale
La Casa de cultură din cartierul GîuTeștî cetățenii s-au adunat să propună pe candidatul F.D.P, 
în circumscripția electorală orășe nească 342. Din nou a fost propus candidat tov. Stan Va

sile. Cu acest prilej, cetățenii s-au sfătuit despre treburile cartierului.
In munca de îmbunătățire con

tinuă a procesului de învățămînt 
din școlile profesionale, de mese
rii, tehnice și tehnice de maiștri, 
în anii puterii populare s-au în
registrat însemnate succese. Nume
roase cadre didactice și de condu
cere — maiștri instructori și in
gineri — au acumulat o bogată 
experiență în organizarea și des
fășurarea procesului de instruire 
practică și teoretică, în organiza
rea de cabinete școlare tehnice, în 
dotarea acestora cu aparatura și 
materialul didactic necesar, în or
ganizarea rațională a timpului li
ber al elevilor, în educația sănă
toasă a acestora.

PREDEAL. Pe Cioplea, iarna

Din păcate, nu toate aceste suo- 
cese obținute în unele școli sînt 
transformate în bun comun al tu
turor lucrătorilor din învățămîntul 
profesional și tehnic. Pentru a 
realiza acest lucru Cabinetul Me
todic din Cluj s-a preocupat de 
organizarea de cît mai multe și 
variate schimburi de experiență. 
Noi am recomandat conducerilor 
școlilor să intensifice interasisten- 
țele la lecții între cadrele didac
tice, schimburile de experiență în
tre școlile și cercurile pedagogice 
din localitate, între acestea și cele 
din alte localități. Ca urmare, in- 
terasistențele la ore au căpătat o 
largă dezvoltare atît în școlile 
profesionale cît și în cele 
tehnice și tehnice de maiștri. 
Ele au fost organizate pe 
materii de specialitate și chiar pe 
materii neînrudite. Am recoman
dat ca după interasistență să ur
meze discutarea lecției, iar în pro
blemele nelămurite să apeleze la 
cercul pedagogic de specialitate.

Schimbul de experiență în for
me mai complexe, cum e acela în
tre școli, cercuri pedagogice, sau 
între diriginții școlilor profesio
nale, a constituit de asemenea o 
preocupare deosebită a Cabinetu
lui nostru metodic din Cluj.

Din experiența acumulată în 
organizarea de schimburi de ex
periență între cercurile pedagogice 
din diferite localități, s-a putut 
observa că acestea contribuie în- 
tr-adevăr în mare măsură la ri
dicarea calității procesului de în
vățămînt în școli. în același timp, 
însă, în desfășurarea lor s-au pu
tut constata si unele neajunsuri. 
Profilul școlilor dinlr-o localitate 
nu corespunde totdeauna eu a 
celui din altă localitate. Ca urmare 
participanții care sînt de alte spe
cialități nu pot cî.știga prea mult, 
pe de o parte pentru că aceștia 
trebuie să participe la activitățile 
organizate pc profilul lor, iar pe 
de altă parte, chiar dacă ar putea 
participa, interesul lor nu e așa 
de mare ca atunci cînd ar putea

vedea aceste lucruri bune reali
zate în specialitatea lor.

Ne-am gîndit că aceste neajun
suri se pot înlătura prin trecerea 
la o nouă formă de schimb de ex
periență, aceea pe sectoare de 
meserii: metalurgic, agricol, chi
mic, construcții, industrie ușoară 
etc.

Primul pas a fost făcut. Cabi
netul nostru metodic a organizat 
de curînd două asemenea schim
buri de experiență pe sectoare de 
meserii: unul în sectorul metalur
gic la Cîmpia Turzii, iar altul în 
sectorul agricol la Turda.

La schimbul de experiență cu 
profil metalurgic pe care l-am 
organizat la școala profesională din 
Cîmpia Turzii au participat peste 
40 tovarăși maiștri instructori, 
profesori, directori, directori ad- 
juncți și șefi de producție de la 
școlile profesionale metalurgice 
din localitățile: Cluj, Dej, Zalău, 
Șimleul Silvaniei, Blaj, Alba Iu- 
lia, Cîmpia Turzii.

Obiectivele urmărite: cunoaște
rea celor mai bune metode de pre
dare în învățămîntul practic; or
ganizarea și dotarea atelierelor de 
instructaj; adîncirea procesului de 
cunoaștere a elaborării oțelului 
și al clasificării; principiile de 
întocmire a unui plan de opera
ții ; cunoașterea unor utilaje și 
mașini moderne din uzine.

Maistrul instructor Gligor Va
sile de la Școala profesională din 
Cîmpia Turzii a ținut o lecție de 
instructaj practic la anul I cu su
biectul : „Găurirea metalelor“.
Lecția s-a desfășurat metodic, s-a 
folosit material didactic bogat și 
adecvat. Discuțiile an scos în re
lief modul just în care s-a folo
sit maistrul instructor de cunoș-

ȘTEFAN LINUL 
directorul Cabinetului me

todic Cluj

Tineretul participă
LA ÎNFRUMUSEȚAREA

Dimineața s-a dovedit a fi urîtă. 
Ploua mărunt, plictisitor, sîcîitor, 
molcom ?i enervant. Am plecat în 
oraș. Voiam neapărat să văd cum 
arată azi Craiova.

Mai întâi am trecut pe la sfatul 
popular orășenesc. Aici am întâlnit 
un prieten din copilărie — Gri- 
gore Dina. E șeful secției gospo
dărie comunală și membru al co
mitetului executiv. Discuția s-a 
prelungit pînă tîrziu. La întreba
rea mea „cum arată azi Craiova“, 
Dina mi-a dat un potop de expli
cații.

— Privește pe fereastră, îmi 
spuse. Am privit. Peste drum își 
înălța .trupul mătăhălos un bloc 
în roșu cu patru etaje.

— Știi ce-a fost aici P
Am făcut o incursiune In tre

cut. Mi-amintesc precis că aici a 
fost o groapă. Cînd ploua apa 
mustea în ea. Acum cîțiva ani 
în locul gropii s-a amenajat o gră
dină. Cînd ploua însă devenea 
„ștrand“.

Groapa a dispărut. A apărut un 
bloc. 92 de familii îl vor popula, 
își vor primi cheile, nu peste 
multă vreme, și vor inaugura lo
cuințele ciocnind un pahar cu 
vin. Nu vor ști, dacă noi nu le

AIOVEI
vom spune, că nenumărați tineri 
s-au luptat cu arșița soarelui, cu 
ploile, cu praful, încărcând ți 
transportând în mod voluntar peste 
987 tone de pămînt. Nu vor ști că 
3228 tineri și cetățeni ai orașului, 
răspunzînd la chemarea organiza
ției și a sfatului popular, au mun
cit voluntar la înălțarea blocului.

Dina vorbește și din cînd în 
cînd consultă unele situații. Mi 
se pare de prisos acest lucru. Cu
noaște prea bine tot ce s-a făcut 
în ultimii ani, cunoaște realizările 
tineretului în opera de înfrumuse
țare a orașului. Despre entuzias
mul tineretului, despre contribuția 
pe care o aduce la lucrările edili
tare, interlocutorul meu este dis
pus să-mi vorbească ore în șir. 
Cele mai multe cuvinte de laudă 
le are pentru tineretul uzinei „E- 
lectroputere“, pentru studenții 
Institutului Pedagogic de 2 ani, 
pentru elevii școlilor medii nr. 1 
și nr. 4. într-un tîrziu îmi spuse :

— Ilai să vedem orașul. Ai să 
al o imagine complectă a Craiovei 
de azi. Și am pornit pe bulevar-, 
dul Lenin în jos, către poștă.

•— încotro ? am întrebat.
— Direcția — bulevardul 23 

'August.

>— 23 ’August ? N-am întâlnit 
Un asemenea bulevard în mono
grafia orașului și am pretenția să 
spun că am citit-o cu atenție.

— Și totuși există. Uite o să 
mergem de-a lungul acestui bule
vard dar promite-mi c-ai să taci 
cît îl vom străbate.

— Fie.
Am coborât de la liceul Frații 

Buzești în jos către stadion. Mi-am 
înăbușit uimirea. Odinioară pe a- 
cest drum care leagă orașul de 
Lunca Mofleni erau numai gropi. 
Cînd ploua — glod, cînd era 
soare — praf. M-am oprit o clipă 
locului. Nu-mi venea să cred. în 
față „rîdea" un drum asfaltat. 
Ochii nu-l puteau urmări pînă la 
capăt. Ghiceam capătul undeva 
departe, la intrarea în Luncă. 
Două trotuare cu peluze de ga
zon, două părți carosabile prin 
mijlocul cărora trece trenul pio
nierilor. Poți să taci în fața unei 
asemenea priveliști ? Poți să nu 
spui măcar două cuvinte despre
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Vernisajul expoziției Filmele

Să dai poporului
ceea ce așteaptă

„Arhitectura
contemporană

săptămînîî

din S.U.A.“

de la tine
Mi-trea Florica e tehnician 

agronom. In anuil 1957 ea a 
fost repartizată în comuna 
Păncești. Pînă aici toate 
bune. Cei din comună, insă, 
au așteptat-o degeaba pe Mi- 
trea Florica. Ea nu s-a pre
zentat să-și ia postul în pri
mire, declarind ferm că refuză 
să-și trăiască viața la țară.

Vreo două luni s-a plimbat 
fără nici un rost prin orașul 
Adjud. Apoi a fost încadrată 
intr-o muncă unde i se cerea 
să se ocupe de înregistrarea 
scrisorilor și sezisărilor. Era 
oare nevoie pentru această 
muncă, de un om cu califica
rea de tehnician agronom ? 
Sfatul popular — instituție la 
care lucrează — nu și-a pus 
oare această problemă ?

Alte două fete, pe nume 
Tîrzianu Angela și Bibic Mar. 
ta — tot tehniciene agricole 
— s-au încadrat ca funcțio
nare la poștă. Ele au uitat de 
datoriile pe care le au față de 
stat cu ajutorul căruia și-au 
dobândit o frumoasă profesiu
ne. Ele au uitat de datoria 
față de popor, de a-și pune 
cunoștințele în slujba interese
lor acestuia, de a contribui la 
dezvoltarea agriculturii, la în
drumarea țăranilor care vor 
să-și lucreze pămintuil în mod 
științific.

Ele și-eu căutat un colțișor __ 
liniștit, unde vor să-și ducăȘ 
zilele in tihnă, departe de 
frămîntările în care pregătirea 
și capacitatea lor își pot găsi 
o deplină valorificare.

Cred insă că nu numai ele 
sînt vinovate. Instituțiile la 
cere lucrează acum, proce- 
dînd cu ușurință la încadra
rea tor, le-au dat posibilitatea 
să dezerteze de la datorie.

La comitetul raional U.T.M. 
se cunosc aceste cazuri. To
tuși tovarășii de aici n-au 
luat insă pînă acum nici o 
atitudine. Trebuie să li se

spună răspicat acestor fete că 
locul tor nu se află în birou
rile poștei și nici în biroul 
de sezisărj al sfatului popular 
raional.

Am citit în ziarul nostru cî
teva articole interesante des
pre pasiunea în muncă. In a- 
cest sens, cred că ar fi util 
să se discute șl despre con
știința profesională.

Te-ai pregătit pentru o anu
mită 
jutat, 
ai un 
plinit 
mulul 
altfel, 
lucru 
o meserie pînă cînd nu o cu
noști, pînă cînd nu te apropii 
de ea. Și nu.țl poți cunoaște 
șl Iubi meseria, pînă ce n-ai 
practicat-o cit de puțin timp, 
pînă ce n-ai trăit bucuria de 
a-ți vedea cu ochii rodul mun. 
di tale. Pentru că, sînt unii 
care se pripesc și declară că 
„n-au vocație“ pentru profe
siunea pentru care s-au pre
gătit încă înainte de * fi în
ceput s-o presteze.

ROMICA RAFAILA 
activist al Comitetului 
regional al U.T.M.- 

Bacău

meserie, statul te-a a- 
a pus în tine speranțe, 
rol important de înde- 
în construirea socialis- 
— fă-fi datoria. De 
trebuie înțeles încă un 
elementar. Nu poți iubi

Sub auspiciile Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu străl. 
nătatea șl ale Uniunii Arhltecților 
din R. P. Romlnă, marți la amia. 
ză a avut loc in sala Dalles ver. 
nisajul expoziției „Arhitectura 
contemporană din S.U.A.". Expo. 
ziția este organizată in cadrul 
schimburilor culturale intre R. P. 
Romlnă și S.U.A. In curînd ur
mează să fie prezentată in S.U.A. o 
expoziție de artă populară romi- 
nească. La deschiderea expoziției 
au luat parte Al. Lăzăreanu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., acad. 
Duiliu Marca, președintele Uniu. 
nil Arhltecfilor din R.P. Romlnă, 
prof. Pompiliu Macovei, vicepre
ședinte al Uniunii Arhitecjilor 
din R. P. Romlnă, M. Mihalache 
director general tn Ministerul In. 
vățămintului șl Culturii, arhitecți, 
ingineri, prolecianți, un numeros 
public.

Au fost de față H. Bartlett 
Wells, însărcinat cu afaceri ad. 
interim al Statelor Unite la Bu. 
curești, membri ai Legației S.U.A., 
precum șl alți membri al corpului 
diplomatic.

La vernisa/ au luat cuvîntul Oc. 
tav Livezeanu și H. Bartlett 
Wells,

Asistența a vizitai apoi expozl. 
ția care cuprinde fotografii șl pla. 
nuri a 43 de construcții realizate 
tn Statele Unite ale Amerlcll după 
cel de-al doilea război mondial. 
Expoziția cuprinde de asemenea 
planuri și fotografii ale altor 33 
de clădiri distinse cu premii de 
Institutul american al arhitecților 
tn anii 1956 și 1957.

(Agerpres).

afaceri ad.

Succesul circului
„Aeros

Circul 
mană a 
spectacol 
care in cursul zilei de marți a 
părăsit Capitala. Cele 127 spec
tacole ale circului au atras peste 
165.000 de persoane. Publicul 
romînesc a primit cu multă căl
dură spectacolele prezentate de 
valorosul colectiv al Circului 
„Aeros". Menajeria circului, cu 
cele 115, animale, de la rarul 
exemplar puma pină la micul po- 
ney, a avut aproape 160.000 de 
vizitatori. (Agerpres)

„Aeros" din RJ). 
dat luni ultimul 

in țara noastră, după

„Fiul pescarului
Realizat după celebrul roman 

al lui Vili» ' '
iui“, filmul 
nume aduce 
despre viața 
din Letonia 
gheziei și moșierilor. Apărut 
1933, romanul *” 
este acela care a atras cu deose
bire atenția asupra celui care a- 
vea să devină marele scriitor so 
vietic Vilis Lațis. Acest renume 
se datorește nu numai realismu
lui cu care a descris autorul tra
iul greu al pescarilor și lupta Iot 
împotriva exploatării, ci mai ales 
creării minunatei figuri a eroului 
pozitiv, temerarul Oscar — un a- 
devărat tip de om înaintat, pu
ternic și frumos. Filmul reușește 
să prezinte în toată splendoarea 
luj pe acest erou interpretat de 
actorul Eduard PaVuls. Ajutat de 
fizicul său — actorul are o sta
tură herculeană —■ Pavuls redă cu 
sobrietate chipul lui Oscar.

Oscar, în ciuda batjocurii celor
lalți pescari, reușește să-și con
struiască un năvod cu care să 
prindă pești mari și pe vreme de 
furtună, cînd alții nu au curaj să 
se aventureze pe mare. Succesul îi 
atrage prețuirea tovarășilor săi, 
împreună cu care el întemeiază 
o cooperativă pentru a-i feri de 
împilarea negustorilor hrăpăreți. 
Lucrurile merg bine o vreme, pînă 
când legile nemiloase ale orândui
rii capitaliste își fac simțită pre
zența. Cooperativa încape pe mîi- 
nile unor excroci ; Oscar eete izo
lat de masa pescarilor. 0 nouă . 
nenorocire ee abate asupra Iui 
cînd soția sa Anita e gata să-l pă
răsească pentru un inginer venit 
de Ia oraș. Oscar luptă totuși cu 
putere împotriva soartei grele și 
pleacă la muncă într-un alt sat

Lațiz „Fiul pescaru- 
aovietio cu același 
prețioase mărturii 
oamenilor muncii 

aupusă asupririi bur- 
în 

„Fiul pescarului“

Scenă din filmiti „Fiul pescarului

Regimul democrat - popolar
— creație a maselor

In urma înfăptuirii cu succes 
a insurecției armate de la 23 
August 1944, de către masele 
populare conduse de P.C.R. și a 
eliberării țării de sub jugul fas
cist, aparatul de stat pus în 
slujba claselor exploatatoare din 
Romînia și care se compromise
se complect în ochii maselor, a 
rămas considerabil slăbit.

In țara noastră se crease o si
tuație asemănătoare celei 
Rusia 
Marii 
Octombrie, situație caracteriza
tă minunat de Lenin în prima 
scrisoare din depărtare: „Infrîn- 
gerile au zdruncinat întregul 
vechi mecanism guvernamental 
și întreaga veche ordine, au în- 
tărîtat împotriva acestora toate 
clasele populației“...

Clasele exploatatoare și parti
dele lor au încercat după 23 Au
gust să întărească aparatul de 
stat, să frîneze mișcarea revo
luționară a maselor, pentru a 
menține vechea „ordine“.

Opoziția înverșunată a forțe
lor reacționare nu a putut însă 
împiedica prăbușirea regimului 
burghezo-moșieresc. Sub condu
cerea Partidului Comunist Ro- 
mîn. masele populare de la ora
șe și sate, în frunte cu clasa 
muncitoare, care-și impuseseră 
reprezentanții chiar în sînul gu
vernului cu majoritate reacționa
ră. încep să înfăptuiască pe cale 
revoluționară sarcinile vitale 
care stăteau în fața poporului 
nostru, printre care un loc de 
frunte îl ocupa democratizarea 
aparatului de stat și a întregii 
vieți a țării.
In această luptă, partidul a ținut 

seama de condițiile politice in
terne (în primul rînd de necesi
tatea coalizării tuturor forțelor 
democratice într-un front larg, 
sub hegemonia proletariatului)), 
de situația internațională, prej 
cum și de gradul de conștiință 
și organizare a maselor. Aplicînd 
în mod creator învățătura 
marxist-'ieninistă despre stat la 
condițiile specifice în care înce
puse să se desfășoare revoluția 
populară în țara noastră, parti
dul comunist a chemat masele la 
lupta pentru alungarea ele
mentelor fasciste, reacționare 
din aparatul de stat și înlocuirea 
acestora prin reprezentanți ai

din
în lunile premergătoare 
Revoluții Socialiste din

maselor, capa, 
bili să servea
scă interesele 
revoluției.

Problema necesității democra
tizării țării și a căii pentru în
făptuirea acesteia a 
obiectul 
apărute în presa comunistă 
democratică din această perioa
dă. „Partidul comunist — se ară
ta în articolul „Democratizarea 
țării“, apărut în nr. 5 din 1944 
al ziarului „Scînteia“ — a fost 
conștient de la început că ac
tul istoric de la 23 August nu 
era decît primul pas făcut în a- 
ceastă direcție (a democratiză
rii — n.n.)... Curățirea apara
tului de stat și a tuturor insti
tuțiilor și întreprinderilor de stat 
și private de elementele fascis
te, de toți aceia care într-un fel 
sau altul și-au bătut joc, au asu
prit și au umilit poporul, este 
necesară... Atît însă nu ajunge. 
Trebuie schimbate metodele de 
lucru, metodele de conducere 
din toate instituțiile și întreprin
derile țării noastre. Trebuie să 
dispară mentalitatea că orise re
prezentant al statului sau al vre
unei instituții este un stăpîn, 
care tratează pe cetățeni ca pe 
niște slugi. Orice demnitar, ori
ce funcționar trebuie să înțe
leagă că este pus acolo pentru 
a apăra1 interesele poporului și 
nu invers. Poporul este judecă
torul suprem, care e în drept să 
ceară socoteală oricui pentru tot 
ce face. Acesta e punctul 
de vedere în chestiunea 
cratizării, pentru aceasta 
măm poporul la luptă“.

Sarcina democratizării țării a 
fost înscrisă ca unul dintre punc
tele cele mai importante ale plat
formei F.N.D. din septembrie 
1944 elaborată de P.C.R. și pro
pusă tuturor forțelor democra
tice.

Evident, prin democratizarea 
aparatului de stat, partidul co
munist nu înțelegea simple 
schimbări de persoane, ci schim
barea a însuși conținutului ve
chilor instituții, a vechilor orga
ne centrale și locale ale statu
lui. Căpătînd un conținut nou, 
democratic, aceste instituții, deși 
continuau să-și păstreze vechea 
fermă, deveneau capabile să

AL. SAVU

constituit 
a numeroase articole 

Și

nostru 
demo- 

che-

slujească țelu
rilor 
date a 
ției.

Lozinca democratizării 
tnlui de stat, lansată de parti
dul comunist imediat după 23 
August și-a dovedit pe deplin 
justețea în practica revoluționa
ră. Ea a fost însușită de masele 
largi ale poporului nostru care 
au trecut la înfăptuirea ei. 
In același timp cu acțiu
nile muncitorilor pentru alunga
rea elementelor fasciste din în
treprinderi și instituții la orașe, 
încep încă în cursul lunii sep
tembrie acțiunile maselor țără
nești, sprijinite de muncitorii 
din întreprinderi, pentru demo
cratizarea organelor de stat lo
cale, în primul rînd a primării
lor. In aceste acțiuni, masele au 
în fruntea lor organizațiile de
mocratice conduse de P.C.R. și 
organele alese de ele, cum ar 
fi comitetele de întreprindere, 
comitetele țărănești sau cetățe
nești etc.

In cursul lunilor septembrie 
și octombrie 1944, masele popu
lare au alungat numeroase ele
mente fasciste, reacționare din 
conducerea organelor locale de 
stat, ocupînd cu forța o serie de 
primării în județele Ilfov, Dîm
bovița, Ialomița, Romanați etc.

Lupta revoluționară a mase
lor pentru democratizarea apa
ratului de stat s-a lovit de îm
potrivirea înverșunată a guver
nelor cu majoritate reacționară, 
a partidelor burgheze, a elemen
telor reacționare din armată și 
jandarmerie.

In ciuda persecuțiilor și _ re
presiunilor, masele au apărat 
însă cu fermitate organele de
mocratice instalate de ele și au 
intensificat în luna noiembrie 
1944 acțiunile de ocupare a pri
măriilor. Totodată, s-a trecut la 
ocuparea prefecturilor fostelor 
județe Covurlui. Brăila, Dîmbo
vița, Tutova, Hunedoara, Argeș, 
Prahova. Ocuparea pe scară tot 
mai largă a prefecturilor marca 
o etapă mai înaltă în lupta ma
selor conduse de P.C.R. pentru 
democratizarea aparatului de 
stat.

Activitatea noilor organe de
mocratice a început să se desfă
șoare în condiții extrem de gre-

etapei 
cevolu-

a-p ar a-

le. Ministerul de Interne, condus 
în primul guvern cu majoritate 
reacționară de generalul Aldea, 
iar în cel de-al doilea de N. Pe- 
nescu (unul din fruntașii P.N.Ț.), 
a refuzat să recunoască, pe 
primarii, .
instalați pe cale revoluționară 
de mase.
prefecți democrațî nu li 
mai alocat nici un fel de fon
duri, ceea ce a creat dificul
tăți serioase în plătirea sa
lariilor funcționarilor publici., 
în organizarea transporturilor și 
aprovizionarea populației. Măsu
rile reacționare ale guvernului 
au lovit îndeosebi în populația 
unor județe din Moldova care, 
datorită distrugerilor pricinuite 
de război, se zbătea în ghiarele 
foametei, crizei de locuințe, ti
fosului. La acestea se adăugau 
încercările repetate ale guvernu
lui de a reinstala vechile condu-

sa recunoască 
pretorii și prefecții

Județelor conduse de
s-au

Pentru ridicarea calificării
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Scenă din filmul „Pămînt“ 
unde se îndrăgostește de Marta. 
După multe peripeții, însă, se în
toarce acasă și-și regăsește familia. 
O scenă deosebit de reușită a fil
mului este întîlnirea dintre cele 
două femei care-1 iubesc pe Os
car, soția lui, Anita și Marta. Ani- 
ta o convinge pe Marta de dra
gostea 
faptul 
să se

ce i-o poartă lui Oscar, de 
că familia lor nu trebuie 
destrame.

„Pămînt“
Filmul bulgar „Pămînt“ aduce 

înaintea ochilor spectatorilor, ro
manul luptei acerbe pentru îmbo
gățire, și al dezumanizării lui E- 
nio, un țăran dintr-unul din satele 
Bulgariei, în urmă cu ani și ani. 
Enio o iubește pe frumoasa co
dană Țveta și vrea să se căsă
torească cu ea. Dar setea Iui ne
mărginită de avere, de pămînt, îl 
face să cadă pradă uneltirilor 
Stankăi — fiica bogată dar ochi-

loadă a unor chiaburi. împotriva 
îndemnurilor inimii, Enio se că
sătorește cu Stanka și începe să 
ducă o viață searbădă, străbătută 
doar de fiorii înveninați ai pof
tei nesățioase de înavuțire. Pînă 
la urmă cumpără pămînt, mai 
mult decît poate vedea cu ochii 
și-i cere necontenit fratelui său 
Ivan, care-1 ajutase de atîtea ori 
în viață, să-i vîndă bucata de ogor 
ce rămăsese în mijlocul moșiei 
sale. El ajunge — turbat de furie 
că fratele său îi stă în calea pla
nurilor lui lacome — să-l lovească 
cu toporul, rănindu-I de moarte. 
Îngrozit de fapta-i nelegiuită, Enio 
e înnebunit de spaimă. Aceasta îi 
e răsplata pentru tot ce a făcut, 
cu aceasta s-a ales de pe urma 
viciului său nemăsurat. Un film 
lucrat cu măestrie și seriozitate în 
regia lui Zahari Jandov, după un 
roman de Elin Pelin, „Pămînt“ 
este o realizare de seamă a stu
diourilor din R. P. Bulgaria.

cadrelor didactice
din școlile profesionale

(Urmare din pag, l-a)

tințele elevilor do la tehnologie, 
ajungîndu-se la concluzia că în 
cursul instructajului maistrul in
structor trebuie să reîmprospăteze 
numai acele cunoștințe de lq orele 
de tehnologie care sînt strict ne
cesare înțelegerii operației practi
ce pe care o predă, trecînd apoi 
la demonstrația acesteia pe mașină 
sau pe bancul de lucru. Maistrul 
instructor nu trebuie să repete 
deci lecția de tehnologie, dar nici 
nu trebuie să predea rupt de a- 
ceasta noțiunile practice.

Tot cu ocazia acestui schimb de 
experiență s-au prezentat două 
referate legate de programele de 
învățămînt practic: „Procesul teh
nologic de fabricare a pieselor“ 
susținut de tov. ing. Kapros F. și 
„Clasificarea oțelurilor de scule“ 
prezentat de tov. ing. Crafti I. 
ambii profesori la școala din Cîm- 
pia Turzii. Primul referat a stir
nit interesul maiștrilor instructori 
îndeosebi în ce privește aplicarea 
în instruirea practică a planului 
de operații care deprinde pe uce
nici a gîndi tehnic, a întrevedea 
concentrarea operațiilor de fabri
cație care aduce după sine reduce
rea prețului de cost. Cel de al doi. 
lea referat, a contribuit la lărgirea

Și în comuna Peretu utemiștii au creat

cerc „Iubiți muzica
Am avut prilejul să mă 

bucur mult cînd, cu cîteva zile 
în urmă, am fost din nou în 
comuna Peretu. Fusesem mai 
înainte la adunarea de alegeri. 
Pe lingă celelalte probleme 
dezbătute alit in darea de sea
mă, cit și în discuțiile lor, 
utemiștii au vorbit pe larg 
despra activitatea culturală 
desfășurată de tineri în oadrul 
căminului cultural. Mulți ute- 
miști s-au declarat atunci ne
mulțumiți pentru faptul că în 
unele zile căminul stă închis, 
că directorul căminului nu se 
ocupă cum trebuie de viața 
culturală a tineretului. Pe lin
gă celelalte propuneri de îm
bunătățirea muncii culturale, 
utemiștii au hotărît înființarea 
unui cerc „Iubiți muzica“.

Imediat după alegeri utemiș
tii, în frunte cu secretarul 
U.TJM., Ilie Staicu, au trecut 
la organizarea acestui cerc. Au 
stabilit un colectiv de condu
cere, al cărui responsabil a 
fost numit Andrei Marin, pro
fesor de muzică și câțiva ute- 
miști care știu să cînte la di
ferite instrumente : acordeon, 
vioară, țambal, fluier. Pentru 
tinerii care vor să învețe a 
cînta din fluier, conducerea 
căminului cultural a cumpărat 
11 fluiere, iar la celelalte in
strumente tinerii învață pe 
rînd. Cei care cunosc mai pu
țin „tainele" muzicii fac repe
tiții mai lungi.

Pentru popularizarea cercu
lui „Iubiți muzica" a fost or
ganizată o adunare deschisă la 
care au participat peste 200 de 
tineri. Ilie Staicu a arătat sco
pul adunării. Profesorul de 
muzică Andrei Marin, a ară
tat ce înseamnă pentru tineret 
muzica și i-a lăudat pe ute-

miști pentru frumoasa lor ini
țiativă.

In cadrul adunării Ilie Stai
cu și Gheorghe Mihăilă au în
scris în cercul „Iubiți muzi
ca", 42 tineri dintre care 10 
fete.

După adunare a urmat o re
uniune tovărășească. In timpul 
reuniunii au continuat discu
țiile despre cercul „Iubiți 
muzica" creat cu puțin mai 
înainte. Fluierașii cei mai is
cusiți cîntau sub îndrumarea 
profesorului.

Tinerii se prinseseră în ho
ră. Erau bucuroși că de acum 
încolo vor avea prilejul să se 
distreze organizat, că ei înșiși 
vor cînta ce-i îndeamnă inima.

Tinerii înscriși în cerc au 
fost împărțiți pe 3 grupe de 
instrumente : acordeon, vioară 
și fluier. Învățarea notelor, a 
cîntecelor revoluționare și 
populare o fac împreună, după 
care apoi se despart pe grupe 
la instrumentele alese.

La primele lecții au partici
pat cu toții. Intre timp, celor 
42 tineri li s-au mai alăturat 
alți 6.

Spuneam la început că m-am 
bucurat mult cînd i-am văzut 
pe tinerii din Peretu la cer
cul de muzică. Veniseră toți 
cu caietele de note. Ascultau cu 
atenție. Petre Buliga știe să 
cânte minunat la fluier, dar 
— vorba lui — numai după... 
ureche. Acum însă pătrunde în 
taina notelor. Ascultă sunetul 
fluierului și murmură după 
profesor : „do, re, do, mi, 
fa“... Notează semnele în caiet. 
Titu Trașcă, Teofil Marvin și 
Ilie Sisu nu pricep prea multe 
deocamdată. Cînd însă îi aud 
pe fluierași cum zic cîte o 
sîrbă după note, li se aprind

volniciitor jandarmilor, percepto
rilor, agenților agricoli și ale tu
turor elementelor reacționare.

Reproducem după ziarul „Scìn
tela“ unele măsuri adoptate de 
autoritățile democratice în cîte- 
va județe :

Prefectura democrată a fostu
lui județ Constanța, hotăra la 
puțin timp duipă instaurarea șa 
de către mase : „Pămînturile ră
mase de la moșierii fugiți, de la 
nemți, ca și pămînturile moșie
rilor care refuză să facă însă- 
mînțări, vor fi date în seama ță
ranilor, prin comitetele sătești. 
Tot comitetele sătești vor dirija

Din lupta maselor conduse 
de partid pentru democratizarea 
organelor locale ale aparatului 

de stat în perioada
6 martie 194523 august 1944

ceri reacționare prin folosirea 
forței armate, sub pretextul res
tabilirii „ordinei“ și „autorității“ 
statului.

In ciuda acestor- mari greutăți, 
noile organe democratice impuse 
de mase la conducerea primă
riilor, preturilor și prefecturilor, 
au început să desfășoare din 
primele zile ale existenței lor o 
bogată activitate pusă în slujba 
intereselor maselor populare.

Astfel, în timp ce primarii 
reacționari. în majoritate mem
brii ai partidelor „istorice“, cu 
sprijinul jandarmilor și al unor 
unități militare se opuneau reven
dicărilor țărănimii muncitoare, 
primarii democrați au trecut la a- 
doiptarea unor măsuri antimoșie- 
rești încă din toamna ’ anului 
1944. De asemenea, ei au trecut 
Ia gospodărirea chibzuită a comu
nelor, ducînd o luptă necruțătoa
re împotriva abuzurilor și sama-

și muncite agricole. Ele vor avea 
grijă și de exploatarea păduri
lor. Prin ele prefectura va asi
gura aprovizionarea orașului cu 
lemne. Aceleași organe sătești 
vor avea în satele de pescari în 
seama lor Dunărea și aprovizio
narea orașului cu pește... Jan
darmii sînt puși la dispoziția co
mitetelor sătești, cu misiunea de 
a păzi averea și viața cetățeni
lor contra răufăcătorilor și nu 
de a teroriza populația, așa cum 
era pînă în prezent“. La rîndul 
său, conducerea democrată a 
primăriei orașului Constanța a 
obligat proprietarii de locuințe 
să le repare și să le închirieze 
muncitorilor, a instituit controlul 
muncitoresc în vederea reprimă
rii speculei și a sabotajului ca
pitaliștilor.

In orașul Iași, autoritățile de
mocratice au luat în primul rînd 
măsuri pentru reconstrucția *ra-

sferei de cunoștințe a participan- 
ților în domeniul clasificării, uti
lizării și tratamentelor termice 
aplicate oțelurilor de scule.

Vizita în importanta uzină din 
Cîmpia Turzii a dat ocazia parti- 
cipanților de a se pune la curent 
cu unele procese tehnologice noi, 
în fabricarea electrozilor, a sîrme- 
lor, a cuielor etc. Participanții au 
studiat la acest schimb de expe
riență o serie de instalații și ma
șini moderne pentru laminarea la 
cald și la rece, mașini și ștanțe 
automate pentru fabricarea cuie
lor și electrozilor, instalații de 
decapaTe, zincare și arămire etc 
E de la sine înțeles că, la acest 
schimb de experiență, cadrele di
dactice provenind mai ales de la 
școli din localități mici, fără ase
menea uzine sau cu unele mai pu
țin dezvoltate, au avut mult de 
învățat cu ocazia acestei vizite.

La schimbul de experiență cu 
profil agricol organizat la Turda, 
cei 35 de profesori, ingineri de 
specialitate, directori și directori 
adjuncți de la 16 centre școlare 
agricole și horticole din Tîrgu 
Mureș, Odorhei, Blaj, Tîrnăvcni 
etc., au luat cunoștință de modul 
cum se poate realiza în condițiile 
cele mai bune un cabinet tehnic 
școlar cu întregul material ce se 
poate procura și confecționa prin 
mijloace proprii; de modul de 
organizare și desfășurare a lecții
lor de aplicații practice în cabi- 
netul școlar-laborator; cum se 
poate folosi cu bune rezultate fil
mul la lecție; cum se poate des
fășura cu hune rezultate o lecție 
de specialitate în două ore conse 
cutive în aceeași zi; de modul de 
folosire a serelor în tehnica cul
tivării forțate a florilor și a le
gumelor în scopul unei temeinice 
instruiri a elevilor etc.

Rezultatele bune obținute la 
Turda și Cîmpia Turzii ne-au con. 
vins că organizarea schimburilor 
de experiență în școlile profesio
nale pe ramuri de meserii antre
nează participarea cadrelor didac
tice din mai multe școli cu ace
lași profil la o mai temeinică pre
gătire a ucenicilor și astfel ele de
vin mai 
rea și 
bune de 
cientă.

rodnice, iar populariza- 
generalizarea metodelor 
muncă este mult mai efi-

obrajii. Ei au și „prins" câte- 
va doine. I-am văzut printre 
ceilalți tineri la o „Joie a ti
neretului". Cîntau în cor. Unul 
dintre ei mi-a spus : „Nimic 
nu-i mai frumos ca muzica 
noastră populară

CONSTANTIN FIRU

șului (în deosebi a instituțiiiloc 
publice și de interes obștesc — 
gara, băile publice, școlile, spi
talele etc.) pentru combaterea ti- 
fosului, precum și pentru apro
vizionarea populației. In general 
în județele din Moldova, autori
tățile democratice au luat mă
suri pentru reorganizarea întregii 
administrații în spirit democra
tic, îmființtod poliție populară și 
jandarmerie populară, corpuri de 
pompieri voluntari, gărzi munci
torești pentru paza întreprinde
rilor părăsite de patroni, comi
tete muncitorești pentru prelua
rea întreprinderilor părăsite și 
pentru reorganizarea producției 
acestora etc.

La 18 octombrie 1944, prefec
tura democrată din Cluj dădea 
un ordin prin care făcea cunos
cut populației că : „1. In con
formitate cu condițiile armisti
țiului, să se instaureze peste tot 
un regim adevărat democrat, în- 
cetind toate vrăjmășiile dintre 
naționalități, rase și religii. 2. 
Toate comunele sînt invitate 
să-și delege un primar și un con
siliu comunal din elemente care 
pînă acum au lucrat în interesul 
populației muncitoare. 3. Anima
lele și valorile mobile însușite pe 
nedrept să fie restituite fără în- 
tîrziere. 4. Pentru paza, sigu
ranța vieții și averilor cetățeni
lor, să se instituie gărzi comu
nale. 5. Eventualele excese ale 
autorităților subordonate să fie 
numai de cît aduse la cunoștința 
prefecturii...“.

Aceste cîteva exemple din su
tele care se pot da, sînt sufi
ciente, credem, pentru a ilustra 
spiritul nou, profund democratic 
în care au început să-și desfă
șoare activitatea organele de stat 
instaurate pe caile revoluționară 
de mase, în perioada luptei pen
tru cucerirea puterii.

Ca • trăsătură caracteristică 
pentru această activitate, trebuie 
să subliniem faptul că ea s-a ba
zat în permanență pe sprijinul

i
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întreprinderea „Drum Nou“ din Capitală produce numeroase 
bunuri de larg consum printre care noi tipuri de mașini de 

aragaz.
IN FOTO: maiștrii Willa Mateescu și Dumitru lonescu veri- 
ficînd un prim lot de mașini aragaz cu 3 ochiuri și cuptor.

activ al maselor populare, al co
mitetelor de fabrică, comitetelor 
țărănești și al celorlalte organe 
revoluționare care .stăteau în 
fruntea luptei maselor și care 
constituiau elemente ale noii pu
teri populare.

Primarii, pretorii și prefecții 
democrați au primit în același 
timp o îndrumare permanentă 
din partea Partidului Comunist 
și au luptat prin toate mijloa
cele pentru înfăptuirea liniei po
litice a P.C.R.

Activitatea noilor organe de
mocratice, pusă în slujba po
porului, a constituit un factor 
mobilizator pentru masele munci
toare din regiunile în care mai 
dăinuiau încă în conducerea or
ganelor de stat locale oamenii 
fostului regim, pentru a intensi
fica lupta în vederea alungării 
elementelor reacționare din con
ducerea primăriilor, preturilor și 
prefecturilor respective. Antre- 
nînd masele la conducerea tre
burilor obștești, de la care pînă 
atunci fuseseră sistematic înde
părtate, sprijinind masele în lup
ta împotriva claselor exploata
toare, noile autorități democrați. 
ce au contribuit la clarificarea 
maselor în ceea ce privește ne
cesitatea răsturnării puterii pusă 
în slujba claselor dominante și a 
instaurării în locul acesteia a 
unei puteri populare.

Lupta maselor populare pentru 
ocuparea preturilor, primăriilor 
și prefecturilor a slăbit conside
rabil pozițiile deținute de for
țele reacționare în stat. Prin 
faptul că autoritățile democratice 
au refuzat să mai execute ordi
nele și dispozițiile antipopulare 
ale majorității reacționare a gu
vernelor de pînă la 6 martie, 
autoritatea acestora s-a exercitat 
pe un teritoriu din ce în ce mai 
restrîns. Această situație deveni- 
se atît de alarmantă pentru re- 
acțiune, îneît în ședința consiliu
lui de miniștri din 20 noiembrie 
1944, ministrul cooperației în-

treba în numele majorității re
acționare dacă guvernul mai 
este un guvern al întregii țări.

Pozițiile cucerite de forțele de. 
mocratice în aparatul de stat, 
au însemnat tot atîtea spărturi 
produse în puterea burghezo-mo- 
șierească și ele au fost folosite 
activ și eficace în dezvoltarea 
mai departe a revoluției.

Procesul ocupării cu forța a 
primăriilor, prefecturilor etc. s-a 
intensificat la începutul anului 
1945. In această perioadă sînt 
ocupate de către mase, prefectu
rile fostelor județe Teleorman, 
Gorj, Dolj, Romanați, Vlașca 
etc. Acest faipt a silit majoritatea 
reacționară a guvernului să dis
perseze în provincie o parte în
semnată a forțelor armate de 
care mai dispunea, pentru a a- 
păra vechile organe reacționare 
(O parte din aceste forțe erau 
destinate apărării moșiilor și co
nacelor boerești împotriva ma
selor țărănești care, la cuvîntul 
de ordine al partidului, trecuseră 
la ocuparea în masă a moșii
lor) .

Prin activitatea lor, autorită
țile democratice impuse de mase 
în verigile locale și centrale ale 
aparatului de stat au contribuit 
astfel efectiv la cucerirea pu
terii și la dejucarea planurilor 
reacțiunii de a declanșa războiul 
civil.

Pozițiile însemnate cucerite de 
forțele democratice în stat îna
inte de 6 martie 1945, prin lup
ta organizată a maselor popu
lare conduse de P.C.R., au în
lesnit adoptarea unor măsuri ho- 
tărîte în interesul maselor încă 
din primele zile ale existenței 
noului guvern democratic și 
continuarea înfăptuirii consec
vente și treptate a operei de de
mocratizare a întregului aparat 
de stat, astfel îneît acesta să 
poată îndeplini în acea perioadă 
sarcinile dictaturii revoluționar 
democratice a proletariatului și 
țărănimii, sub hegemonia prole
tariatului.
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SCRISOARE

De la Prezidml Mariî
Adunări Raționale
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 

mul {urnește pe această cale tu- 
turor. celor ce i-au adresat tele
grame șî scrisori de felicitare cu 
prilejui alegerii sale ca Președinte 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Solemnitatea
în minării unor distincții și ordine

Dulcea armonie... continuă CĂTRE UN PRIETEN
Ce bine se înțeleg oamenii în- 

tr.o familie 1
Nu se critică, nu se aplică 

sancțiuni, nu-i nevoie să te în
doiești de șale cînd te întîlnești 
cu șeful, nu te controlează cei
lalți... O adevărată... citadelă.

Cum ia ființă o asemenea 
familie ?

A... nu vă grăbiți să spuneți: 
prin căsătorie. Sînt și altfel de 
„familii“ sau mai bine zis... fa- 
miliuțe. Nu e vorba de o familie 
din care fac parte, tata, mama, 
copiii și eventual soacra. Nul 
E vorba de una mult mai 
neobișnuită.

Să vă povestesc istoricul 
— fără glorie — al unei aseme
nea „familii“'.

La magazinul din comuna 
Obreja. raionul Caransebeș, era 
nevoie de un gestionar.

Cine să fie numit în această 
funcție de mare răspundere?

Soluția a găsit-o tovarășul D. 
Trăilă, contabilul șef.

El a propus ca în 
funcție să fie numit un 
sti-t, atașat cooperativei, 
verificat...

— Concret tovarășe,
i-a zis președintele cooperativei.

— Eu propun să fie numit to- 
................... ’ E

ce 
ani 
să

această 
om cin- 
un om

concret

varășul Nicolae Căprioru. 
drept îmi este verișor. Dar 
contează. Eu îl cunosc 
de zile. E un om care știe 
se gospodărească.

— De acord tovarășe, de 
cord. Să găsim acum o vânză
toare, sau un vînzător la acest 
magazin.

— Vreau să propun tot eu. 
M-am gîndit bine. Meseria de

de

a-

Bolnav închipuit
— Te rog consultă-mă docto

re. Vezi cum stau cu auzul. Am 
impresia că m-am nenorocit. Nu 
mai aud nimic. Nimic doctore. 
De văzut văd perfect, dar au
zul...

— Cînd s-a întîmplat?
— Am fost la clubul sanitar 

din Vatra Dornei, unde am 
văzut filmul „Alarmă în munți“. 
Am văzut numai, căci de auzit 
nu am auzit nimic. Am surzit 
cu siguranță.

— Du-te tovarășe acasă că 
nu ai nimic. Ești sănătos tun.

— Cum?... E posibilă o ase
menea minune ?

— Nu dumneata erai surd, ci 
filmul era „mut“.

După scrisoarea corespon
dentului voluntar
KLE1N CAROL 

funcționar

vînzătoare e o meserie grea care 
cere pricepere. îndemînare și 
mai ales... cinste. De aceea eu 
o propun, cu toată încrederea, 
pe tovarășa Eva Căprioru... E 
soția tovarășului gestionar, Ni
colae Căprioru, care este vărul 
meu și bărbatul Evei, care de 
asemenea îmi este verișoiară prin 
căsătoria oficială cu Nicolae.

— Cam multe rude — s-a 
gîndit cîteva clipe președintele. 
Dar în sfîrșit treacă de la noi.

— Rămine acum să mai rezol 
văm problema achizitorului.

Care ar fi cel mai potrivit om 
pentru această funcție? Trebuie 
să fie un om descurcăreț și 
ales energic.

Mă iertați, dar aș vrea 
propun tot eu pe cineva.

Există un om foarte bun pe 
care dumneavoastră cred că îl 
cunoașteți. Un băiat cuminte, 
cinstit, priceput în această me
serie. Acesta este Ion Meilă. E 
adevărat că îmi este cumnat. In 
același timp, însă, este nepot al 
gestionarului, deci se exclude 
gradul de rubedenie cu mine. 
Cred că merită cinstea de a 
ocupa acest post. Chiar dacă 
sînt ei rude, au totuși funcții 
deosebite, fără nici o legătură 
unul cu celălalt.

. Insfîrșit, acum rămîne să mai 
găsim și un om de serviciu a 
birourile cooperativei.

— Ei, acum să mai propună 
și altcineva — a spus contabilul 
șef.

P.S. De curînd această fami- 
liuță a avut proces la tribuna
lul popular pentru că a vîndut 
mărfuri cu suprapreț. Pînă acum, 
însă, familiuța nu s-a destră
mat încă. Sperăm că U.R.C.C. 
Caransebeș va găsi o modailitate 
cu oare s-o destrame pentru 
totdeauna.

mai

să...

După scrisoarea corespon
dentului voluntar 

anton pirvulescu 
activist
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Cum am venit de la uzină, gaz
da m-a anunțat că mi-a sosit un 
plic acasă. Sînt de fel din comuna 
Tunari, raionul Snagov. Fără să 
mai privesc adresa expeditorului, 
am rupt plicul și am citit :

„Dragă Florea,
De astădată am să-ți povestesc 

cum ne-am distrat într-o seară la 
un bal, care a avut loc în „salo
nul“ nostru din sat. îl știi și tu.

Satul nostru este electrificat așa 
că... nu se făcea ca să nu se in
staleze și în „salon“ două... lămpi 
numărul 8 la care nu știu din ce 
motive li se sfîrșește mereu „fila
mentul “. Lume multă. Băieți, fete 
și bineînțeles pe margine, femeile 
mai în vîrstă.

Dansul era în toi, cînd numai 
ce simțim ceva rece pe cap. Ri
dicăm ochii spre tavan. Afară era 
senin sticlă, iar înăuntru așa pe 
nepuse masa, începuse să plouă. 
Ne-am făcut cîte un coif de hîr- 
tie, iar femeile și-au pus broboa
dele pe cap în chip de streașină. 
Cîțiva tineri mai inimoși s-au ur
cat în pod, unde au descoperit 
niște troiene de zăpadă — agoni
site de vînt — îneît puteai face 
un derdeluș în toată legea,
tarii voiau să plece. Ziceau că li 
se descleiază 
sfîrșit începe iar 
Ecuator, Floreo. 
iar noi dănțuiam. 
ță, o cunoști. E o
cap. Nu pricepe dansurile 
moderne“. Deodată o vedem că 
se saltă în aer făcînd tot felul de 
figuri, apoi în aplauzele noastre 
se amplasează la teren, cu nasul 
în dușumea. Ce se întîmplase ? Sa
lonul nostru e parchetat cu... 
seîndură de vîrsta lui bunicu. Nu 
știu prin ce împrejurare, un tînăr 
a călcat pe capătul unei seînduri, 
din care cauză, capătul celălalt— 
pe care era Safta — s-a ridicat.

Tocmai dansam și eu o sîrbă, 
cînd simt că mă apucă cineva de 
manșeta pantalonului. Care-i ăla 
de se ține de glume, zic eu și

Unde dai șL, unde crapă 
încă de copil am căpătat un 

obicei. Cînd mă întorc de la lucru 
mă spăl pe mîini și pe față.

Așa am făcut și acum cîteva 
seri. Am dat drumul Ia robinet și 
am început să mă spăl. Tocmai dă
dusem cu săpun, cînd s-a oprit 
apa. Ochii încep să mă usture în

Lau

instrumentele. în- 
dansul. Ca la 

De sus ploua, 
Pe Safta lui Mei- 
fată cu scaun Ia 

„ultra

I E C T- - - - -

smucesc piciorul, căci fata cu care 
dansam se uita chiorîș la mine. 
Credea că sînt vreun novice ia 
dans... Aud însă o pîrîitură, care 
m-a făcut să îngălbenesc de furie. 
Pantalonul meu, acela 
dunguliță albă s-a sfîșiat 
proape de genunchi.

Iată-mă și la „modă“, 
zis, și m-am retras mai la 
ric. După cîtăva vreme au

Cocktail oferit 
de ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia

maro cu
pină a-

mi-am 
întune- 

- mai ve
nit și alții lingă mine. Făcuseră și 
ei cunoștință cu pillitele acelea de 
cuie care ies nepoftite din dușu
mea.

Nici nu se făcuse ora 22, cînd 
iată apare și responsabilul „salo
nului“, tovarășa Pene Ioana. Se 
uită Ia noi cîteva clipe, cu o pri
vire prevestitoare de rău, apoi în
cepe să țipe la lăutari.

— Marșul ! Dați marșul 1
Ce să-i faci ! Lăutarii au înce

pu să cìnte marșul acela de-1 
ei și pe la nunți.

zic

Marți după-amiază N. Vuja- 
uovici, ambasadorul R.P.F. Iugo
slavia la București, a oferit un 
cocktail cu ocazia plecării sale 
din R.P. Roniînă.

Au participat : acad. M. Ralea, 
A. Bunaciu, patriarhul Justinian, 
Gh. Stoica, I. Pas, Ana Toma, 
C. Mateescu, A. Mălnășan, Al. Lă- 
zăreanu, general-locotenent I. Tu- 
toveanu. M. Macavei, E. Mezin- 
cescu, oameni de artă și cultură, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Marți la amiază a avut loc le 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
solemnitatea unor decorări.

Au fost distinși cu titlul de artist 
al poporului din . Republica Popu
lară Romînă, actorii Ion Finteștea- 
nu și Constantin Ramadan.

A fost conferit titlul de maestru 
emerit al artei compozitorilor Mar
țian Negrea, Ludovic Feldrnan, Si- 
glsmund Toduță, Ion Vasilescu și 
l.eon Kleper. S-a conferit titlul de 
artist emerit al Republicii Populare 
Romîne, actorilor Demetru Geor. 
gescu, Vasile Brezeanu. Constan
tin Rădulescu, Eugen Dezsi, Lau- 
rențiu Mărgineanu, Eugenia Moru- 
zan, regizorilor Liviu Ciulei, Ion 
Popescu Gopo și Alexandru Szim- 
berger, soliștilor de balet Gabriel 
Popescu și Irinel Liciu. soliștilor 
Iolanda Mărculescu, Maria Volo. 
șescu. Ecaterina Vîlcovici, Gheor. 
ghe Simionescu, Francisk Otrok si 
Viadimir Orlov.

Pentru merite deosebite în activi
tatea cultural-artistică s-a confe
rit Ordinul Muncii clasa Ill-a ur
mătorilor — Florica Teudoru, Du. 
mitru Botez. Ion Goia, Mihai Pop, 
Ștefan Mureșanu, Ștefan Lakatoș, 
Chirii F.conotnu. Constantin Rădu
lescu. Alexandru Bălăci, Alexandru 
Ștefănescu, Carol Neuman. Con
stantin Teodor, Ion Dragu. Tudor, 
Coman, Alexandru Reut si Rudolf 
Wagner.

Cu prilejul aniversării a 10 ani 
de la proclamarea Republicii Popu
lare Romîne și pentru merite deo. 
sebite în muncă au fost distinși 
următorii lucrători din domeniul 
radiodifuziunii.: Gheorghe Danga, 
Emanoil Elenescu, Silvia Chicoș,

Ion Vanica, Teodor Lupu cu titlul 
de artist emerit al R.P.R., iar Ion 
Marinca. Harry Blefan, Vasile Poa- 
lelungi, Comnoiu Gheorghe Spe. 
ranță, Octavian Sava, cu Ordinul 
Muncii clasa Ili-a.

Tn cadrul sectorului industriei a- 
limentare s-a conferit tov. Gheor. 
ghe Milică Ordinul Muncii clasa 
Tl-a și tovarășilor : Ivan Cain, Pa
vel Onescu, Mina Saraiev, Simion 
Ichim, Ordinul Muncii clasa Iii-a.

Pentru activitatea profesională și 
științifică depusă de principalii au
tori și coautori pentru elaborarea 
lucrării „Farmacopeea romînă“ ed. 
Vll-a s.a conferit Ordinul Muncii 
clasa Ill-a tovarășilor: prof. dr. 
farm. Constantin Popescu, prof. dr. 
farm. Constantin Ionescu (post
mortem), conf. dr. farm. Enache 
Pușcaru, dr. farm. Victor Ciocăne- 
lea, dr. farm. Lupu Coniver, dr. 
farm. Ion Polovrăgeanu (post-mor- 
tem), dr. farm. Herman Varcovici, 
farm. Elena Demetrescu.

Pentru merite deosebite în mun
că și pentru activitate îndelun
gată s-a conferit Ordinul Muncii 
clasa lll-a următorilor lucrători 
din cadrul cooperației de consum : 
Ion Ari-ton, Florea Bănășeanu, La- 
zăr Davidovici. Bercu Dascălu. Du
mitru Dumitrescu, Vasile Fodor, 
Constantin Filoreanu. Teofil Ja- 
chet. Francisc Kovacs. Emil Lust, 
garten. Ion Lumovici, Constantin 
Sădeanu. Ion Sîrbu. Gheorghe 
Staicu. Ștefan Vaida.

S-a conferit de asemenea Ordi
nul Steaua Republicii Populare Ro
mîne și Ordinul Muncii unor cadre 
din Ministerul Afacerilor Interne.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer,

președintele Prezidiului Marii Adu» 
nări Naționale a felicitat călduros 
pe cei decorați, urîndu-le noi su». 
cese în activitatea de viitor.

In numele celor decorați, artis
tul poporului Ion Finteșteanu, 
compozitorul Ludovic Feldman șl 
Constantin Filoreanu. vicepreșe
dinte al Centrocoop au mulțumit 
pentru înaltele d’stincții care le-au 
fost acordate.

(Agerpres)

Cînd vom vedea 
azi satelitul?

In seara zilei de 21 ianuarie, cel 
de-al doilea satelit artificial al pă- 
mintului a fost observat in foarte 
bune condiții de la ora 16,52, pină 
la ora 16,5S în mișcarea sa din 
constelația Dragonului, pină in 
constelația Gemenii-Orion.

La maximumul strălucirii a fost 
de mărimea stelară 1,5.

S-au obfinut șapte poziții vizual» 
și s.au expus opt clișee.

Observațiile au fost comunicat» 
telegrafic la Moscova.

Potrivit unei telegrame primite 
de la Moscova, cel de-al doilea sa
telit va trece din nou deasupra 
Bucureștiului miercuri, 22 ianua
rie, la ora 19,47, la cea mal mare 
înălțime de-asupra orizontului și 
anume: înălțimea 59 grade, azimut 
56 grade, adică Sud-Vest.

Satelitul va trece la meridianul 
sudic la înălțimea de 41 grade, la 
ora 19,49.

(Agerpres)

Jucătorii maghiari an dominat 
întrecerile dc la București

pentru un
Ne aflăm în a doua jumă

tate a lunii noiembrie 1957.
— Cum ?... Acum sintem în 

1958.
Se poate, dar unii mai sînt 

încă în 1957. Adică, ei trăiesc 
în același an cu noi, dar cu 
treburile sînt încă în... anul 
trecut. Cursurile școlii de uce
nici de pe lingă S.M.T. Odo- 
beasca din raionul Roșiori de 
Vede, trebuiau să înceapă la 
data amintită mai sus. Nu au 
început din trei motive impor
tante :

Nu există local pentru școală, 
nu sînt profesori și nu sînt su- 
ficienți elevi.

Totuși programul există, iar 
elevii se presupune că învață... 
In primele ore ale dimineții 
elevii intră la cursuri. Prima 
oră studiază materialul rulant 
al stațiunii.

mic scenariu

tn orele libere ei își petrec 
timpul...

grozitor. Mă șterg cu prosopul, in
sist pe lingă robinet. Nimic. Por
nesc bîjbiind prin odaie cu dorința 
să ajung în curte pentru a-mi 
continua spălatul cu ., zăpadă. Mă 
izbesc cu capul de dulap, iar mai 
apoi sparg glastra de flori, 
acest timp se stinsese lumina. Așa 
ceva se întîmplă des la noi. Nu 
mai nimeream ușa. Ochii mă ustu
rau cumplit. Am început să strig 
ca scos din sărite :

— Mamăăă ! Unde sînt mamă ?
—- La Orăștie maică, la Orăștie 

— mi-a răspuns mama, crezînd că 
mi-am ieșit din minți.

După scrisoarea corespondentu
lui voluntar ION BALAȘCAN-

Totul din...

Cu o pagubă de cinci lei în bu
zunar —- căci atît e intrarea la 
„salon“, dau să-mi iau paltonul 
de la garderobă. Adică din cuiele 
bătute în pereți. în timp ce mă 
îmbrăcam, îmi arunc privirea spre 
ceilalți și încep să rîd cît mă ți
nea gura. Arătau ca niște zugravi 
în exercițiul funcțiunii. La rîndul 
lor, ei rîdeau de mine, căci nu e- 
ram mai breaz. Tot varul de pe 
pereți era acum proprietatea noa
stră.

Cînd am ajuns acasă, mama m-a 
întrebat cine m-a tăvălit

Nimeni — i-am răspuns 
de la salon.

Acum pantalonii i-am
„remaiat“, iar Ia haină și palton 
a curățat mama săraca două zile 
la rînd.

Așa ne distrăm noi frate Floreo 
aproape în fiecare sîmbătă seara. 
Dacă ai de gînd să vii pe acasă, 
ia-ți și salopeta de lucru. E mai 
practică pentru... „salonul nostru“.

La sosirea la București, unii ju
cători străini care au participat 
la Campionatele internaționale de 
tenis de masă și-au arătat sur
prinderea că partidele se dispută 
mai ales după amiază. Această sur. 
prindere, total îndreptățită, a fost 
împărtășită de majoritatea jucă
torilor și specialiștilor care au gă
sit cel puțin ciudată extinderea 
nejustificată a programului pe 5 
zile. Pe deasupra însăși programa
rea partidelor s-<a făcut cu incom
petență. Ultimele 2 zile de între
ceri s-au terminat după miezul 
nopții respective. Culmea ușurin
ței cu care s-au 
ciurile a fost în __ _ .. ..
concurs, cînd cele 4 semifinale au 
început să se desfășoare la o sin
gură maSă. Astfel finalele au fost 
de-a dreptul epuizante pentru 
spectatori, dar mai cu seamă pen
tru jucători.

Și pentru că veni vorba despre 
organizare trebuie consemnat

programat me. 
ultima zi de

Și

In

așa. 
eu. Vin

dat Ia

Al tău prieten
NAE MIHA1

După scrisoarea coresponden. 
tului voluntar

VOICU M. FLOREA 
strungar 

oficiu

Ca- 
Li-

:
:

:
:

Intre un tribunal și oficiul 
poștal din Streliaia există o oa
recare asemănare.

Și la unul și la celălalt îți 
poți schimba numele. La tribu
nal îți schimbă însă numele a- 
tunci cînd dorești, iar tovarășii 
de la oficiul poștal ți-1 schimbă 
cînd... primesc o eventuală te
legramă ce îți este adresată: Io- 
sif Perț din satul Miluța a de
venit Iosif Putere. Victorița a 
devenit Vidrița, iar eu, din 
Bădescu, am devenit fără să de
pun vreo cerere, Băltescu. Este 
clar că în asemenea cazuri des-

sau...tinatarii se găsesc greu 
niciodată.

Ce să-i faci ? 1 O instituție 
care își respectă firma: face to
tul ................din... oficiu.

După scrisoarea corespon
dentului voluntar

ION BADESCU 
funcționar

Grupaj redactat 
de G. NEAGU

Marți dimineața a părăsit 
pitala, piecînd cu avionul în 
ban, echipa de fotbal „Petrolul“ 
Ploești. Fotbaliștii romîni vor sus
ține mai multe meciuri in compa
nia formațiilor libaneze, după un 
program care urmează să fie 
Iii peste citeva zile.

Din lotul echipei care a 
deplasarea fac parte printre 
Sfetcu, Pahonțu, Neacșu, 
nescu, Zaharia, Tabarcea, Dridea 
și Dumitru Munteanu.

După turneul întreprins în Li- 
bari, ploeștenii se vor deplasa în 
Siria pentru a susține cîteva 
jocuri. * ;<

★ între 26 și 29 ianuarie pati
noarul de la Âlma-Ata (U.R.S.S.) 
va găzdui un interesant concurs 
internațional de patinaj viteză la 
care vor participa unii dintre cei 
mai buni sportivi din R. P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, R. P. Ro
mînă și R.S.S. Cgzahă. Delegația 
patinatorilor romîni, care a pără
sit marți Capitala, cuprinde pe 
Eva Farkaș, Titus Sarea, Vasile 
Oprea, Valerian Kurt, Gh. Katona 
și Zoltan Szekeli.

★ Cu prilejul unei ședințe, care 
a avut loc recent, federația ma
ghiară de fotbal a hotărît ca în 
prima ediție a noii competiții 
„Cupa Dunării“, R.P. Ungară să 
fie reprezentată de următoarele 
echipe: Ferencvaros, Dozsa-Ujpest, 
Tatabanya și B.T.C. Salgotarjar,

stabi-

făcut 
alții : 
Mari-

faptul pozitiv a! însăși existenței 
acestor campionate care se desfă
șoară al doilea an după ce fuse
seră un timp întrerupte. Aseme
nea competiții internaționale sînt 
bine vșnite și (dacă sînt bine or
ganizate) slujesc dezvoltării unui 
sport, ce se bucură de o vastă po
pularitate.

Consultînd lista campionilor in
ternaționali de tenis de masă ai 
R. P. R., cei care nu au asistat la 
întreceri vor constata că sportivii 
maghiari și-au adjudecat toate ti
tlurile :

Eva Koczian (simplu femei), 
Zoltan Berczik (simplu bărba
ți), Ilona Kerekes-GIzi Farkas 
Lantos (dublu femei).. Ferenc 
Sido-Zoltan Berczik (dublu băr
bați) și Gizi Farkaș-Lantoș — 
Zoltan Berczik (dublu mixt).

Dintre virtuoșii mînuitori ai pa
letei maghiari dacă Zoltan Ber
czik nu a fost o surpriză prea 
mare, el coniinuîndu-și în mod 
firesc ascendența în ierarhia teni
sului de masă mondial, în schimb 
tînăra și talentata Eva Koczian a 
dominat cu autoritate incontesta
bilă ttirneui feminin, dezvoltînd 
gama unui joc complect și o tac
tică înțeleaptă, dublată de o dîr- 
zenie cu totul remarcabilă. Este 
puțin probabil că în felul în care 
a jucat semifinala cu Angelica 
Rozeanu. sau finala cu Ann Hay- 
don să existe în lume (inclusiv 
Ja-ponia) vre-o jucătoare care să fi 
putut să o învingă.

De altfel, întrecerea feminină 
desfășurată în sala Floreasca a 
întrunit cele mal bune palete din 
Europa și este mai mult ca sigur 
că cele 8 jucătoare care și-au dis
putat sferturile de finală Eva Koc
zian, Ann Haydon, Angelica Ro
zeanu, Ella Zeller (singura învin

gătoare a Evei Koczian — în me
ciul pe echipe), Marta Tompa, 
Livia Mosoczi, Gizi Farkas Lan
tos și Ilona Kerekes vor figura cu 
cinste la marea întrecere din capi
tala maghiară și nu numai una 
dintre ele este îndreptățită să as
pire la cucerirea titlului continen
tal feminin.

întrecerea masculină, după cum 
am arătat mai sus, și în cronica 
de Ieri a fost dominată de Berc
zik. Echipa maghiară se bu. 
cură, pe lingă aportul lui Ferenc 
Sido, care la numai cei 33 ani ai 
săi, este un adevărat vulpoi al pa
letei și de eficacitatea constantă 
a tînărului Zoltan Bubony, care la
olaltă vor avea un cuvînt greu de 
spus — hotărîtor — în cele mai de 
seamă competiții internaționale. 
Astfel bogata tradiție ungară în 
tenisul de masă își găsește o con. 
secvență continuare.

Dacă perspectivele tenisului nos
tru de masă feminin ne apar ceva 
mal trandafirii, tn schimb la bă
ieți situația este mai puțin bună. 
Din echipa pe care o cunoaștem de 
cîțiva ani, Reiter, Gantner, Ha- 
rasztosl, dîrzul Reiter s-a ilustrat 
printr-o victorie la Sido, iar Gant
ner prin participarea Ia două fi
nale : simplu bărbați (unde a fost 
o victimă ușoară în fața impetuo
sului Berczik) și la dublu bărbați 
împreună cu Harasztosi unde a 
capotat în fața cuplului Sido-Berc- 
zik.

Dacă jocul acestor trei oameni 
de bază nu a prezentat îmbunătă
țiri, nici măcar la orizont nu se 
profilează campionii pe care conti
nuăm să-l așteptăm. Ceea ce tre
buie să ne îngrijoreze.

G. FLORIAN

—•—

Turneul violonistului 
Ion Voicu în Finlanda 

și Suedia
Violonistul ion Voicu, artist eme

rit. a părăsit marți Capitala in 
vederea participării, împreună cu 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu" la o se
rie de concerte în Finlanda șl Sue
dia — la Helsinki. Turku și Stock- 
holm.

Violonistul Ion Voicu a mai fost 
invitat să dea un recital la tele
viziunea din Stockholm.

Succesele minerilor 
din Valea Jiului

în primele două decade ale lu» 
nii ianuarie minerii Văii Jiului 
au îndeplinit în întregime sarci
nile de producție pe întregul ba
zin. Minerii de la exploatările 
Vulcan și Petrila au dat peste 
plan 1792 și respectiv 1540 tone 
de cărbune. Din abatajele exploa
tării Lonea, unde luna aceasta 
productivitatea muncii a crescut 
în urma introducerii unor noi 
măsuri tehnico-organizatorice, mi
nerii au extras peste plan în 
aceeași perioadă 1.300 tone de car» 
bune.

Brigăzi de mineri ca cele con» 
duse de Luca Stanciu, Francisc 
Bartha, Traian lovi, Peter Moise 
din Valea Jiului se află în fruntea 
întrecerii. Ele au extras anul a- 
cesta peste plan între 320 și 470 
tone de cărbune,

( Agerpres)

Popas la O. S. T. A.

Totuși, directorul stațiunii 
nici nu poate dormi de grija 
lor. Cînd îl cauți aleargă de 
colo-colo să le creeze condiții 
tot mai bune de „învățătură“. 
Adeseori este văzut alergind 
neobosit după...

: 
c

: 
© 
?

TINERETUL PARTICIPĂ

la lnirumu$c|arca (raiovd

De astă dată, portarul de la 
O.S.T.A. se dovedește mal exigent 
șt mi ne permite cu ușurință să 
urcăm scările. Misterul severității 
lui îl dezlegăm fără a apela la 
serviciile unui Sherlock Holmes: 
destui amatori de bilete la ..Pa
risul pe gheață“ tulbură liniștea 
instituției. Dar să-i lăsăm pe aceș. 
tia in dispută cu portarul, iar noi 
să mergem mai departe. lată.ne 
solicitînd ultimele noutăți:

— Cu ce să incepem 2
— Bineînțeles, cu „Parisul pe 

gheață"...
Notăm tn carnet că artiștii pari- 

zieni sosesc la București după un 
turneu întreprins in Bulgaria. An
samblul francez numără 36 de per
soane și are in rindurile sale re- 
numiți campioni ai patinajului 
artistic.

Eram dornici să aflăm cîte ceva, 
șl despre programul oaspeților. 
Curiozitatea ne-a fost satisfăcută. 
Spectacolul începe cu o succesiune 
de numere coregrafice intitulată

,,Din succesele Parisului". Nu vor 
lipsi „Moulin Rouge", „Marile 
bulevarde". un duet romantic, o 
scenă cu promițătorul titlu „Ingim. 
fafii" și... „Mademoiselle Paris". 
Dar, în plus, vom mai avea ocazia 
să admirăm, de la dansuri tiroleze 
pină la dansuri ritmice, o gamă 
variată de numere in interpretarea 
atît a unor soliști, cît și a intregu. 
lui ansamblu.

„Parisul pe gheată" va fi prezen. 
tat de 10 ori pe săptămină. Arena 
circului va fi amenajată cu ajuto. 
rul unul aparataj special care va 
asigura constantă temperatura po. 
diurnului de gheafă. încă un amă. 
nunt: s-au epuizat rapid primele 
6000 de bilete...

— Ce turnee artistice au fost 
perfectate pentru viitor ?

In fruntea listei trebuie să si. 
tuăm apropiatul turneu (la începu, 
tul lunii februarie) al Teatrului 
Academic de Operă șl Balet „S.M. 
Kirov" din Leningrad, decorat cu 
„Ordinul Lenin". Prezența la Bu
curești a acestui teatru, vestit în

:
:

Nu-i nevoie de profesor. Lo
cul lui poate fi dublat cu des
tulă pricepere, de către...

:

:

:

tn ora 
tă lecția

După scrisoarea corespou 
dentului voluntar

AL. VIFOR 
mecanic

a doua este prevăzu- 
despre agrotehnică, 

unde se familiarizează cu...

(Urmare din pag. l-a)

:

:
:

FLa ora de cultură fizică 
sport, ei pregătesc citeva exer
ciții originale de gimnastică, 
printre care fi—t 

f^>4a»«a«*e*'e**e»«e*<

jRăspuns la o întrebare
: La ora de limba romînă, un elev 
: din clasa I-a a școlii elementare
• din satul Crăciuneni, raionul Tru- 
: șești, este întrebat de învăță-
• toare :
• — Ce este, ca parte de vorbire,
• căminul cultural ?
î — La noi, tovarășă învățătoare,
• — a răspuns elevul —după cum 
Ț vorbește lumea, căminul este... lo-
• cuința tovarășului Petru Bunea, 
! directorul căminului.
• După scrisoarea coresponden-
• tulul voluntar I. IONESCU, agri-
• cultor.

cele 100 bănci de beton înșiruite 
de-a lungul bulevardului P Poți tăi
nui că 14.568 de muncitori tineri 
și vîrstnici au lucrat acest bule
vard în 58.446 ore ? Categoric, 
nu. Mi-am călcat angajamentul și 
mi-am asaltat interlocutorul cu 
noi întrebări.

— In cit timp s-a făcut ? Dina 
a zimbit.

— M-așteptam. Pisălogl mai sînt 
și gazetarii. Socotește. S-a început 
la 15 mai, s-a gătat, adică s-a 
inaugurat la 23 August. Și dacă 
mai vrei amănunte notează : mun
ca voluntară a economisit suma 
de 172.614 lei; tineretul a lucrat 
cu utilajul adus de la întreprin
dere și a efectuat umpluturi de te
ren pe o lungime de mai bine de 
1 kilometru. Și încă ceva, la pri
măvară sădim 1270 de trandafiri. 
Să vii atunci...

Am pornit mai departe. De da
ta aceasta către cartierul 41 zis 
și Obedeanu. De cartierul acesta 
este legată o poveste de dragoste. 
In liceu am avut o colegă, Nela. 
S-a îndrăgostit de un băiat care 
în anul următor urma să-și ia di
ploma de inginer. In prima seară 
băiatul a condus-o acasă, apoi 
căuta nenumărate pretexte ca să 
nu mai repete gestul. Nela și-a

făcut fel de fel de gînduri și în 
cele din urmă, cu mari sacrificii 
și-a părăsit dragostea. A plecat 
Nela, și băiatul nu-i spusese nici
odată că nu poate veni în cartier 
din pricina gropilor, a murdăriei.

Am întîrziat în acest cartier. 
Eram uimită de transformarea sa. 
Peste tot se simțea o mină 
gospodărească. Pentru fixarea 
terenurilor nisipoase, cîndva 
nefolosite, tinerii au săpat gropi 
și au plantat prin muncă volun
tară peste 270.000 de puieți pe 
o suprafață de 31 de hectare. 
Materialul săditor a fost dat de 
către Direcția Silvică.

Cel de al treilea drum l-am fă
cut către o periferie a orașului. 
Aveam încă vie imaginea tîrgului 
de vite săptămânal. N-am să mai 
descriu cum arăta. Se îmbina bine 
denumirea de tîrg de vite cu cea 
de periferie. Cum arată azi ? 
Peste 4 hectare sînt ocupate de 
un nou parc. Va fi gata în acest 
an. I s-a dat numele de parcul 
Pușkin și de amenajarea lui se 
ocupă exclusiv studenții de la In
stitutul Pedagogic de 2 ani. Ei 
au trasat aleile, au făcut toate 
lucrările de amenajare. Parcul 
este amplasat în vecinătatea nou
lui cartier muncitoresc „Electro- 
putere“.

Am colindat o zi întreagă prin 
oraș. Seara mi-am controlat noti-

fele. Ce multe erau, 
roșu străbate elanul 
Am sublMat cîteva 
neretul s-a ocupat 
schimbarea înfățișării 
41, de amenajarea parcului Puș- 
kin. Inițiativa amenajării unor 
baze sportive în Lunca Mofleni 
aparține comitetului orășenesc 
V. T. M.

Tineretul se află în primele 
rînduri în toate lucrările edilitare 
ale sfatului popular. El, tineretul, 
mobilizat de organizațiile de bază 
U.T.M. a participat la întreține
rea tuturor spațiilor verzi, .la ex
tinderea conductelor de. apă pota
bilă în cartierul Lascăr Catafgi, 
la construirea serei de la școala de 
7 ani nr. 9.

„Entuziast, gospodar, plin de 
inițiativă“ — așa vorbește tova
rășul Grigore Dina despre tine
retul craiovean. „Cînd spui 
52.000 metri pătrați de stradă, 
fost reparați cu bolovani și 
dale de beton, că s-a extins 
țeaua electrică pe o lungime 
19.000 metri liniari, că s-au insta
lat 400 de puncte luminoase, pe 
buze îți vine cuvîntul „tineret“. 
El este principalul și prețiosul no
stru sprijin“.

Iată ce fel de tineret are Craio- 
va. El o va transforma, o va face 
mai mîndră, mereu mai tinără și 
mai frumoasă.

Ca un fir 
tineretului, 
notări : ti- 
direct de 
cartierului

că 
au 
cu 
re
de

lumea întreagă, este un eveniment 
artistic de prim ordin oe care pu. 
blicul nostru il așteaptă cu un in. 
teres cu totul deosebit. Artiștii so
vietici vor prezenta baletele „La
cul lebedelor“, „Giselle", și „Floa
rea de piatră". De asemenea, în ca. 
drul unor seri de balet ne vor in
cinta fragmente din baletele „Spăr
gătorul de nuci", „Cenușăreasa", 
„Gaianeh", „Șurale", „Baiadera“ 
și „Taras Bulba".

— In luna mal ar» loc la Bu
curești festivalul internațional al 
teatrelor de păpuși și marionete. 
Ce noutăți puteți furniza cititori, 
lor 2

NI s-a oferit un buletin șapira. 
grafiat în care am găsii răspuns 
la întrebare. Și-au anunțat parti
ciparea „The Hogarth Puppets“ 
din Anglia, „Marionnettes ă la 
Lyonnaise" din Franța, „Mario- 
netheater Michel Meschke" din 
Suedia. „Die Holrkope" din Repu. 
blica Federală Germană etc. Sint 
în curs de perfectare participarea 
unor teatre: „Educațional Pup- 
petry .Association" din Londra, 
ansamblul parizian „La Compag- 
nie des Marottes“, ansambluri din 
O.R.S.S., Elvefia, Belgia, China, 
Japonia etc. Iri juriul internațional 
vor fi prezente celebrități ale artei. 
Lista definitivă va fi cunoscută 
pină la t martie. De pe acum 
s-au primit numeroase scrisori ale 
unor personalități invitate să facă 
parte din juriu: 1. Villafane, direc. 
torul teatrului de păpuși din Bue- 
nos Aires, A. Zafottl, directorul 
Bienalei din Veneția, Alain Re. 
coign, director al teatrului de ma
rionete francez „Martin Martine“ 
etc.

Spicuim din scrisoarea d-lul Za- 
jotti: „...salut din toată inima ini
țiativa organizării unui asemenea 
festival la care voi fi fericit să 
aduc modestul meu aport". Să mai 
adăugăm un amănunt: odată cu 
festivalul internațional al teatrelor 
de păpuși și marionete se va des
fășura și un festival al filmului 
de păpuși iar o expoziție interna, 
țională a artei păpușereștl iși va 
deschide porțile.

de a încheia popasul la 
O S-T-A., pe biroul directorului am 
văzut o hirtie prețioasă: contractul 
prin care lehudi Menuhin se an
gajează să concerteze la București 
la 17 și 18 septembrie.

înșiruirea de oaspeți e conclu. 
A.nul acesta, activitatea 
tncePe sub auspicii pro. 

mițătoare. Ca spectatori ne bucu
ram cu toții. Dar nouă gazetari- 
OS TBAn? rezervă anul aces(a 

Uf / Poate că șl presei i se va 
permite accesul la manifestările 
sub egida O.S.T.A., pe baza permi. 
selor eliberate de Ministerul Invă. 
țămlntulul și Culturii. Să sperăm ?,



Pactul de la Bagdad și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
_ — —-primejdie pentru pace

I

Călduroasa primire 
a turiștilor romîni în Egipt

CAIRO 21. De la trimișii spe
ciali Agerpres. — Motonava Tran
silvania, aducînd pe bord un nu
meros grup de turiști romini, bul
gari, pcicnezi și cehoslovaci, a 
ancorat la Alexandria.

La sosirea fn Alexandria grupul 
de turiști a fost întimpinat de 
conducători ai Departamentului 
turistic egiptean, precum și de re
prezentanți ai autorităților locale 
care au urat turiștilor bun sosit 
pe pămîntul veșnic însorit al 
Egiptului.

In cursul zilelor de 19 șl 20 
Ianuarie grupul de turiști romîni 
a vizitat muzeul 
coloana lui Pompei, grădina zoo
logică din Alexandria, precum și 
piramidele, sfinxul, muzeul civi
lizației egiptene, moscheia Moha- 
med Aii din Cairo. Un grup res- 
trîns de turiști romîni, printre ca
re tovarășii acad. Mihai Beniuc, 
lorgu Iordan și Ștefan Milcu, 
Constantin Nicuță, Stela Moghio- 
roș ș.a. a plecat la Cairo.

La sosire ei au fost întîmpinați 
de membri ai Asociației de prie
tenie Rominia-Egipt, printre care 
dr. Mohamed Mandur, — vice
președintele asociației.

In ziua de 20 ianuarie turiștii 
din grupul restrîns au făcut vi
zite la președintele Adunării Na
ționale a Egiptului, Abdel Latif 
Al Bagdadi, ministrul Orientării 
naționale a Egiptului —- Fathy 
Radvan, la Ministerul Invățămîn- 
tuiui, Universitatea din Cairo, la 
agenția de presă egjpte 
dle Eeast News (Men), 
și la guvernatorul orașului Cairo 
— generalul Bindari. Peste tot 
ei au fost primiți cu prietenie și 
cordialitate.

In seara zilei de 20 Ianuarie, 
la ambasada R. P. Romine din 
Cairo a avut loc un cocktail cu 

’ocazia prezenței în Egipt a 
grupului de turiști romini, la 
care au participat guvernatorul 
Bindari, ministrul adjunct al In- 
vățămintului, Naghib Hașem, 
membri ai Asociației de prietenie 
Rominia Egipt, oameni de cultu
ră, ziariști. Cocktailul s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

greco-roman,

resa egipteană Mid- 
precum

MOSCOVA 21 (Agerpres).— 
TASS transmite:

La 27 ianuarie se va întruni în 
capitala Turciei, Ankara, sesiunea 
ordinară a Consiliului blocului 
de la Bagdad.

După cum rezultă din declara
țiile oficiale și, în primul rînd 
din declarațiile oamenilor de stat 
americani, acestei sesiuni i se a- 
cordă o importanță deosebită. Ea 
este considerată ca un fel de 
complectare la sesiunea Consi
liului Uniunii nord-atlantice 
(N.A.T.O.), care a avut loc la 
sfîrșitul anului trecut la Paris. 
Puterile care au un rol conducă; 
tor în cadrul N.A.T.O. caută sa 
folosească apropiata sesiune a 
Consiliului blocului de la Bagdad 
pentru a lega țările Orientului 
Apropiat și Mijlociu, participante 
la această grupare militară, de 
planurile lor periculoase pentru 
cauza păcii.

In legătură cu aceasta, agenția 
TASS este împuternicită să de
clare următoarele:

Reprezentanții statelor membre 
ale pactului de la Bagdad — An
glia, Iran, Irak, Turcia și Pakistan 
_  se întrunesc într-o atmosferă 
cînd ideile coexistenței pașnice 
pun tot mai mult stăpînire pe 
mințile oamenilor, cînd pretutin
deni s-au pus în mișcare forțe 
care se pronunță pentru pacea și 
securitatea popoarelor, cînd răsu
nă tot mai puternic apelurile în 
favoarea unor tratative între 
Vest și Est în vederea stabilirii 
unei adevărate încrederi între 
state și lichidării „războiului 
rece".

Ideile coexistentei pașnice și-au 
găsit expresia și în rezoluția 
specială, care a fost adoptata în 
unanimitate la cea de a 12 a se
siune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

in examinarea guvernelor unor 
state, inclusiv a guvernelor țări
lor participante la Pac_ț1,!' n 
Bagdad, se află RECENTELE 
PROPUNERI CONCRETE ALE 
GUVERNULUI SOVIETIC PEN
TRU SLABIRF.A ÎNCORDĂRII 
INTERNAȚIONALE.

Acea oarecare atenuare a 
cordării internaționale, care 
conturat în ultima vreme, a 
liniștit în mod vădit anumite 
cercuri din S.U.A. Faptele arata 
că este suficient ca popoarele sa 
obțină o anumită slăbire a în
cordării internaționale, ca a- 
ceste cercuri să întreprindă noi 
încercări de a agrava prin orice 
mijloace situația. Se anunța ca 
secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, va pleca la Ankara pen
tru a participa la sesiunea Con
siliului pactului de la Bagdad 
deși, în mod oficial, S.U.A. nu 
sînt membre ale acestei grupări. 
La Washington nu se ascunde 
faptul că călătoria lui Dulles are 
drept scop înviorarea activității 
blocului militar de la Bagdad, a 
cărui conducere efectivă Și-° a- 
sumă acum guvernul S.U.A.

Participarea anumitor țări mem
bre ale pactului de la Bagdad la 
agresiunea împotriva Egiptului și 
la pregătirea atacului armat îm
potriva Siriei a arătat încaoda a 
că acest pact prezintă o prunej- 
die serioasă pentru statele iubi- 
toare de pace și în special pen
tru țările Orientului Apropiat și 
Mijlociu, care duc o politica de 
întărire a independenței lor na- 
' Aceste fapte au arătat limpede 
tuturor acelora care nu sint or
biți de propaganda imperialist 
că acest bloc este o arma m 
mîinile colonialiștilor, interesai i 
să-si restabilească dominația in 
această regiune. Sub presiunea 
popoarelor care s-au pronunța cu 
hotarîre in sprijinul cau*e;' 
a Egiptului și Siriei, ce iși apara 
independența naționala, in ca
drul pactului de la Bagdad s-au 
ivit divergențe considerabile. Ac 
țiunile agresive ale unor parttc - 
pan|i la acest pact, Prec„um 
ale S.U.A. care, căutînd. sa rami- 
nă în culise au diri|at de fapt a 
ceste acțiuni, nu s-au bucurai de 
sprijinul celorlalți membri-iran. 
Pakistan, Irak.

Tendințele colonialiste ale cîr- 
muitorilor blocului de la Bagdad 
față de interesele legitime ale în-

în- 
s-a 
ne

șiși participanților la acest bloc, 
■provoacă neliniște firească chiar 
în unele țări ale blocului de la 
Bagdad. Ca o consecință a tutu
ror acestora, ACEST BLOC 
DOVEDIT A FI LOVIT DE 
RALIZIE.

Alarmate de această stare 
lucruri, cercurile guvernante 
S.U.A. și Anglia iau măsuri ur
gente pentru a lichida fisurile 
create în acest bloc și pentru a-1 
întări în primul rînd din punct brio a Consiliului N.A.T.O. și ce- 
de vedere militar. Totodată ~’~J 
S.U.A., Anglia și Turcia continuă 
să lupte cu perseverență pentru 
lărgirea pactului de la Bagdad 
prin atragerea de noi membri, în 
primul rînd a Libanului și Iorda
niei, exer,citind tot felul de pre-

S-A 
PA-

de 
din

Declarația
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siunl asupra acestor țări arabe. 
Ele nu ascund că intenționează 
să oblige țările participante la 
pactul de la Bagdad să pășească 
pe calea primejdioasă a partici
pării la pregătirile în vederea 
unui război atomic.

Tot așa cum sint strînse de 
' gît anumite țări europene parti

cipante la N.A.T.O., cu scopul de 
a le sili să accepte armele nu
cleare și racheta americane, in 
prezent se încearcă să se facă 
același lucru cu ajutorul pactului 
de la Bagdad în privința țarilor 
Orientului Apropiat și Mijlociu. 
Căutînd să obțină crearea in a- 
ceste țări a unor baze
pentru armele nucleare și rachetă, 
S.U.A. ar dori în mod vădit sa 
îndepărteze eventualele teatre ale 
operațiunilor militare de teritoriul 
lor cu scopul ca, in cazul c.nd 
agresorii vor reuși să arunce lu
mea în prăpastia unui nou război, 
contra-loviturile să cadă in pri
mul rînd asupra altor țări prin
tre care și țările pactului de la 
Bagdad. .

Numeroase fapte arata ca parti
ciparea activă a S.U-A- la sesiu
nea de la Ankara și participarea 
lui Dulles la aceasta sesiune mai 
urmăresc încă un scop — de a 
uni de fapt sub același acoperiș 
blocurile militare aKfe5*VJ 
N.A.T.O., blocul de la Bagdad și 
S E A T.O. Este știut că la recenta 
sesiune a N.A.T.O. de la Paris s-a 
făcut încercarea de a unifica din 
punct de vedere juridic ac£.sJe 
blocuri. însă EAJK EȘUAT- DA
TORITA ÎMPOTRIVIRII STATE- 
1OR VEST-EUROPENE. Acum, 
judecind după toate faptele la se
siunea blocului de la Bagdad se va 
încerca unificarea în fapt a blocu
rilor menționate- Și >n acest caz 
se recurge la metoda prefera ia
de a pune popoarele în fața unui 
fapt împlinit. Ce-ar însemna insa 
o astfel de unificare? Ea ar în
semna transformarea blocului de 
la Bagdad și a S.E.A.T.O. intr-o 
unealtă docilă și o anexă a prin
cipalului bloc agresiv — N.A.l.U. 
si extinderea automata asupi a 
participanților la blocul de la 
Bagdad și S.E.A.T.O. a obligații
lor care revin statelor in baza 
pactului nord atlantic. Se intențio
nează ca și țările din Orientul 
Apropiat și Mijlociu să fie făcute 
răspunzătoare de politica organi
zatorilor N A.T.O. care își împing 
treptat spre prăpastie partenerii 
lor europeni din acest bloc, m 
oricare loc de pe glob, oricit de 
Îndepărtat de statele din această 
regiune, fie în Europa centra.ă. 
fie în Pacific, s-ar aprinde seîn- 
teia unui conflict militar, țările 
participante la pactul de la Bag
dad s-ar afla în fața primejdiei 
directe ca, în virtutea obligațiilor 
militare care leagă pe participanțu 
la aceste trei blocuri militare, pîr- 
jolui războiului atomic și cu ra
chete să se întindă și asupra teri
toriului lor.

„Omul zăpezilor"
un descendent al maimuței antropoide?

1 MOSCOVA 21 (Agerpres).— 
Yeti — această misterioasă 
viețuitoare antropoidă a atras 
din nou asupra ei atenția ome
nirii. Deși urmele sale au fost 
descoperite în Himalaia încă 
la sfîrșitul secolului al XlX-lea, 
enigma „omului zăpezilor“ nu 
a fost încă dezlegată. In pre
zent el a fost văzut și în Pa- 
mir. De aceea este legitim in
teresul trezit de corespondența 
publicată în „Komsomolskaia 
Pravda“ din 14 ianuarie a.c. în 
care se arată că la Universita
tea din Leningrad sînt în curs 
de prelucrare materialele cule
se de expediția științifică în 
regiunea ghețarului Fedcenko, 
și convorbirea corespondentu
lui ziarului cu A. Pronin șeful 
detașamentului hidrologic al 
expediției care afirmă că a vă
zut de două ori „omul zăpezi
lor“ în valea rîului Baliandkiik. 

Oamenii de știință sovietici 
și-au exprimat punctele lor de 
vedere în legătură cu acest 
fapt. Prof. N. Plavilșcikov, 
doctor în științe biologice, ad
mite în mod teoretic posibili- 

) tatea existenței mamiferelor în 
i condițiile unor temperaturi 
1 joase. Totuși există o problemă 
j care provoacă nedumerirea 
l profesorului. Cum se hrănește

„omul zăpezilor" ? Aceeași 
problemă îl frămîntă și pe prof. 
I. Roghianslti, doctor in științe 
biologice, șeful catedrei de an
tropologie a Universității din 
Moscova. „Nu este exclus, a 
spus prof. Roghianski, ca vie- 
țuitoarea pe care a văzut-o A. 
Pronia să fie un descendent al 
maimuței antropoide gigantopi- 
thecus blacki, care s-a stră-
lllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllilIllllllllllllllllllll
— Oamenii de știință so

vietici despre enigma 
„Omului zăpezilor“ —

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll 
mutat în apropierea ghețarilor. 
Un maxilar inferior al acestei 
maimuțe antropoide a fost des
coperit recent în provincia 
Gan.su din China de sud.

Dacă știința ar putea să cu
noască această vietate miste
rioasă, o asemenea descoperire 
ar umbri multe cercetări mai 
vechi".

„Omul zăpezilor", despre care 
se vorbește atît de intens în 
ultimii doi ani, prezintă fără 
îndoială un interes deosebit", 
a declarat M. Urîson, candidat 
în științe biologice, colaborator 
al Institutului de cercetări an-

atropologice. El consideră 
materialul publicat în „Komso- 
molskaia Pravda" este valoros 
chiar în cazul cînd A. Primiri 
ar fi văzut nu un om, ci o 
maimuță antropoidă întrucît 
avem de-a face cu o vietate 
care trăiește în condiții cu to
tul deosebite, necunoscute de 
știință. După presupunerile lui, 
aceasta este o specie veche a 
maimuței antropoide, care tră
iește în condiții specifice de 
climă și de relief și care s-a 
păstrat pină în zilele noastre 
din cauze încă neelucidate.

„Este cel mai puțin proba
bil, a declarat Urîson, că avem 
de-a face în cazul de față cu 
un om de tiptd pitecantropului 
sau sinantropului, care să se fi 
păstrat în aceeași formă în 
care a existat în perioada gla
cială și care să nu fi pornit 
pe drumul transformării in 
om".

Sîntem convinși că misteriti 
„omului zăpezilor" ca și oricare 
alt mister va fi dezlegat peste 
un timp oarecare. Poate că 
noile cercetări ale oamenilor 
de știință vor duce la revizui
rea unor dogme și vor putea 
elucida problemele încă necla
re ale originii omului.

Reține atenția poziția Turciei. 
S-ar părea că interesele ei națio
nale ca și interesele celorlalte 
state din această regiune cer în
tărirea păcii și promovarea unei 
politici de colaborare prietenească 
cu statele vecine.

Dar, spre deosebire de guver
nele altor țări membre ale 
N.A.T.O., guvernul Turciei, situ- 
îndu-se pe o poziție deosebit de 
agresivă la sesiunea din decern-

rind intensificarea. continuă a 
cursei înarmărilor* și înarmarea 
imediată a Turciei cu arma nu
cleară și arma rachetă, a arătat 
că intenționează să ducă și de 
acum înainte o politică care este 
foarte departe de aprecierea lu
cidă a urinărilor periculoase ale 
acesteia în primul rînd pentru 
Turcia însăși.

Ideile păcii și colaborării între 
popoare, pentru înfăptuirea că
rora luptă cu consecvență Uniu
nea Sovietică și celelalte state iu
bitoare de pace, se bucură de 
aprobarea și sprijinul popoarelor 
atît în Occident cit și Orient. In 
favoarea acestei politici s-a pro
nunțat și recenta conferință de la 
Cairo de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii, care a demonstrat 
unitatea crescîndă a popoarelor 
din Orient în lupta împotriva co
lonialismului.

ORIENTUL APROPIAT ȘI 
MIJLOCIU TREBUIE ȘI POATE 
SA DEVINĂ O ZONA A PĂCII 
în care nu există și nu trebuie 
să existe arma nucleară și arma 
rachetă, o zonă de bună vecină
tate și colaborare prietenească 
între state. Organizatorii blocu
lui de la Bagdad încearcă să îm
piedice aceasta folosind de astă 
dată sesiunea de la Ankara a 
Consiliului blocului de la Bagdad.

IN LEGĂTURA CU CELE EX
PUSE MAI SUS, CERCURILE 
CONDUCĂTOARE DIN UNIU
NEA SOVIETICA CONSIDERĂ 
NECESAR SA ATRAGA ATEN
ȚIA GUVERNELOR ȚARILOR 
MEMBRE ALE PACTULUI DE 
LA BAGDAD CA ÎNTREAGA 
RĂSPUNDERE PENTRU A 
CEASTA POLITICA ȘI PENTRU 
URMĂRILE PE CARE LE IM
PLICA FA REVIN GUVERNU
LUI S.U.A. Si CERCURILOR 
CONDUCĂTOARE ALE ȚARI
LOR MEMBRE ALE ACESTUI 
BLOC CARE URMEAZA POLI
TICA CERCURILOR IMPERIA
LISTE STRĂINE.

(Text prescurtat. Sublinierile a- 
parțin redacției).

către lucrătorii din agricultură din U.R.S.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 ianuarie 
la Moscova a fost daită publi
cității chemarea Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și a Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. către lu
crătorii din agricultura țării, 
consacrată bilanțului anului a- 
gricol 1957 și sarcinilor sporirii 
continue a producției agricole în 
1958.

In chemare se subliniază că 
în ciuda secetei din regiunile 
Volgăi, Uralul de sud și Ka- 
zahstan, țara a fost asigurată 
cu o cantitate suficientă de ce
reale și alte produse agricole. 
In comparație cu anul 1953 au 
fost colectate cu 18 la sută mai 
multe cereale, iar grîu — cu 41 
la sută.

Recolta globală de sfeclă din 
1957 a fost cea mai mare în 
comparație cu toți anii prece- 
denți. Aceasta va permite ca pro
ducția de zahăr să fie cu 
1.200.000 tone mal mare decît 
în 1956/57. O CANTITATE ATIT 
DE MARE DE ZAHAR NU A 
FOST PRODUSA INCA NICIO
DATĂ IN U.R.S.S.

In comparație cu an<uj 1955 
pe întreaga țară s-au colectat cu 
334.000 tone mal mult bumbac 
brut.

In chemare se subliniază în 
continuare că șeptelul de vite cor
nute mari a sporit in comparație 
cu anul trecut, potrivit datelor 
de la 1 ianuarie 1958, în total cu 
4.600.000, iar numărul vacilor — 
cu 1.000.000.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : In vara acestui 
an pe colinele Lenin, alături de 
clădirile existente ale Universității 
de stat din Moscova, va incepe 
construcția unor clădiri noi.

Vor fi construite două corpuri 
cu mai multe etaje destinate să
lilor de curs cu un volum total 
de 220 000 m.p, clădirea biblio
tecii cu săli de lectură și depozit 
de cărți pentru 5 milioane volume, 
o mare clădire unde vor locui 
studenți și aspiranți.

In noile corpuri vor fi găzduite 
șase facultăți de științe umaniste, 
care în momentul de față se află 
in vechea clădire a universității 
din centrul orașului. La aceste 
facultăți vor învăța aproximativ 
6.000 de studenți și aspiranți.

In chemare, ae spune ci inul 
trecut au fosă obținute succese 
importante în îndeplinirea sarci
nii de a ajunge din urmă 
S.U.A. în anii viitori în ce pri
vește producția produselor ani
maliere pe cap de locuitor.

In ultimii trei ani colhozurile 
șl sovhozurile din U.R.S.S. 
sporit producția de lapte 
proape de două ori.

In chemare se spune că ho- 
tăririle plenarei din ianuarie 
1955 a C.C. al P.C.U.S. de a 
spori in curs de 6 ani, adică 
pină in 1960, cantitatea de lapte 
obținută in medie de la fiecare 
vacă din colhozuri cel puțin la 
1.700 kg — au fost depășite și 
nu in 6 ani ci numai In trei ani.

In chemare se subliniază că 
ritmul rapid de dezvoltare a 
creșterii vitelor de lapte oferă 
toate posibilitățile ca încă in 
acest an să se ajungă din urmă 
S.U.A. in ce privește producția 
de lapte pe cap de lociutor.

Bilanțul anului 1957 arată că 
agricultura U.R.S.S. se dezvoltă 
rapid.

In ultimi! ani statul a inves
tit mijloace considerabile In 
gricultură, a tnzestrat-o cu 
tehnică bogată.

In chemare se 
sporirea continuă 
hectar a tuturor 
gricole constituie 
cipală în agricultură.

In chemare se subliniază că 
sporirea recoltei la hectar nu 
poate fi realizată decît pe baza 
ridicării nivelului agriculturii și 
sint enumerate măsurile princi
pale care vor contribui la rea
lizarea acestui obiectiv.

In chemare se arată că tre
buie dezvoltate toate ramurile 
producției agricole pentru ca fn 
următorii 2—3 ani să existe în 
cantități necesare toate produse
le necesare oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

In partea finală a chemării 
sînt enumerate în mod amănun
țit măsurile organizatorice me
nite să contribuie la îndeplini
rea sarcinilor trasate.

a- 
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Succesele 
metalurgiei cehoslovace
PRAGA 21 (Agerpres). Po
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Succesul primului spectacol 
al Ansamblului C.F. R. Giuleșfi 

la Londra
LONDRA 21 (Agerpres). — Co

respondență specială : Ansamblul 
de cîntece fi dansuri C.F.R. Ciu
lești a prezentat luni primul său 
spectacol în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde la Londra, 
unde va rămîne timp de o lună 
de zile.

Spectacolul a avut loc la „Prin-

Agravarea situației 
în Venezuela

CARACAS 21 (Agerpres). — 
Situația din Venezuela continuă 
să se agraveze in ciuda eforturi
lor și represiunilor la care re
curge generalul Perez Jintenez 
pentru a se menține la putere.

Presa americană relatează că la 
Caracas situația este atît de se
rioasă incit Jimenez este obli
gat să-și păstreze palatul cu aju
torul tancurilor și blindatelor. In 
centrul orașului abundă patrulele 
de polițiști înarmați pină in dinți. 
Ascuțirea conflictului dintre Ji
menez și conducătorii armatei este 
dovedită de numeroasele arestări 
care se operează în rîndurile ar
matei. Astfel au fost arestați ge
neralul Brigillo Vivas, șeful sta
tului major al armatei, și genera
lul Herrero Rassales, iar locote- 
nent-colonel Râul Antonia Groce, 
comandantul gărzii naționale, a 
fost înlăturat din postul său și 
deportat.

In același timp se Intensifică 
mișcarea antiguvernamentală a 
organizațiilor de tineret.

Organizația „Frontul venezue- 
lian al studenților" a difuzat ma
nifeste chemind la o grevă gene
rală a profesorilor și studenților, 
iar „comitetul studențesc pentru 
libertate“ a împărțit manifeste în 
care se arată că nenumărați stu- 
denți sînt torturați în închisori.

La Buenos Aires Asociația ar- 
gentiniană a prietenilor democra
ției a organizat un miting de pro
test împotriva regimului dictato
rial al lui Jimenez. După mitin
gul, desfășurat sub lozinca „Jos 
Jimenez !“. pe străzile orașului a 
avut loc o demonstrație.

cesstlieatre“, 
centrale ale 
teatru, care 
1700 de locuri, a fost arhiplină in 
seara premierei. La spectacol au 
asistat numeroși reprezentanți ai 
vieții artistice, științifice, literare 
din Londra, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști.

Spectacolul s-a bucurat de foarte 
mare succes, publicul londonez 
răsplătind cu aplauze îndelungi 
pe. dansatorii romîni ca și cînte- 
cele executate de orchestra popu
lară condusă de maestrul Nicu 
Stănescu.

unul din teatrele 
Londrei. Sala acestui 
are. o capacitate de

anului 1957 în Cehoslovacia 
fost produse 5.170.000 tone 
oțel, 3.560.000 tone de fontă 
3.490.000 tone de laminate; 
cap de locuitor revin cîte ___
kg de oțel pe an. Astfel, în ceea 
ce privește producția de oțel pe 
oaip de locuitor Cehoslovacia 
ocupă unul din primele locuri din 
lume.

Se prevede că în 1960 pro
ducția de oțel trebuie să ajungă 

în anul 
milioane

la 6.500.000 tone, iar
1967 la aproximativ 10 
tone.

Situația grea a 
comerciale grecești

flotei

Un articol despre 
literatura romină 

într-un ziar polonez
VARȘOVIA 21. Corespondentul 

Agerpres transmite :
Cunoscuta traducătoare a litera

turii romine în limba poloneză 
Dăruită Bienkowska semnează în 
ziarul „Sztandar Ludu“ din Lu- 
blin un interesant articol intitulat 
„Despre literartura romină“. In 
articolul său autoarea face o 
scurtă prezentare a istoriei litera
turii romine, oprindu-se în spe
cial asupra celor mai importante 
personalități și fenomene literare 
romîneșli ale secolului XIX. Un 
loc deosebit în articolul publicat 
de ziarul din Lulrlin îl ocupă pre
zentarea scriitorilor contemporani 
romîni și a operelor lor. Cititorii 
polonezi au astfel prilejul să facă 
cunoștință cu opera scriitorilor 
Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, 
Cezar Petrescu, Zaharia Stancu, 
Ceo Bogza, Camil Petrescu, Petru 
Dumitriu și Liviu Rebreanu.

ATENA 21 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei din Atena, 
numărul navelor din flota comer
cială greacă folosite pentru trans
portul încărcăturilor scade neîn
cetat. In prezent 125 de nave ră- 
mîn neutilizate. Aproape 3.500 de 
lucrători ai flotei comerciale din 
Grecia au rămas fără de lucru.

Se subliniază că situația grea 
din flota comercială greacă a fost 
provocată de concurența din par
tea Statelor Unite ale Americii, 
precum șt de faptul că relațiile 
comerciale dintre Grecia Și țările 
răsăritene nu au căpătat încă o 
largă dezvoltare.

ERATĂ
Tn 

teia 
strecurat o eroare. Țările europe
ne participante la N.A.T.O. sînt : 
Anglia, islanda, Franța, Italia, 
Germania occidentală, Portuga
lia, Grecia, Turcia, Norvegia, Da. 
neinarca. Belgia, Olanda, l.u. 
xemburg.

harta publicată de 
tineretului“ nr. 27'

G
MINSK. — La 20 ianuarie, Nl- 

kita Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și Nikolai Igna- 
tov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
care se află la Minsk, au vizitat 
împreună cu conducătorii guvernu
lui și P.C. din R.S.S. Bielorusă 
colhozurile „Gastel/o" și „Novli 
Bit“ din raionul Minsk.

MOSCOVA. — La Moscova a- 
pare o nouă ediție, tn două volu
me, a culegerii Karl Marx și Frie. 
drich Engels despre artă.

VARȘOVIA. — La 21 ianuarie s-a 
deschis cea de-a 13-a sesiune ple
nară a Seimului polonez. Seimul a 
aprobat ordinea de zi propusă de 
prezidiu care cuprinde aprobarea 
proiectului de lege a bugetului pe 
anul PJliS, discutarea proiectiihu 
guvernamental pentru îmbunătăți
rea protecției proprietății sociale 
împotriva sabotajului economic ele.

NEW YORK. - După cum a- 
nunță agenția Reuter, Consiliul de 
Securitate al Organizației Națiuni
lor Unite se va întruni miercuri 
pentru a examina plîngerea lor. 
daniei în legătură cu acțiunile în
treprinse de Israel în zona 
litarizată.

PARIS. — La 21 Ianuarie 
.cetat din viață, în vîrstă de

Tineretul cehoslovac ișl petre ce cu folos timpul liber, lată-i 
pe acești tineri membri al Uniu nii Tineretului Cehoslovac pre- 
gătindu-se să apară pe scena clubului cu noi cîntece.

Protest iugoslav
BELGRAD 21 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Ta- 
niug la 18 ianuarie două vase 
de război franceze, distrugătorul 
„Cassar“ și fregata „Df-718“ au 
reținut la o distanță de 45 mile 
de coasta Algeriei vasul comer
cial iugoslav „Slovenia“ care 
transporta o anumită cantitate 
de muniții și arme pentru o fir
mă marocană din Casablanca. 
Vasul a fost escortat cu forța 
la Oran unde întreaga încărcă
tură de muniții și arme, în can
titate de 148 tone, a fost des
cărcată și confiscată.

La 19 ianuarie, după confisca
rea încărcăturii, s-a permis va
sului să-și continue drumul spre 
Casablanca.

M. Ivekovici, subsecretarul de 
stat pentru Afacerile Externe al 
Iugoslaviei, a protestat la 20 
ianuarie cu vehemență pe lîngă 
ambasadorul Franței la Belgrad, 
Broustrat, cerînd ca încărcătură 
confiscată să fie restituită ime- f 
diat.

ir
După cum a anunțat ambasa

da iugoslavă la Paris, Uvalici, 
ambasadorul Iugoslaviei în Fran
ța, a vizitat la 20 ianuarie 
ministrul Afacerilo. Externe, Pi- 
neau, și a protestat în mod ca
tegoric în numele guvernului său 
împotriva încălcării grosolane a 
libertății navigației de către 
autoritățile militare franceze 
care au reținut vasul iugoslav 
„Slovenia“ și au confiscat în
cărcătura lui.

„Cu toate că vasul „Slovenia“ 
se afla în largul mării pe unde 
trece linia maritimă regulată, a 
subliniat ambasadorul, el a fost 
escortat în portul Oran unde o 
parte din încărcătura sa a fost 
descărcată“. Ambasadorul iugo
slav a subliniat că actele de 
bord ale „Sloveniei“ erau în per- 
fectă ordine, și că du.pă cum 
reiese din acte, portul terminus 
al vasului era Casablanca.

Ambasadorul a subliniat 
reținerea vasului în largul 
rii, reprezintă o încălcare 
grantă a libertății navigației 
o împiedicare arbitrară a 
vigației comerciale. El a cerut 
restituirea încărcăturii confiscate 
rezervîndu-și dreptul de a cere

demi-
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ani, cunoscutul activist pe tărîm 
obștesc, istoricul și publicistul 
francez Emil Kahn, președintele 
organizației progresiste „Liga 
drepturilor omului".

adresat Franței
în viitor despăgubiri pentru dau
nele provocate părților intere
sate.

In declarația făcută reprezen
tanților presei după covorbirea 
cu ambasadorul Iugoslaviei, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Franței, Pineau, a încercat să 
justifice acțiunea autorităților 
franceze pretinzînd că încărcătu
ra de arme care se afla pe bor. 
dul vasului „Slovenia“ ar fi fost 
destinată „insurgenților alge
rieni“.

★
După cum transmite din Rabat 

corespondentul agenjiei France 
Presse, Ministerul Afarerilor Ex
terne al Marocului a declarat ca 
armele confiscate de către autori
tățile franceze la Oran da pe va
sul comercial iugoslav „Slove
nia“, trebuiau să fie descărcate 
la Casablanca ca punct de tran
zit și erau destinate Yemenului.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
S-au dat publicității rezultatele 
preliminare ale alegerilor preziden
țiale și a unei părți a membrilor 
Adunării Naționale a Guatemalei. 
Potrivit relatărilor coresponden
tului din Guatemala al ziarului 
„New York Times", Kennedy, 
cancelaria președintelui a comu
nicat oficial că majoritatea votu
rilor au fost obținute de candi
datul grupării de opoziție (de 
dreapta) generalul Idigoras 
Fuentes. Pe locul doj fn ceea ce 
privește numărul voturilor este 
candidatul partidului revoluționar 
al Guatemalei, Mario Montes 
Montenegro. Candidatul guver
namental, Jose Luis Cruz Sala- 
zar, cunoscut prin vederile sale 
proamericane, este pe locul trei, 
încă nu s-au primit date din șase 
municipalități și din departamen
tul Santa-Rosa.

Potrivit constituției guatemale
ze, președintele se consideră ales 
numai în cazul cînd a obținut 
majoritatea absolută de voturi, 
adică 51 la sută din numărul a- 
legătorilor care au participat la 
vot. Rezultatele înregistrate arată 
că nici un candidat nu a întru
nit majoritatea necesară de vo
turi.

La închiderea ediției

Panică în Germania occidentală
P1RMASENS. — Germania oc

cidentală 21 (Agerpres). — ADN 
transmite : In noaptea de 19 ia
nuarie un avion de vînătoare cu 
reacție canadian de la baza din 
Zwibrucken (landul Renania Pa
latinat) a pierdut 58 de rachete 
în timp ce executa un zbor 
antrenament.

Pilotul avionului nu și-a dat 
seama de pierderea rachetelor 
cit după ce a aterizat la Zwibru
cken, nefiind în stare să precizeze 
locul exact unde au căzut rache
tele. Potrivit relatărilor autorită
ților de ocupație, rachetele pier-

de

de-

dute au lungimea de 1 m șl pot 
produce explozii foarte puternice.

Populația a fost sfătuită de 
către autoritățile polițienești să 
nu atingă rachetele in cazul cind 
acestea vor fi găsite.

In rîndurile populației din lan 
dul Renania Palatinat, in special 
în regiunea dintre localitățile 
Wimasdens și Keiserslautern, 
domnește panică după repetatele 
avertismente radiodifuzate ale 
poliției. Locuitorii din această 
regiune s-au convins din proprie 
experiență ce pericol reprezintă 
pentru ei trupele de ocupație.

Turul ciclist al Egiptului
Echipa R.P.R. — cîștigătoare a etapei de ieri

CAIRO 21 (Agerpres). —
Cea mai scurtă etapă a Turului ciclist _. _B.r----- -

marți pe ruta Zagazig — Shebin El Kom a fost cîștigată de con
curentul sovietic Iuri Melehov care a parcurs 69 km in lb43'03'. 
Pe locul doi s-a clasat rominul Gheorghe Calcișcă, iar pe lo
cul trei alergătorul bulgar Sto ian Gheorghiev, amindoj cro 
nometrați în același timp cu cîștigătorul.

Grosul plutonului în care se aflau fruntașii clasamentului ș: 
ceilalți cicliști romîni a sosit după 1’33’’. PE ECHIPE, ETAPA 
9-a A REVENIT SELECȚIONATEI R.P. ROMINE, URMATA 
DE U.R.S.S. Șl R.D.G.

In clasamentul general indivi dual primul loc este ocupat de 
Anatoli Olizarenko (U.R.S.S.) cu timpul de 35h 14’28’’. Urmrază 
Petrov (U.R.S.S.) la 59”, Kolev (R.P.B) la 3'28”, Kofev (R.P.B.) 
la 3'35”. Aurel Șelarii (R.P.R.) se află pe iccul 10 la 11’12”

Pe echipe situația a rămas neschimbată. U.R.S.S. fiind pe 
locul întîi cu 18'08” avans față de R.P. Bulgaria și 27’56” fața 
de R.P.R.

Astăzi se desfășoară etapa 10- a, Shebin El Kom—Damieita 
(153 km).

al Egiptului, disputată
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