
pune r i Proletari din toate țările

de can di d a ți
ai F. D. P. în alegerile
pentru SFATURILE POPULARE Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

In întimpinareâ
Zilei

ceferiștilor“

Veștile sosite din întreaga țară vorbesc despre pre
gătirile pe care oamenii muncii le fac în vederea 
alegerii deputaților in sfaturile populare. Pretutin
deni, în 
nești in 
alegerile

orașe și la sate, continuă adunările cetățe- 
care se fac propuneri de candidați pentru 
de la 2 martie.

scripția electorală comunală nr. 23 Cocargeaua, Ma
rin Stancu, președintele sfatului popular al orașului 
Constanța în circumscripția electorală regională nr. 6 
Constanța și alții.
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Regiunea București
Pină acum în regiunea București au fost propuși 

13.785 de candidați. La adunările care au avut loc 
au luat parte peste 600.000 de cetățeni, din care 
peste 28 000 au luat cuvîntul pentru a susține can- 
didafii propuși și a face diferite propuneri pentru 
îmbunătățirea continuă a activității sfaturilor popu
lare.

Regiunea Hunedoara
La Combinatul siderurgic din Hunedoara oțelarii 

au propus drept candidat al F.D.P. în circumscrip
ția electorală orășenească nr. 24 Hunedoara pe prim 
topitorul oțelar fruntaș Petru Forțu, de la cuptorul 
nr. 2 care, împreună cu echipa pe care o conduce, 
a dat în primele 25 de zile din luna aceasta cu 4,9 
la sută mai mult oțel decît prevedeau normele de 
lucru. De asemenea, la adunarea de la secția l fur. 
nale a fost propus candidat în circumscripția elec
torală orășenească nr. 18 IIunedoara prim furnali- 
stul loan Bîldea. de la furnalul tineretului, condu
cătorul unei brigăzi de tineret, care, împreună cu 
alte două brigăzi de furnnliști au pornit anul tre
cut prețioasa inițiativă de mărire a indicelui de 
utilizare a volumului util al furnalelor.

Pină acum, în regiunea Hunedoara au fost pro
puși 4.502 candidați printre care minerul pen
sionar Gheorghe Pleșa, lonn Kir, președintele Gos
podăriei agricole colective, „Brazdă nouă“, din 
Apoldul de Sus, raionul Sebeș, IPiliam Suder, direc
torul general al Combinatului carbonifer Valea Jiu
lui, Victor Albescu, membru al întovărășirii zooteh
nice din satul Coroiești, raionul Hațeg și alții.

La adunările care au avut loc pină acum pentru 
propunerea candidaților F. D. P. au participat 
179.835 de oameni ai muncii din
tre care mulți au făcut numeroa
se propuneri gospodărești.

Regiunea Constanța
In regiunea Constanța, pînă la 

28 ianuarie, in cadrul adunărilor 
la care au participat peste 270.000 
cetățeni, au fost propuși 5.024 can
didați ai F.D.P în circumscrip
țiile electorale regionale, raionale, 
orășenești și comunale.

Printre alții au mai fost pro
puși zilele acestea contraamiralul 
Sandu Gheorghe, in circumscrip
ția electorală regională nr. 71 
Mangalia, Ion Radu, șeful secției 
comerciale a sfatului popular oră
șenesc Constanța. în circumscrip-' 
ția electorală orășenească nr. 114 
Constanța, Rada Daclie. membră a 
gospodăriei colective din comuna 
Piua Petrii, raionul Fetești în cir-' 
cumscripția electorală comunală nr. 
7 Piua Petrii. Gheorghe Roșea, 
muncitor la G.A.S. Fetești, în cir
cumscripția electorală raională nr. 
10 Fetești, tanole Tudorache, pre
ședintele gospodăriei colective din 
comuna Cocargeaua în circum-

La centrul de verificare nr. I al raionului „V. I. Lenin" din Capitală, 
cetățenii vin zilnic să verifice dacă sînt trecuțj în listele electorale

O INTERVENȚIE 
la 400 m. înălțime

de piatră al mun- 
zidul unei case, oa- 

o rană adîncă,

In peretele 
telui drept ca 
menii au făcut 
care nicicînd nu se va mai vin
deca. In zilele senine, petrecînd 
cu privirea goana lalomiței prin
tre uriașele blocuri de piatră, ză
rești sus Li Lespezi, ridieîndu-se 
cîteva firicele albe, așa cum se. 
întîmplă cînd scuturi o păpădie 
suflind in căpșorul ei hucălat.

în oîrf la carieră iar s-a pușcat. 
Dinamita rupe sălbatec bucăți 

de rocă, fărămițînd muntele, zvîr- 
llnd apoi mîniată în sus și 
în lături, „prada" pe care oa
menii o așteaptă cuminți în adă
posturile lor. Cînd bubuiturile în- 
cetează și oamenii le numără cu 
glas tare ca nu cumva să mai ră-

Desen de 
A. CALISTRAT

mină vreuna ticăloasă care să 
vrea singe nu piatră, începe să 
plutească o duhoare de piatră pîr- 
lită, de 
Fără a 
netarii, 
ginerii 
privesc 
Odevărați 
vagoane măruntaiele pe care di
namita le-a furat muntelui și-și 
fac socoteala : încă două-trei ca 
asta și planul e gata. Azi așa, mii- 
ne la fel și se sfîrșește înainte să 
vie „întâi“. Atunci scohori în 
jos la Fieni încasezi și prima, 
faci cumpărături și te întorci 
iarăși sus la Lespezi. In urmă, în 
curtea fabricii de ciment, rămîne 
o poză mare, făcută cu banii de 
la sindicat: 
lui...“

Cit este de
Lespezi oamenii așteptau duminica 
doar ca să facă inventarul pădu
chilor /

In fiecare seară la Lespezi oa
menii fac ochii cit cepele. Vă în
chipuiți ce înseamnă aceasta ? 
Vasile Gheorghe vagonetarul care 
acum vreo cîțiva ani abia a pus 
mina pe prima carte din viața sa, 
aruncă o privire în două lumi. In- 
vîrți un buton, clipește ceva pe 
geamul bombat al televizorului și 
ești la Riga. Răsucești un comuta
tor și ești la Roma. Două lumi în- 
tr-o singură clipă defilează la 
Lespezi. Gheorghe Vasile primește 
cultura la 1.000 de metri în munți 
în apropierea izvoarelor lalomiței. 
Tatăl lui Gheorghe Vasile își 
zdrobea în tinerețe pe aceste 
locuri păduchii. Gheorghe Vasile 
strl la televizor și privește lumea 
capitalistă de la ~ 
sucește apoi

cremene și praf de calcar, 
se grăbi, artificierii, vago- 
sfărîmătorii de piatră, in- 
ies din ascunzișuri și-și 
opera. Din ochi, ca niște 

stă pini, încarcă în

„Urmați exemplul

cînd sus la cariera

Roma. Ră- 
un comutator și 

apare Riga. Pe fața lui Gheor
ghe Vasue parcă citesc o do
rință. E bun TEMP-ul sovie
tic, e minunat, dar de ce n-ar pu
tea să stea de vorbă cu acei pe 
care îi vede pe sticlă, să le spună 
că el Gheorghe Vasile a intrat de 
cîțioa ani în rîndul oamenilor, că 

.............. I planul 
Les- 
Nu, 
încă

deoarece au îndeplinit 
înainte de termen, cei de la 
pezi au primit un televizor, 
oamenii de știință n-au făcut 
totul...

Așa se întîmplă cînd faci 
nul. Fabrica înghite cantități enor
me de calcar. Dar pînă acolo e 
cale lungă. Peste prăpăstii și peste 
stînci, plutesc lin, croncănind rit
mic pe 7 kilometri de cablu, la 
sute de metri înălțime, vagoneții 
cu hrana cuptoarelor din Fieni. O 
armată de 100 de oameni scru-

pla-

BĂTĂLIA
pentru viitoarea recoltă

Intr-adevăr, pînă la primăvară nu mai e mult. Peste o 
lună de zile tractoarele și semănătorile vor străbate iarăși 
ogoarele de la un capăt la altul, adică va incepe iarăși cam
pania de primăvară. Asta înseamnă o nouă luptă, un nou 
asalt din care trebuie să ieșim victorioși. Dar, evident, pregă
tirile pentru acest asalt au început de mult și ele sînt acum 

din reporterii noștri au vizitat unele unități 
care se desfășoară.

însămînțate cu grîu de 
‘ --- —** ~1 fost

anul acesta. Se va lucra mai or
ganizat. Comuna noastră este 
complect cooperativizată.

Conferința 
pe farà a Caselor 

de economii

PREZIDIUL MARII ADUNARI NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMINE

DECRET
In zilele de 27 și 28 ianuarie a 

avut loc In Capitală consfătuirea 
pe țară a caselor de economii.

Din analiza activității caselor de 
economii pe anul 1957 a rezultat 
că numărul depunătorilor a cres
cut cu încă 479 476 iar volumul de
punerilor lă casele de economii de
pășește cu 663 milioane lei pe 
acela al depunerilor din anul an
terior. In mediul sătesc volumul 
depunerilor a crescut de două ori.

In anul 1958 numărul unităților 
C.E.C. va crește cu mult. Numai în 
mediul sătesc se vor crea peste 
2.000 unități șl ghișee C.E.C.

privind stabilirea datei alegerii unui deputat in Marea Adunare 
Națională

lntrucit locul de deputat in Marea Adunare Națională a Re
publicii Populare Romine, pentru circumscripția electorală Mă
năstirea, regiunea București, a devenit vacant prin decesul de
putatului Anghel N. Vasile, ales la 3 februarie 1957 în această 
circumscripție.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro- 
tnîne decretează:

ART. UNIC. — Data alegerii unui deputat în Marea Adunare 
Națională pentru circumscripția electorală Mănăstirea, regiunea 
București, se stabilește pentru

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER

ziua de 30 martie 1958.

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Nationale 

GHEORGHE STOICA

tează mereu înălțimile, „luînd 
pulsul“ funicularelor in fiecare 
clipă. Un bărbat trecut de 50 de 
ani, dintre care 34 și i-a petrecut 
în munți la .tcăile ferate aeriene 
conduce acest batalion. Patru re
vizori, cercetași de prima linie 
de foc, cu telefoane de campanie 
în spate, patrulează pe traseul fu- 
nicularului gata pentru a inter
veni.

O informație laconică surprinsă 
în drum, m-a atras spre Lacul 
porcului, la o înîlnire cu trei din
tre cercetașii revizori: „La Balan
sul Mare s-a format un ghem. 
După trei ore și jumătate vagone
ții au pornit din nou“.

Balansul Mare — un loc dră
cesc. Intre doi stîlpi de beton în- 
fipți pe culmi la sute de metri 
înălțime, o prăpastie adîncă de 
aproape o jumătate de kilometru. 
Pe cablul dintre cei doi stîlpi va- 
gonetul se vede de jos mai mic 
ca o nucă. Un fir s-a desprins din 
împletitura cablului și vagonetul 
l-a tras după el pînă ce a făcut 
un arc dintr-acelea de canapea. 
Nu știu la ce canapea ar putea 
servi acest arc; poate doar pen
tru odihna vreunui ciclop. Sînt 
doar 5 metri de spirală de oțel. 
Vagoneții vin Un, se izbesc de arc, 
se desprind și zboară în jos. Unul, 
doi, trei apoi se dă alarmă. Ca
blul se oprește. Circulația aeriană 
a încetat. Se lasă o liniște de 
moarte peste pădurea învăluită în 
ceață. Vai de așa liniște. Telefoa? 
nele zbîrnîie nebune spre Fieni. 
Se raportează, se fac presupuneri, 
calcule ; în birouri unii își dau cu 
presupusul. Șed pe scaune, în 
sobe focul duduie plăcut, o bufe
tieră servește șenvișuri cu șuncă. 
„S-a mai întîmplat prin '36 așa 
ceva — amintește unul. Ce de 
zile au trecut pînă s-a dat jos 
cablul“.

Sus la stîllpul 48 a apărut o 
păpușă vie. Parcă cineva a prins-o

în toi. Cîțiva 
agricole urmărind pregătirile

Comuna Covăsinț 
e gata

Zilele de iarnă trec repede. Ti
nerii din satul Covăsinț, raionul 
Arad, nu se lasă însă întrecuți 
de viteza timpului și grăbesc pre
gătirile pentru desfășurarea lu
crărilor agricole de primăvară. 
Zilele acestea toți tinerii din sat 
au terminat de revizuit și reparat 
atelajele agricole, iar cei mai 
mulți dintre ei și-au pregătit deja 
și cantitățile necesare de semin
țe care vor fi însămînțate. In ac
tivitatea lor tinerii simt din plin 
sprijinul organizației de bază 
U.T.M.

In acest sens organizația de 
bază U.T.M. a inițiat o consfă
tuire la care au participat cei 
mai buni agricultori din comună. 
Cu acest prilej s-a stabilit ca 
toți tinerii din sat precum și 
restul sătenilor să-și trateze se
mințele de orz cu formolină 
contra tăciunelui, să transporte 
20.000—25.000 kg. bălegar pen
tru fiecare hectar de vie și să 
complecțeze toate golurile din 
livezi. Totodată s-a luat hotă
rîrea ca mazărea, floarea-soare- 
lui și grîul de primăvară să se 
însămînțeze în mustul zăpezii. 
Acest fapt va asigura un spor de 
recolte de cel puțin 200—300 kg. 
la hectar.

Din inițiativa sfatului popular 
al comunei, încă de la începutul 
lunii decembrie în comună func
ționează cinci centre de reparat 
uneltele agricole, bine aprovizio
nate cu materialele necesare și 
un centru de selecționat semințe. 
Faptul acesta a condiționat în cea 
mai mare măsură realizările co
munei în această privință. Pină 
acum din cele 340 de atelaje. 
310 au fost deja revizuite și re
parate, iar cantitățile necesare de 
semințe pentru suprafețele care

vor fi î 
primăvară, orz și ovăz au 
selecționate.

Din inițiativa organizației de 
bază U.T.M. tinerii au transpor-

Raid prin cîteva organizații 
de bază ale U. T. M. din 
agricultură în legătură 

pregătirea apropiatei 
campanii agricole 

de primăvară

cu

tat pe cîmp o cantitate de 7-8 
vagoane de îngrășăminte naturale.

— Pregătirile pentru desfășura
rea lucrărilor agricole de primă
vară în comuna Covăsinț vor lua 
sfîrșit peste cîteva zile, ne-a spus 
tînărul Teodor Bantaș, inginerul 
agronom al comunei. Succesele 
muncii noastre vor fi mai mari

Au început arăturile 
în regiunea Timișoara

în regiunea Timișoara au fost 
luate măsuri organizatorice pen
tru grăbirea pregătirilor pentru 
campania agricolă.

Mai mult de jumătate din nu
mărul tractoarelor, semănătoare
lor, cultivatoarelor șj discuitoa- 
relor au și fost reparate.

Aprovizionarea cu combustibil 
a fost asigurată.

S-au format comisii raionale 
de tehnicieni in scopul identifi
cării de noi suprafețe care ur
mează să fie redate agriculturii. 
Anul acesta suprafața arabilă a 
regiunii Timișoara 
41.000 hectare.

Timpul prielnic 
ceperea arăturilor 
Oravița, Arad și Timișoara.

(Agerpres)

va crește cu

a înlesnit în- 
in raioanele

Utemișlii din G. Ä. S. 
Petrești ș:-au respectat 

hotărîrea
Pentru muncitorii de la gospo

dăria de stat Petrești din raionul 
Găești primăvara poate să sosească 
la 5 februarie. Pină atunci vor fi 
terminate toate pregătirile pentru 
prima campanie agricolă a anului 
acesta. Din scriptele sectorului me
canic, care confirmă starea „sănă
tății^ mașinilor și tractoarelor, re
zultă următoarea situație : 13 
tractoare din cele 19 planificate 
pentru reparații au fost de acum 
rodate ; alte 4 sînt pe punctul de 
a părăsi atelierul ; 18 pluguri din 
22 pot intra în brazdă, iar din 
cele 10 semănători de păioase și 
porumb, numai 4 mai au nevoie 
de mici intervenții mecanice.

Situația aceasta reprezintă o 
realizare deosebită a muncitorilor

I PFTRF
N. SIMIONESCU 
I. MIHALACHE

16 februarie oamenii 
muncii din unitățile căilor fe
rate și alături de ei întregul 
nostru popor serbează pentru 
a 7-a oară „Ziua ceferiștilor“. 
Această sărbătoare, devenită 
tradițională, coincide anul a- 
cesta cu împlinirea unui sfert 
de veac de la eroicele lupte 
ale muncitorilor ceferiști și pe
troliști.

Fentru muncitotH ce'eriștl 
această sărbătoare constituie 
un prilej de trecere în re
vistă a succeselor dobindite 
în dezvoltarea transporturilor 
feroviare. In intîmpinarea „Zi
lei ceferiștilor“ și cu pr lejul 
aniversării a 25 de ani de la 
grevele din 1933, in unitățile 
căilor ferate se desfășoară cu 
avînt întrecerea socialistă. De 
asemenea se organizează 
schimburi de experiență pen
tru răspîndirea metodelor a- 
vansate de muncă, convorbiri 
și întîlniri între muncitori și 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești care au participat 
la luptele din 1933. La nume
roase cluburi și colțuri roșii 
se vor ține conferințe despre 
lupta și viața ceferiștilor.

In principalele centre fero
viare din țară vor avea loc 
adunări festive consacrate a- 
cestui eveniment.

Sosirea unei delegații 
cv turale

din R. P. Albania

după-amiază a sosit în 
delegația eulturală din

Marți
Capitală____ ...
R.P. Albania care va participa 
la elaborarea și 
nu.ui de muncă 
pentru aplicarea 
turale între
Albania.

Delegația
M/trojorgji,
Invățămîntulul și Culturii din 
R.P. Albania, șefuil delegației și 
prof. Ismet Elezi, prorector al 
Universității de stat din Tirana.

R.P.

semnarea 
pe anul 

convenției 
Romînă și

pla- 
1958 
cul- 
R.P.

este compusă din P. 
ministru adjunct al

EDUCAȚIA
tinerilor lucrători

la nivelul conștiinței iîiuhcitoresti
Ivită acum cîțiva ani între 

dealurile Bîrladului, fabrica de 
rulmenți s-a ridicat repede prin 
munca tinerilor brigadieri, nu 
numai ca una dintre cele mai 
mari și mai moderne fabrici ale 
Moldovei, dar și ca o școală pen. 
tru mii de tineri. O școală a 
creșterii unor oameni noi, a unor Gheorghe Țurcanu a căpătat ex- 
oameni care odată cu intrarea lor 
pe poarta fabricii aveau să intre 
in marea și puternica familie a 
clasei noastre muncitoare.

In marginea Bîrladului s-au ri
dicat halele de fabricație, înzes
trate cu utilajul cel mai modern 
furnizat de Uniunea Sovietică, 
școala profesională care oferă 
ucenicilor minunate condiții de 
învățătură, uzina termoelectrică 
proprie ce dă curent și satelor 
din jur, precum și zecile de 
blocuri în care muncitorii aces
tei fabrici au asigurate condiții 
optime de trai. Iar în ' ' ’ “ 
la mașini și aparate, în 
și laboratoare, întîlnești 
pasul tineri, foarte mulți 
Un utemist de la biroul 
naiului făcuse nu de mult cal
culul vîrsteî medii a tuturor sa- 
lariaților Fabricii de rulmenți: 
nu atingea 24 de ani.

Secretarul comitetului U.T.M., 
Gheorghe Țurcanu, a lucrat la 
primele mașini ce au fost insta
late în această fabrică. De a-

tunci e! a trăit continuu în mij
locul tinerilor, a participat ală
turi de ei nu numai la fabrica
rea rulmenților romînești — a- 
preciați azi și peste hotare — 
dar a luat parte și la bucuriile 
și necazurile fiecărui tînăr. Iată 
de ce putem spune că tovarășul

fabrică 
birouri 
la tot 
tineri, 
perso-

periență în munca cu oamenii.
întreaga sa muncă, și a co

mitetului U.T.M. în fruntea că
ruia se află, se îndreaptă către 
fiecare utemist și tînăr din fa
brică. A fost ce e drept o vre
me cînd atenția comitetului 
U.T.M. era îndreptată în special 
spre fruntași și codași. Marea 
masă a utemiștilor rămîneau pe 
un plan secundar. Dar viața de 
zi cu zi a uzinei a arătat comi
tetului U.T.M. — și el a știut 
să țină cont de cerințele vieții — 
că e necesar să muncească cu 
fiecare utemist, fiecăruia să-i dea 
ce are nevoie și să-i ceară ce e 
capabil să facă.

în afara preocupărilor comite
tului U.T.M. nu a rămas nici un 
utemist. Grija organizației U.T.M. 
s-a îndreptat și către cei care nu 
constituiau „o problemă“ sub nici 
un aspect. îndrumarea către cur
surile de ridicare a calificării, 
sau către învățămîntul de orga
nizație, împreună cu grija față 
de însușirea lecțiilor predate a

fost și este una din direcțiile prin
cipale în care este antrenată ma
rea masă a utemiștilor de la Fa
brica de rulmenți.

îndeosebi tinerii veniți noi în 
fabrică nu sînt neglijați. Utemis- 
tul Gheorghe Molnar, de pildă, 
a fost urmărit și ajutat din pri
mele zile de lucru, nu numai de 
către conducerea sectorului de 
rectificare a rulmenților conici, 
ci și de biroul U.T.M. Gheorghe 
Molnar a venit aici ca muncitor 
calificat. Organizația l-a ajutat 
să se adapteze însă Ia specificul 
fabricii, iar mai tîrziu a sprijinit 
cererea sa de a trece la o ma
șină mai corespunzătoare aptitu
dinilor și pregătirii sale. Astfel 
se procedează de obicei cu toți 
cei care vin să lucreze în fabrică, 
utemiștii simțind din prima zi gri* 
ja organizației.

Atît prin urmărirea muncii pro
ductive a fiecărui tînăr, cit și 
prin sarcinile concrete de organi
zație ce au fost încredințate ute
miștilor, comitetul U.T.M. se în. 
grijește de fiecare tînăr în parte.

Deseori comitetul U.T.M. al Fa
bricii de rulmenți a fost pus însă 

situația de a rezolva și unele
GH. ANGELESCU

în

MARCEL ZON1S

industria carboni-

Bulevardul N. Bălcescu din Capitală in aceste zile

din bazinele

Vești bune 
de la mineri

Minerii din _____ ____ _
feră îndeplinesc cu succes planul 
de producție pe anul 1958 care 
prevede extragerea unei cantități 
sporite de cărbune față, de anul 
precedent. In primele 24 de zili 
din luna ianuarieț.mulțe exploa
tări au dat însemnate cantități 
de cărbune peste plan. Minerii 
din trustul Muntenia, de pildă, 
au dat un plus de 7.136 tone, iar 
cei din trustul Ardeal — 1.144 
tone. Ca rezultat al raționalizării 
transportului în subteran minerii 
de la Filipeștii de Pădure au mă
rit randamentul pe post și au dat 
peste plan în această perioadă 
5.544 tone de cărbune, iar cei de 
la Doicești 2 126 tone.

însemnate cantități de cărbune 
peste plan au dat în această pe
rioadă și minerii 
carbonifere Valea Jiului și Cîm- 
pulung, precum și cei de la ex 
ploatările Voivozi, Bratca și Ip.

(Agerpres)
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Sfaìul popolar Me«lâaș

SPRIJINĂ 
polltchnizarca 

ÎNVĂTMIULUI
Dincolo de munți, intr-un oraș 

din centrul Transilvaniei, la Me
diaș, profesorii ți învățătorii duc 
o profundă activitate pentru poli- 
tehnizarea învățămîntului. încă cu 
mult timp în urmă școlile din 
orașul lor au început să pregă
tească terenul pentru trecerea pe 
scară largă la acest nou și im
portant pas în învățămîntul nos
tru.

La Mediaș politehnizarea a în
ceput dintr-o inițiativă a cîtorva 
dintre profesorii școlii medii nr. 
1 cu limba de predare romînă. 
Ideia creării unor ateliere unde 
elevii să poată deprinde opera
țiile elementare de tîmplărie, lă- 
cătușerie și electrotehnică a găsit 
o înaltă apreciere și s-a bucurat 
de îndată de un sprijin lăudabil 
din partea conducerii sfatului 
popular orășenesc. Secția de în- 
vățămînt a sfatului popular a 
sprijint de la început pe toate 
căile crearea de ateliere la școala 
nr. 1.

Principala atenție a fost îndrep
tată în acei ani de început spre 
sprijinul material pe care puteau 
să-l dea școJii întreprinderile din 
oraș și comitetul de părinți. La 
școala medie nr. I din Mediaș 
funaționează de mai mulți ani, 
bine organizat, un asemenea co
mitet. Mulți dintre membrii lui 
ca și mulți alți părinți ai elevilor 
sînt muncitori, tehnicieni sau in
gineri în întreprinderile din oraș.

Indicațiile date de secția de in- 
vățămînt în vederea creării unor 
ateliere școlare prevedeau, printre 
altele, și alegerea in comitetul de 
părinți a unui responsabil cu 
sprijinirea politehnizării. Actual
mente acest resort este condus de 
către inginerul Alexe fordăchescu 
de ia întreprinderea „Partizanii 
Păcii“. Comitetul a hotărît ca pă
rinții elevilor să confecționeze în 
timpul lor liber unelte și piese 
mici pe care să le doneze atelie
rului școlar. Doi dintre părinți, de 
profesie tehnicieni, s-au oferit să 
predea voluntar noțiuni de tehno
logia metalelor, tehnologia lemnu
lui și noțiuni de electrotehnică 
Mai tîrziu ei au devenit profesori- 
maiștri, salariați ai școlii.

Acesta a fost începutul. Cel 
mai important sprijin trebuia 
să-l dea școlii întreprinderile din 
oraș. La propunerile sfatului po
pular orășenesc, fabrica „Parti
zanii Păcii" s-a angajat să pa
troneze școala medie nr. 1 și să o 
doteze cu principalele mijloace 
materiale necesare.

Am vizitat numeroase școli pa
tronate de către întreprinderi. A- 
jutorul dat de întreprinderile in
dustriale din Mediaș este deose
bit de important. Amintim în 
primul rînd strungul automat do
nat atelierului școlii fără nici o

plată, apoi sutele de unelte mici, 
sutele de piese mărunte de utilaj 
(pentru lăcătușerie, tîmplărie, 
electrotehnică), materialul brut 
pentru exercițiile de atelier, o cu
tie de viteze secționată, un motor 
electric în stare de funcționare și 
atîtea altele.

La „Partizanii Păcii“ avem un 
sprijin ipreițios în persoana direc
torului întreprinderii, tovarășul 
Kiss Ladislau, ne spune directorul 
școlii nr. 1. Tovarășul Kiss este 
deputat în sfatul popular orășe
nesc și a sprijinit de la început 
acțiunile noastre.

Aceeași înțelegere a fost găsită 
de altfel și la celelalte întreprin
deri din oraș. întreprinderea de 
sticlărie „Vitrometan" a dăruit 
școlii două bancuri de lăcătușerie, 
uzinele textile „Vasia Vasilescu“ 
au dăruit elevilor utilaj electro
tehnic.

Școala medie nr- 1 din Mediaș, 
spre deosebire de alte școli cu
noscute, tinde spre o organizare 
paralelă a cercurilor științifice cu 
aceea a atelierelor mari pentru 
politehnizare. Odată cu înființa
rea atelierelor de tîmplărie și lă
cătușerie unde toți elevii deprind 
operațiile elementare respective, 
sălile special utilate pentru acti
vitatea cercurilor științifice de fi- 
zico-chimice, de științe naturale, 
nu numai că nu s-au desființat 
dar s-au mărit și îmbogățit. In 
acestea din urmă lucrează numai 
elevii înscriși Ia cercul respectiv, 
cei care doresc să facă experiențe 
suplimentare într-un anumit do
meniu.

In această acțiune de politehni
zare a școlilor din oraș un ajutor 
direct și substanțial l-a dat sfa
tul popular.

Vizitînd școlile orașului Mediaș 
mi-am dat seama în ce măsură 
sfatul popular se bucură de autori
tate, de încredere în fața corpu
lui didactic.

Ajutorul dat de sfatul popular 
nu s-a redus însă la folosirea cît 
mai judicioasă a posibilităților lo
cale în vederea dezvoltării poli
tehnizării. Incepînd cu anul șco
lar 1956—1957 au fost luate mă
surile necesare pentru extinderea 
politehnizării la toate școlile din 
oraș, inclusiv la cele elementare. 
Sprijinind acțiunea de politehni
zare a învățămîntului sfatul po
pular a învestit îh materialele 
necesare politehnizărO suma de 
81.500 lei. Pentru anul școlar în 
curs s-a prevăzut stima de lei 
130.000. Anul acesta sfatul popu
lar orășenesc va deschide în Me
diaș o frumoasă casă a pionieri
lor. Pentru dotarea atelierelor 
(incluse și ele în planul de poli
tehnizare) se vor cheltui alți 
16.000 lei.

EUGEN FLORESCU

MARELE EXAMEN
(■

AL VIEȚII
Caracterele oamenilor, gîndu- sensibilă a sufletului fiecăruia, 

dar și pentru vigilența mereu 
trează. Fiți atenți, aparențele ne 
pot înșela I Nu tot ce strălucește 
e pur, așa cum nu tot ce ne a- 
pare transparent, e prin exece- 
lentă sticlă, ne spune el

11 întîlnim în camera 219 a ho
telului pe corespondentul de pre
să Troian ; e cultivat și, parado
xal, face curte fetelor și nu-i dis
place nici să bea. Cită bogăție 
ascunde însă în interiorul său a-

rile și năzuințele lor cele mai 
intime se dezvăluie cu putere în 
clipele grele. Ceea ce e de 
suprafață dispare, iar oamenii 
pot fi judecați la reala lor 
valoare. Aceasta este una din ide
ile ce le supune spre dezbatere 
dramaturgul sovietic Alexandr 
Ștein în piesa sa „Hotel Astoria". 
Grupîndu-și eroii în camera nr. 
219 a hotelului „Astoria“, în pli
nă agresiune hitleristă, autorul 
întreabă parcă prin gura eroinei 
sale Liuba, pe fiecare dintre ei : 
„Ce fel de om ești ?“ Vei izbuti, 
tu Konovalov, tu Troian, tu Ba- 
teinin, să treci prin examenul de 
foc și sînge al războiului ? Veți 
putea voi, tineri de virsta recru
tării, să arătați forța și vitejia pe 
care patria sovietică o așteaptă 
de la voi?

Conturînd cu mînă de încercat 
artist personajele, dramaturgul 
face în fapt o puternică confesi
une de încredere în oameni, mi- 
litînd pentru cercetarea atentă și

Fotoreporterul a fo6t indiscret: 
Iată-1 în cabina unde se pregă
tesc aceste tinere din ansamblul 
secuiesc din Tîrgu Mureș. Fetele 
sînt vesele. Peste clteva clipe vor 
interpreta pe scenă dansuri de 
pe plaiurile natale, exprimind 
bucuria vieții noi ce o trăiesc în 
patria noastră oamenii muncii 

indiferent de naționalitate.

OOQ

cu participant! involuntari
Dragi cititori,

Regretăm că riu am putut să vă invităm la înregistrarea a- 
cestui concurs. Totuși vă transmitem pe bandă de... mai multe 
coloane de texte și caricaturi, emisiunea noastră — prima de 
acest gen.

La acest concurs spre deosebire de cele pe care le audiați la 
radio vor participa și cîțiva concurenți care nu și-au exprimat 
această dorință.

Juriul este format din corespondenții voluntari 
nostru care, prin scrisorile lor au făcut cunoscute 
concurenții.

Muzica 1 !... Ne pare rău, dar nu o veți putea 
multe din răspunsuri sint cu... cîntecj.

Ace pentru... propriul cojoc
— Din grije !
— Cum din

cine ?

ai ziarului 
faptele ji

auzi (deși

poftească primul

HOTEL ASTORIA“»» 
de Àlexandr Stein

Delegația Ministerului învățămîntului
Superior din U. R. S.S. în vizită 

la Consiliul General ARLUS
Prof. S. V. Rumeanțev, doctor 

în științe tehnice, ministru ad
junct al învățămîntului Superior 
al U.R.S.S., prof. dr. G. M. Su- 
harev, directorul Institutului de 
Petrol și gaze din Groznîi, L. I. 
Carpov, membru al colegiului și 
șeful serviciului plan-finanțe din 
Ministerul învățămîntului Supe
rior al U.R.S.S. și N. V. Oparin, 
director adjunct al Direcției pre
dării științelor sociale din Mini
sterul învățămîntului Superior al 
U.R.S.S., membri ai delegației 
Ministerului învățămîntului^ Su
perior din Uniunea Sovietică care 
ne vizitează țara la invitația Mi
nisterului învățămîntului și Cul
turii, au făcut luni după amiază 
o vizită la Consiliul General 
A.R.L.U.S.

Oaspeții sovietici au fost pri
miți de acad. Petre Conștantine- 
scu-Iași, Ofelia Manole, Octav 
Livezeanu, vicepreședinți ai Con
siliului General A.R.L.U.S., N. 
Pascu, membru în Biroul Consi
liului General, C. Paraschivescu 
Bălăceanu și Scarlat Calimachi, 
membri ai Consiliului General 
A R L.U.S., 1. Moraru, secretar 
adjunct al Consiliului General.

In numele Biroului și Consi
liului General A.R.L.U.S., tov, P. 
Constantinescu-Iași a rostit un 
cuvînt de bun sosit. Apoi, tov. 
Octav Livezeanu a prezentat 
membrilor delegației sovietice as
pecte din activitatea A.R.L.U.S.- 
ului, subliniind sprijinul pe care 
A.R.L.U.S-ul îl primește pentru 
răspîndirea științei, tehnicii și 
culturii sovietice în rîndul po
porului nostru din partea VOKS- 
ului și a delegațiilor sovietice 
care ne vizitează țara.

Prof. S. V. Rumeanțev, con
ducătorul delegației sovietice, a 
mulțumit apoi pentru călduroasa 
primire făcută și a asigurat con
ducerea A.R.L.U.S.-ului că mem
brii delegației, reîntorși în patrie, 
vor împărtăși oamenilor sovietici 
cele văzute în țara noastră și 
mai ales vor vorbi despre prie
tenia sinceră a poporului rOmîn 
față de popoarele sovietice, prie
tenie care contribuie la întărirea 
păcii în lumea întreagă.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Așadar să 
concurent.

—- Numele
— Industria locală „Ascenso- 

rul“-Bucuresti
— Sînteți din conducerea în

treprinderii ?
— Da 1 Dar să trecem peste 

asta...
— Cunoașteți desigur că la 

fabrica dumneavoastră se pro
duc și ace cu gămălie. Ați avut 
curiozitatea să aflați cîte 
sînt în unele cutii de 100 de gra
me ? Nu ? Ei, să vă spunem noi. 
362 de bucăți. Bun. Știți cîte 
dintre ele sînt ascuțite ? Să vă 
spunem tot noi. 149. Cu apro
ximație cam 42 la sută. Restul... 
Rebuturi. Fiți atenți. Acum ur
mează întrebarea : De ce pro
duceți mărfuri de proastă cali
tate ? Aveți un^minut de gîndi- 
re. Grăbiți-vă I Metronomul își 
face datoria... Așadar, repetăm 
întrebarea : De ce produceți a- 
semenea mărfuri ?

dumneavoastră ?
grije, fată de

nepăsarea în problemele edilita
re a secțiunii industriei locale și 
gospodării comunale a sfatului 
popular raional I. V. Stalin din 
Capitală.

Totuși, pentru că ne-ați dat 
aceste informații vă acordăm 20 
de puncte.

— Ce să fac maică eu cu ele?

Un propagandist
Spre deosebire de concurenta 

precedentă, cel ce s-a prezentat 
acum în fața noastră este foarte 
tînăr.

— Vă rugăm, mai aproape de... 
sîn- 
Vă

Dați-le 
Poate i-o 
vafului.

tovarășilor de la sfat, 
ajuta la repararea pa-

model44
săpuncte în joc. N-ar fi exclus 

cîștigați chiar bicicleta-
— Ce poate fi închis, fără a fi 

fost... deschis ?

ace

— Față de < 
ce le folosesc. ___
dacă vîrful n-ar fi bont, 
înțepa ?

— Perfect ! 25 de puncte... 
minus în activitatea dumnea
voastră. Avem convingerea că în 
cutie se vor găsi totuși destule 
ace ascuțite și pentru cojocul 
celor ce dau aceste rebuturi.

degetele celor 
Imaginați-vă 

, nu i-ar

„Campionul de box“

Iertați-ne, am uitai că nu 
tem în fața microfonului, 
numiți ?...

— Constantin Lupașcu...
— De unde ?
— U.I.L.-Breaza, raionul Cîm- 

pulung Moldovenesc, regiunea 
Suceava.

— Fiindcă am auzit de preo
cupările dumneavoastră (nu ne 
referim la celo profesionale) v-am 
ruga să ne dați dezlegarea unei 
șarade. Fiți atent 1 Sînt multe

— Mai aveți 20 de secunde...
— Vă referiți la cercul de în- 

vățămînt U.TM. la care sînt eu 
propagandist ?

— Da, la el 1 De ce este în
chis, nu vin cursanții — ?

— Ba, ei vin, dar eu am uitat 
de el.

— Răspunsul este foarte auto
critic 1 Noi nu vă putem oferi 
însă bicicleta. Ar fi bine ca „pre, 
miul“ să vi-1 dea adunarea gene
rală U.T.M.

Răspuns incomplect 
cititori, 
în față acum pe șeful 
de sezisări al Direcției

cest gazetar aparent superficial, 
ușuratec, cîtă pasiune și dăruire 
de sine vădește acest om în îm
prejurările grele ale blocadei. 
Rănit greu, Troian transmite în
tr-o supremă încleștare cu moar
tea, știrea ce vestește inceputul 
infringerii hitleriștilor la Lenin
grad. Facem cunoștință în ace
leași împrejurări cu Konovalov, 
om mîndru, aspru, stăpînit, pe 
care viața l-a pus la grele încer
cări ; închis din cauza unei e- 
rori judiciare mai mulți ani, pă
răsit de soție, el se reîntoarce la 
Leningrad, hotărît să lupte ; ni
micirea cotropitorilor devenind 
aspirația cea mai importantă a 
conștiinței sale de om, de comu
nist, „Cît de puternică este ideea 
noastră — spune acesta — dacă 
n-o zdruncină nici umilirea mea, 
nici că l-am lăsat pe Hitler aci“; 
cît de puternică apare ideia co
munistă în această piesă în care 
tineri de virsta recrutării ca Iii- 
ușa, Svetlana, își dau examenul 
maturității nu pe băncile școlii, 
ti in viața aspră, plină de pri
mejdii și riscuri a blocadei, in 
linia întîia a frontului ori in 
rîndul partizanilor.

Dacă Alexandr Ștein ar fi a- 
dus in piesă numai asemenea chi
puri de oameni, complecși, une
ori contradictorii, in esență însă 
devotați puterii sovietice, patriei 
socialiste, am fi avut de-aface ca 
și in filmul „Simfonia Leningra
dului", cu o impresionantă frescă 
a luptei poporului sovietic îm
potriva Hitlerismului ; concepției 
artistice a autorului îi sînt insă 
caracteristice conflictele puternice.

Konovalov, Troian, tinerii de 
virsta recrutării nu au de înfrun
tat numai fascismul cotropitor ti 
și pe acei care sub masca unor 
vorbe mari, a unei perfide inte
ligențe și a culturii au trăit ani 
de-arindul în societatea sovietică, 
bucurînduse de prestigiu și pre
țuire, dar care intr-un asemenea 
moment crucial cînd se punea în 
joc viața sau moartea primului 
stat al oamenilor muncii, au tră
dat din lașitate, din frică. Bâtei- 
nin, denumit simbolic „omul ni
mănui“, meschin și laș, cu abili
tate seamănă neîncredere și pani
că in rîndul oamenilor.

Admirabil construită din punct 
de vedere dramaturgie, străbătu
tă de patosul aspru al luptei pen
tru apărarea Leningradului, piesa

lui Alexandr Ștein a văzut lp- 
mina rampei în Capitală, pe sce
na Teatrului C. Nottara. Discu
ți nd calitățile și scăderile spec
tacolului, vrem ză. subliniem de 
la început preocuparea majoră a 
direcției de scenă (Sorana Co- 
roamă) de a pune în valoare bo
gatul conținut de idei al piesei.

Ciocnirea dintre Konovalov și 
Bateinin, scenă cheie pentru pre
cisa conturare a acestor două per
sonaje, ca și pentru mesajul pie
sei, a fost susținută admirabil. 

i Dialogul începe la un ton calm, 
simplu, firesc, Bateinin (Dinu 
lanculescu) îi atrage atenția li. 
Konovalov (Titus Lapteș) să fi,, 
mai diplomat. Konovalov accep
tă. Ai sentimentul că Bateinin a 
găsit formula cea mai 
pentru a se 
lotul de care 
tru a trece 
frontului. Perfid, 
tiptil ca o pisică, Bateinin înce
pe, luîndu-l parcă complice, să i 
relateze situația sa ; pe măsură 
însă ce povestește, descifrezi ne
liniștea, teama : va accepta ori 
nu Konovalov propunerea? Ciți- 
va pași străbătuți alene prin în
căpere, îi redau lui Bateinin si
guranța. Konovalov e încă indi
ferent. In ochi însă, percepem o 
ușoară ironie. Treptat, chipul lui 
Konovalov se crispează ; indigna
rea se îmbină cu ura, Gradat, fă
ră stridențe, desprindem din îh- 
fruntarea celor doi, frurpusețea 
morală a lui Konovalov, nimicni
cia celuilalt. Merită de asemenea 
remarcată viziunea regizorală 
a scenei în care moare Troian 
marșul revoluționar spaniol, care- 
însoțește pe acest ostaș al Comu
nismului înaintea morții, sublinia
ză pregnant, caracterul atît de 
complicat al acestui om, dar și 
cinstea lui desăvîrșită.

Dacă în ceea ce privește atmos
fera spectacolului, Soranei Coroa- 
mă i se pot de asemenea aduce 
laude (publicul fiind introdus în 
ambianța profund dramatică a 
Leningradului încercpil) nu ace
lași lucru se poate spune despre 
patetismul inutil introdus in une
le scene (cum ar fi de pildă, 
transmisiile telefonice ale luiTro- 
ian făcute cu fața spre public) 
ori inutila încărcare a spectacolu
lui cu proiecțiile de la început.

Din distribuția — alcătuită in 
general cu grijă — am remarcat 
jocul sobru, reținut, al lui Titus 
Lapteș (Konovalov), ce cu un 
minim de mijloace scenice, privi
re, un gest abia perceptibil, un 
zîmbet abia schițat, a izbutit să 
redea impresionant zbuciumul, în- 
frîngerile și victoriile. eroului. 
Trebuie subliniat de asemenea jo
cul lui Ion Gheorghiu .care - a adus 
cu multă vibrație in scena chipul 
lui Troian, precum ți jocul lui 
Dumitru Furdui proaspăt absol
vent al Institutului de artă tea
trală și cinematografică în rolul 
lui Iliușa și cel al Janei ~ 
în Liuba.

Teatrul C. Nottara, a 
bucureștenilor, cu piesa lui Ale
xandr Ștein un spectacol de înaltă 
ținută artistică.

... -... ADA-SIMIONESGU

potrivită 
înțelege cu pi
ure nevoie pen- 

dincolo de linia 
strecurindu-se

Gorea

oferit

Un nou concurent.
— Numele ?
— Petre Știucă, elev al Șco

lii profesionale de ucenici Me
tal de pe lingă uzina „Semănă
toarea“ din București.

— întrebarea 
se referă la un 
fie tineretului : 
ți-ne, vă rugăm, 
pion de box la

— Aurel Corodeanu, educato
rul școlii noastre.

— Ne miră ! N-am citit ni
mic pînă acum despre el... Ex- 
plicați-ne I

— Spre deosebire de ceilalți 
campioni care au în față un 
singur adversar, acesta a făcut

care vă revine 
domeniu speti- 
sportul. Spune- 
cine este cam- 
categoria grea?

recent K.O. pe doi elevi deoda
tă aplicîndu-le repetate lovituri... 
nepermise.

— 5 puncte mai puțin pen
tru noi că n-am știut și 25 de 
puncte celor care îl vor scoate 
din „ring“.

Drag!
Avem 

biroului ______
Regionale C.F.R.-Timișoara, al 
cărui nume cu regret trebuie să 
vă comunicăm că nu vi-1 putem 
spune deoarece semnează... in
descifrabil.

Așadar, să-l examinăm... incog
nito.

— Știți că vi s-a trimis o a- 
dresă a ziarului nostru prin care 
vi se arată că Ia stația C.F.R. 
din comuna Almaș, raionul Gura- 
honț impiegatul Vesa, deschide 
casa de bilete doar cu cîteva mi
nute înainte de sosirea trenului. 
In schimb, o închide conform in
strucțiunilor. Din această cauză 
numeroși călători pierd trenul, 
întrebarea este aceasta : „Vă rea
mintiți ce răspuns ați trimis zia
rului la acest semnal critic ?“

— „Că nimic nu-i adevărat 1“. 
Că aceasta-i și părerea șefului

Ticu

stației. Că datele sînt incomple- 
cte. Nu ni se indica Ia ce oră 
s-au intîmplat cele sezisate, nici 
localitatea de unde venea și unde 
mergea reclamantul“-

— Răspunsul este dat în timp. 
Regretăm că nu vă putem da nu
mărul de puncte prevăzut deoa
rece este.-, incomplect.

Răspunsul exact... birocratic ar 
mai fi trebuit să ceară și starea 
civilă a reclamantului, dacă ținea 
în mînă geamantan sau sacoșe, 
dacă era fumător sau nu și, e- 
ventual..- dacă a suferit de pojar 
cînd a fost mic.

băiețelul lui tăticu

EDUCAȚIA

(Urmare din pag. l-a)

Tinerele Maria Bălfârețu și Florica Văcaru de la Industria 
Bumbacului din Capitală, sînt fruntașe în muncă. Iată-le în , 
fotografia noastră verificînd calitatea unor noi țesături pen
tru sezonul de primăvară, Foto: S. NORU. ,

O aluzie răutăcioasă?
In fața noastră se află tovară

șul director al Școlii elementare 
din satul Urechești, raionul Tg. 
Jiu.

— Dumneavoastră știți că fol
clorul nostru esto bogat și 
ghicitori ? Vă prezentăm o 
citoaro la care trebuie să ne 
răspunsul exact. Iat-o .

„Stă-ntr-o rină părăsit
Fără blăni din loc în loc
Și sărmanul, urgisit
Va ajunge... lemn de foc“
Cine-i ?

■»

— Nu cumva e vreo aluzie 
răutăcioasă la gardul școlii pe 
care o conduc eu ?

— Nu! Nu e o aluzie 1 Chiar 
despre el este vorba 1

în 
ghi-

Undeva
Și acum o concurentă cu păr 

alo. Are mai multe zgîrieturi la 
glezne și pare foarte obosită. 
Dați-ne voie mai întâi să-i ofe
rim un scaun. Așaa...

— Numele dumneavoastră ?
—• Elena Vasilescu!
—< Localitatea ?
— Monteoru-Buzău.
— Știm că ați fost de curînd 

în București. Întrebarea noastră 
se referă la Strada aviator Sănă- 
tescu 'din București. Ce amintire 
vă leagă de ea ?

în București
— Iată, urmele titorva 

turi.
— Cunoașteți și alte urme da 

pe această stradă ?
— Molozul din fața blocuri

lor construite de curînd!
— ?
— Hîrtoapele de pe întinsul 

străzii...
— ?
— Altele nu mai știu. Eu 

doar pe acestea le-am simțit pe 
propria-mi piele.

— Să-ți mai spunem noi una:

căză-

Timpul fiind limitat și spa
țiul de asemenea, vom mai au
dia doar pe Ildîz Teodorescu

— Profesia dumneavoastră ?
— Student la Institutul Agro

nomic „Nicolae Bălcescu“.
— Urmați cursurile fără frec- 

prezent lavență ? Sau sinleți 
ele ?

— Absent I
— Credem că vă 

cută melodia lui 
„Gama".

— Da 1 La muzică mă pri
cep foarte bine I

— Vreți să ne-o cîntați ?
— Desigur I

DO-doream ades să merg și eu 
la facultate 

RE-regret dar pe-aici se-nvață 
multă carte 

MI-mi s-a urît de atîtamar de 
învățătură 

FA-față de mine ea nu e...
artă pură 

SOL-solul să-l studiezi e-o grea 
povară 

LA-la anul să mă trimeată și pe 
la țară

Sl-singura nea dorință e să mi 
se spună „Ticu“ 

DO-doresc să fiu mereu 
„băiatul lui tăticu“ 

am fost greșit la 
facultate 

de unde ai

lN-intrat

nota asta

este cunos- 
Mălineanu

Pe concurenții noștrii 
Urmează să vă mai 
denții voluntari care 
fost vorba):

Dragomir Dumitru 
Ion — muncitor, N.

— Păi 
luat-o ?

— De
Dragi cititori, cu 

ma noastră emisiune 
minat.

la ultimul insuficient ! 
aceasta pri- 

s-a ter-

★
i-ați cunoscut din rîndurile de mai sus. 
prezentăm Juriul (adică pe corespon- 

ne-au semnalat faptele despre care a

— tehnician, Petre Știucă — elev, M. 
Vasilescu — jăcătuș, Ion Cozmeci—func

ționar, Vasile Zoican — funcționar și Nicolae Alexe — 
dent.

situații dificile. La aceasta au fost 
antrenați atît membrii comitetu
lui cît și membrii birourilor or
ganizațiilor de secții. Iată cîteva 
exemple:

Ion Butunoiu, Constantin Gălă- 
țeanu, Nicolae Nichifor, sînt trei 
dintre numeroșii tineri veniți în 
fabrică din satele învecinate. Au 
venit să învețe o meserie, lăsînd 
plugul, munca pe bucățica lor de 
pămînt și intrînd într-un colec
tiv de muncitori, pentru ei cursul 
vigții a făcut o cotitură însemna, 
tă. Aveau nevoie de ajutor. In 
fabrică există o disciplină, se 
lucrează după indicații pre
cise, există sarcini politice, so
ciale. Către acești tineri comite
tul U.T.M. și-a îndreptat în pri
mul rînd atenția. Ei au fost în
credințați birourilor de secție, 
utemiștilor celor mai buni care 
să-i ajute cu dragoste și cu răb
dare, să-i ajute în transforma
rea modului lor de viață și chiar 
a conștiinței lor. Și au reușit. In 
Fabrica de rulmenți sînt astăzi 
zeci de tineri care pîpă în urmă 
cu cinci ani nu avuseseră nici 
o legătură cu viața orașului și 
a uzinelor. Ajutați îndeaproape, 
ei sînt astăzi tineri muncitori 
destoinici cu care colectivul fa
bricii se mîndrește.

Comitetul U.T.M. a avut de 
luptat și cu unele^ concepții în
vechite despre viață, despre com
portarea în fabrică și în socie
tate a unor utemiști. Unii erau 
chiulangii, alții dezordonați, unii 
vorbeau urît cu maiștrii sau cu 
fetele, alții erau bătăuși. Și toa
te acestea se manifestau fie în 
fabrică, fie pe străzile orașului. 
Și cu dînșii comitetul U.T.M. a 
muncit mult. A discutat cu ei, 
i-a pus în discuți-a utemiștilor 
și pe unii chiar i-a sancționat. 
Comitetul U.T.M. a știut să 
eze în jurul chiulangiilor și 
huliganilor o largă opinie 
masă.

E drept că nici tfcutn nu s-au 
mîntuit toate cazurile de indisci
plină, 
să se 
de ei 
țiuni
sarcini de răspundere care prin

cre- 
a 

de

stu-

Examinatori :
Pentru conformitate

I. 1SAIIA și GH. NEAGU

Comiteul U.T.M. continuă 
preocupe cu perseverență 
atrăgîndu-i la diferite ac- 

interesante sau dîndu-le

natura lor îi obligă să-și schim
be comportarea de zi cu zi.

Să muncești cu fiecare utemist 
în parte e o treabă complicată 
ce-ți cere pricepere și răbdare. Se 
ivesc deseori cazuri grele, cum 
a fost de pildă în toamnă, cînd 
a venit îh fabrică o nouă promo
ție a școlii profesionale, un gruț 
numeros de tineri indisciplinați 
cărora le ardea mai mult de joacă 
decît de treabă. Alteori s-au ivit 
cazuri izolate dar tot atît de gre
le. Cîtă muncă a trebuit să de
pună comitetul U.T.M. și ulemiș 
tii de la strungărie cu Ion Bucur, 
un tînăr bun dar care cu greu 
a reușit să facă trecerea de la o 
profesiune la alta ! Dintr-un func
ționar mediocru al sfatului popu
lar, Ion Bucur este astăzi un 
strungar fruntaș. El și-a găsii 
locul potrivit și munca sa feste 
astăzi folositoare tuturor. Dar qcu' 
pîndu-se de utemiștii „cu proble
me“, nu a fost scăpată din vede
re nici marea masă a utemiștilor

In toate cazurile mal grele 
sau care ridicau probleme deose 
bite, comitetul U.T.M. a cerut a 
jutorul organizației de partid 
Comuniștii, cu experiența lor; au 
fost sfătuitorii de fiecare morpent 
ai utemiștilor. Mulți dintre tinerii 
cu care comitetul U.T.M. nu reu
șea s-o scoată la capăt, erau 
chemați și ajutați părintește de 
comitetul de partid.

Organizația de partid a ajutai 
comitetul U.T.M. și la desfășura
rea unei activități interesante și 
atractive cu masa tineretului. In 
fiecare săptămînă are loc,ia Clu
bul fabricii „joia tineretului“. 
Programul este întocmit de așa 
manieră, că de fiecare dată sala 
devine neîncăpătoare: întîlniri 
cu tineri actori ai Teatrului de 
Stat, recenzii de cărți și filme 
discuții despre prietenie și dra
goste — cu referiri la cazuri con
crete din fabrică — ancheta „cum 
îmi cheltuiesc salariul" — iată 
doar cîteva din problemele la care 
tineretul a fost, chempt să-și spu
nă cuvîntul.

Roadele activității organizației 
U-T.M. de la fabrica de rulmenți 
din Bîrlad le vezi acum la toi 
pasul. Găsești aici tineri buni, ti
neri adevărațl, care știu să mun 
ceașcă _ temeinic, să se poarte 
demn în mijlocul societății in 
oare trăiesc.



Cerc al tinerilor naturalisti
cu valoroase rezultate practice

Cu 7—8 ani în urmă, ogoarele 
măceșenilor erau fărîmițate în pe
tece micj de pămînt, risipite alan
dala în cîmpia mănoasă a Nedeii. 
Și cîte petece de pămînt tot a- 
tîtea culturi, tot atîtea haturi. 
Din această pricină recoltele mă
ceșenilor nu depășeau niciodată 
800—900 kilograme grîu și 1000— 
1500 kilograme porumb la hectar.

După înființarea gospodăriei co
lective și a întovărășirilor agricole, 
oamenii au început să pună stă- 
pînire pe bogățiile pămîntului lor. 
La aceste succese și-a adus o con
tribuție importantă și cercul tine
rilor naturaliști („facultatea să
tească“ cum o numesc cei de la 
Măceșu).

★
Cercul tinerilor naturaliști din 

comuna Măceșul de Sus raionul 
Segarcea a luat ființă în vara 
anului 1949. Primii pași i-a făcut 
învățătorul Gheorghe Știueă, prin 
experiențele sale de pe lotul agri- 
col al școlii. Mulți tineri măceșeni 
au devenit cu timpul colaboratori 
de nădejde ai învățătorului Știu- 
că. Aici, pe lotul experimental ăl 
școlii, au făcut ei primele însem
nări și observații cu caracter ști
ințific, asupra studiilor de creștere 
și de dezvoltare a diferitelor plan
te agricole. Mai tîrziu, după ce 
și-au însușit o seamă de cunoștin
țe, legate de valorificarea practică 
a științei agrotehnice, tinerii 
curșanți au orientat activitatea 
cercului spre cele mai importante 
probleme din agricultura comunei. 
Ei au organizat un studiu temei
nic al tipurilor de sol din raza 
coirlunei lor.

Prin conferințe publice tine
rii curșanți și învățătorul Gheor
ghe Știueă au fost printre cei 
dintîi sfătuitori ai sătenilor, în- 
demnîndu-i să cultive plantele 
cele mai rentabile în funcție de 
condițiile de climă și sol, și în 
funcție de situația economică con
cretă a comunei. Primele măsuri 
ale sătenilor trebuiau să țintească 
îmbogățirea solului cu acele ele
mente chimice care se găseau în 
cantități mai țnici sau lipseau. 
Pentru aceasta sătenii au fost în
drumați să folosească cel mai bun 
și cel mai complet îngrășămînt — 
gunoiul de grajd.

Din inițiativa organizației U.T.M. 
transportul și împrăștierea gu
noiului de grajd pe cîmp a deve
nit o acțiune tinerească.

Lecțiile cercului stîrneau inte
res și prin caracterul lor atractiv. 
S-au inițiat lecturi și discuții co
lective, asupra cărților „Un vis 
împlinit“ și „Știința biologică mi
ciurinistă“, un ciclu de conferințe 
eu tema: „Superioritatea muncii
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din G.A.S. Petrești, Gospodăria, 
care a luat ființă nu de mult, piuă 
în toamna anului trecut n-a avut 
atelier mecanic, încăperea, amena
jată acum în acest scop, este și 
neîncdpăloare și modest utilată : 
3 menghine, 1 aparat de sudură și 
o bormașină de piept. Abia de cî. 
teva zile a început să lucreze aici 
strungul primit de curînd. In ase
menea condiții se înțelege că este 
greu să faci reparații generale și 
capitale la tractoare. Și totuși mun
citorii de aici au executat reparații 
bune și la timp. Meritul este al în
tregului colectiv de muncă de la 
sectorul mecanic și îndeosebi al 
tinerilor tractoriști care, ajutați 
permanent de cei patru mecanici 
de atelier, au acordat cea mai ma
re atenție pregătirii mașinilor și 
utilajelor necesare în campania de 
primăvară.

in adunarea generală a organi
zației de bază U.T.M., care a avut 
loc în decembrie anul trecut, una 
din problemele principale viu dez
bătute a avut următoarea temă : 
„ce acțiuni putem întreprinde pen
tru pregătirea campaniei de pri
măvară“. S-a hotărît atunci ca toți 
utemiștii să lupte pentru respecta
rea disciplinei de producție, împo
triva chiulangiilor și a celor ce fac 
lucrări de mîntuială. Îndeplinirea 
acestei hotărîri a stat de atunci 
în centrul atenției utemiștilor și 
rezultatele pe care le-am amintit 
se datoresc în mare parte și con
știinciozității cu care au muncit 
utemiștii.

Cînd tinerilor mecani
zatori le lipsește 

spiritul de răspundere
Disproporția (luată aici în sens 

pozitiv) dintre plugurile repara
te și cele care-și așteaptă rindul 
să intre in atelier este evidentă. 
Din totalul de 49 pluguri, 36 sînt 
aliniate „la sfoară“ în curtea 
S.M.T. Greci, din regiunea Pitești, 
pregătite să intre în brazdă. 
Nouă tractoare, din cele 16 plani
ficate pentru reparații în stațiu
ne, sînt gata pentru campania a- 
gricolă de primăvară.

Viteza zilnică de lucru crează 
posibilitatea terminării reparații
lor în S.M.T. Greci între 1 și 10 
februarie. Este o activitate fe
brilă în atelierul de strungărie, 
în hala de montaj, la bancul de 
rodaj, în remize. Se. simte apro
pierea primăverii.

Paralel cu lupta pentru econo
mii, există aici o preocupare se
rioasă față de confecționarea și 
recondiționarea unor piese de pri
mă necesitate la reparații (la 
strung a fost amenajat un dispo
zitiv care scurtează aproape de 7 
ori timpul necesar strunjirii cuzi
neților de bielă; se recondițio
nează fuzete, pistoane, foi de cor- 
mană etc.) Toate acestea permit 
urgentarea reparațiilor.

în gospodăria agricolă colectivă“, 
schimburi de experiență și con
sfătuiri prin care se popularizau 
metodele de muncă ale celor mai 
pricepuți agricultori.

Inițiativele creatoare ale tineri
lor care frecventau cursurile cer
cului au găsit, însă, un cîmp și 
mai larg de acțiune după înființa
rea gospodăriei agricole colective 
„1907“. De data aceasta la dispo
ziția cursanților a-a pus un lot 
agricol experimental și „Colțul 
roșu“ al gospodăriei colective 
Lucrînd alături de colectiviști, vă- 
zînd cu ochii lor roadele muncii 
unite, aproape toți tinerii curșanți 
s-au înscris în gospodăria agrico
lă colectivă. Ei au participat cu a- 
ceasta ocazie la rezolvarea unor 
probleme deosebit de importante 
care s-au ridicat în activitatea de 
producție a gospodăriei

Peste pămînturile măceșenilor se 
năpustesc aproape în toți anii vîn- 
turi puternice, călduri dogoritoare 
De multe ori ele usucă și doboa
ră la pămînt culturile cerealiere 
Alteori vin iernile geroase și griul 
sătenilor degeră pe cîmp. Membrii 
cercului au pornit o acțiune de 
stăvilire a capriciilor naturii. Ei 
au încrucișat ani dc-a rîndul două 
soiuri de grîu care se cultivau în 
comună. în urma acestor expe
riențe s-a obținut un hibrid care, 
pe. iîngă faptul că este rezistent 
la ger și la secetă, asigură și o 
producție sporită.

Din motive aproape asemănă
toare membrii cercului au încru
cișat soiuri de porumb romînesc 
de studina cu soiul cincantin ob- 
ținînd de asemenea un hibrid re
zistent la secetă și foarte produc
tiv.

Frecventînd cursurile acestui 
cerc tinerii săteni care nu 
s-au înscris încă in gospodăria ă- 
gricolă colectivă, au părăsit și ei 
de multă vreme metodele învechi
te de muncă. Se pregătesc acum 
cu mult înainte pentru fiecare 
campanie agricolă. Toți sătenii 
folosesc numai semințe selecțio
nate, fac polenizări artificiale și 
lucrează pămîntul într-un chip 
nou, după recomandările științei. 
Ei obțin acum producții mai mari, 
însă, ori cit de mari au fost stră
daniile lor, n-au reușit niciodată 
să obțină recolte la fel de bune 
ca ale colectiviștilor. Ei nici nu 
au asemenea posibilități.

Faptul acesta — povestea cu 
cîteva zile în urmă tovarășul Ion 
Iovu, secretarul organizației de 
bază U.T.M. — i-a determinat pe 
mulți tineri cu gospodării indivi
duale să se înscrie în gospodăria 
colectivă, iar pe alții să sprijine

•aWAWa.W.W.VaVoWn*,

viitoarea recoltă
în același scop, o mare parte 

din tinerii, mecanizatori au hotă
rît să prelungească adeseori pro
gramul de lucru pentru termina
rea cît mai degrabă a reparații
lor unor ansamble. Totuși...

...Dacă la 15 decembrie, cînd 
au sosit toate brigăzile de pe te
ren, reparațiile începeau din plin, 
colectivul de muncă al S.M.T. 
Greci putea raporta cu mîndrie 
înainte de 31 ianuarie: „Sîntem 
gata pentru campania de primă
vară“. Tărăgănîndu-se însă trea
ba, s-au pierdut zile prețioase. 
La aceasta a mai contribuit și ati
tudinea manifestată de unii meca
nizatori tineri. Utemiștii Florea 
Dragonu, Spiru Tănase și tinerii 
Dumitru Barbu și Constantin 
Chivu au absentat adeseori nemo
tivat. In afară de acestea, chiar 
atunci cînd erau prezenți în ate
lier făceau lucrări de mîntuială, 
din care cauză adesea a fost ne
voie ca în posturile lor de lucru 
să fie repartizați alți oameni, 
fapt care a îngreunat mult pro
cesul de producție și a prelungit 
perioada reparației unor tractoa
re. Față de atitudinea celor pa
tru tineri, organizația de bază 
U.T.M. n-a luat nici o măsură, 
aceștia continuînd să manifeste 
aceeași nepăsare față de reali
zarea obiectivului pe care-1 ur
măresc toți mecanizatorii conști
incioși : terminarea reparațiilor 
înainte de termenul planificat.

Iată de ce, cu toate că socotită 
printre unitățile fruntașe pe re
giune, S.M.T. Greci n-a reușit 
să obțină pînă acum rezultate pe 
măsura posibilităților.

Dacă tinerii colectiviști 
ar fi luat inițiativa
O zi plouă, o zi e soare, frumos. 

In zilele cînd plouă oamenii stau 
prin case, iar cînd e frumos vin 
la colectivă chiar dacă nu au trea
bă. Tinerii lucrează la platforma 
de bălegar sau îngrijesc vitele. 
In grajd e curățenie, la fel și prin 
curte.

Conducerea G.A.C. din Coțofenii 
din Față, regiunea Craiova pare 
a fi mulțumită de felul cum merg 
pregătirile pentru campania de 
primăvară. Au fost date la repa
rat grapele și plugurile, plus 7 
căruțe, unui fierar particular din 
sat. Asta va costa gospodăria bani 
grei.

— Bine, dar cu forțele voastre 
proprii nu puteți repara nimic ?

— Nu prea ne pricepem — mi-au 

întemeierea unui număr da trei 
întovărășiri agricole. Hotărârea lor 
a însuflețit pe urmă și alți săteni.

Pentru a populariza și mai larg 
roadele aplicării științei în munca 
agricolă cercul tinerilor naturaliști 
împreună cu comitetul comunal 
U.T.M. a organizat o expoziție 
agricolă permanentă. Pe unul din 
panourile expoziției sînt fixați 
cîțiva știuleți de porumb. Ei a- 
mintesc despre o inițiativă. Cercul 
tinerilor naturaliști și organizația 
de bază U.T.M. de la gospodăria 
colectivă au organizat o consfă
tuire cu mecanizatorii din brigada 
de tractoare condusă de utemis- 
tul Nuță Antipa. în urma acestei 
consfătuiri s-a adoptat o hotărîre 
importantă: să se execute prășitul 
mecanic pe o suprafață de 40 
hectare eu porumb. Această lucra
re a dat rezultate deosebit de 
bune. De pe parcelele care au fost 
prășite mecanic s-a obținut o pro
ducție medie de porumb de 6500 
kilograme boabe la hectar. Pentru 
acest fapt gospodăria colectivă a 
fost premiată cu o secerătoare. In 
cadrul altei secțiuni a expoziției 
se pot observa cîțiva tuberculi 
mări. Ei amintesc despre o altă 
inițiativă a cercului tinerilor na- 
turaliști. în anii din urmă măceșe- 
nii plantau cartofii la suprafață. 
Producțiile realizate nu depășeau 
niciodată 2000-3000 kilograme la 
hectar. Din această pricină cei 
mai mulți locuitori părăsiseră cul
tura cartofului. Pe tinerii colecti
viști curșanți ai cercului tinerilor 
naturaliști, situația aceasta i-a 
neliniștit. Anul trecut ei. au plan
tat cartofi la o adîncime de 18— 
20 cm. i-au prășit de trei ori și 
i-au mușuroit. Pentru prima dată 
ei au obținut o producție de 
21.000 kilograme cartofi la hec
tar, începînd. din acest au culțura 
cartofilor va ocupa un Ioc de 
frunte în agricultura comunei. Pro
ducții la fel de mari s-au obținut 
de către colectiviști și la cele 
lalte culturi. Anul trecut ei au 
obținut producții medii la hectar 
de 5200 kilograme porumb, 2000 
kilograme grîu, 2000 kilograme 
floarfca-soarelui și 24.000 kilogra- 
me sfeclă de zahăr. Rezultatele 
obținute de colectiviști și întovără
șiți le-a dovedit tuturor sătenilor 
că lucrarea științifică a pămîntu
lui, aplicarea în cele mai bune 
condiții a regulilor agrotehnice se 
poate face din plin numai atunci 
cînd pui pămîntul laolaltă și-l 
lucrezi în comun. Comuna este 
acum complet cooperativizată.

P. LUNGU

răspuns ei cam în silă. Fierarul 
le face numaidecît

Am vorbit cu cîțiva tineri din 
gospodărie. Ei spun că ar fi putut 
lucra la repararea grapelor, mai 
ales că în perioada asta e timp 
destul. Au tăcut însă din gură, 
n-au cerut asta conducerii gospo
dăriei. Secretarul organizației 
U.T.M. pleacă capul rușinat și 
recunoaște că în această privință 
au fost lipsiți de inițiativă. Pe 
viitor,.. In prezent fac treabă 
bună în ceea ce privește cărarea 
gunoiului pe cîmp; vitele îngrijite 
de ei arată foarte bine.

Gospodăria va avea gata la 1 
aprilie încă 3 camioane — remorcă 
pentru transport. Sămînța este în 
parte pregătită : au 6000 kg. arba- 
gic, 300 kg. mazăre (le mai tre
buie încă 700 și trebuie să se gră
bească să o găsească din timp) au 
500 kilograme porumb hibrid. 
Gospodăria care are o grădină în
tinsă, va cultiva anul acesta 11 
hectare de ceapă, 4 hectare de us
turoi, 3 hectare arbagic și 1 hec
tar de roșii. Tinerii care muncesc 
la grădină vor face o echipă a 
lor care va munci în așa fel îneît 
veniturile gospodăriei să crească 
serios.
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Tînăra vînzătoare Ana Ivan de la raionul de tricotaje al magazinului I. C. S. Victoria, este 
fruntașă în muncă. în clișeu: vînzătoarea Ana Ivan satisface cu promptitudine toate cererile cum

părătoarelor

Au primit
drapele! de fruntaș
^rînrwnroTnf
o De curînd a avut loc în ora- 
° șui Turnu Măgurele conferința 
® raională a U.T-M. Timp de 
o două zile delegații la conferință 
o au dezbătut cu maturitate pro- 
° blcmelo legate de viața și acli- 
o vitatea tineretului din întregul 
° raion. S-au purtat discuții pli- 
o ne do învățăminte mai ales pe 
o marginea aportului adus de 
° țineri în opera de cosoperativi- 
o zaro ■ a raionului Turnu Măgu- 
o rele. Au fost discutate metodele 
°' folosita în activitatea comitetu- 
o lui raional, a comitetelor pe co. 
o mună și a organizațiilor U.T.M. 
° în legătură eu munca de edu
ci cație comunistă și patriotică a 
° tineretului.
° După două zile de fructuoase 
o dezbateri și importante hotă- 
o rîri luate de conferință în ve- 
® derea muncii de viitor, a sosit 
o momentul solemn. Sub privirile 
o întregii asistențe tovarășul Ion 
® Smărăndoiu, secretar al comi- 
o telului regional București al 
o U.T-M. a înmînat tovarășului

O intervenție

(Urmare din pag. l-a)

în mîini de cablu și o poartă de 
sfori de undeva din cer, atîrnînd-o 
deasupra hăului. Se pare că-i o 
vedenie. Te freci la ochi și atunci 
auzi lingă tine: „S-a suit Olîk..“ 
Olîk e un om. Gheorghe Olîk. Ba
lansul Mare e un iad. Pare un ba
laur care-și freacă rîzînd mâinile 
erwrme. Cei cîțiva vagoneți picați 
jos i-au zgîndărit foamea. Ce con
tează gustarea asta la pîntecul său 
enorm. O să aibe și carne de 
om...?

Gheorghe Stratulat mă privește 
zîmbind. Gheorghe Stratulat — e 
„ursul“. Așa îi zic oamenii. De 
cîte ori s-a suit Gheorghe Stratu
lat sus pe cablu ? Nu mai știe. 
La ce bun să țină minte ? Țin 
minte alții care l-au decorat de 
două ori pentru asta. Gheorghe 
Stratulat spune că asta nu e 
eroism: e doar deprindere și cu
raj... Dacă-ar mai fi tînăr crezi că 
l-ar mai fi lăsat pe Olîk să se suie 
sus ? Ce va face la pensie? Apoi, 
tot ce face și acuma. Acasă n-are 
funictdar... După 34 de ani nu mai 
poți trăi fără el. „Vedeți, aici 
mi-am sărbătorit ziua de naștere... 
la 50 de ani...“

Dau capul pe spate. La peste 
100 de m. înălțime treceau doi 
vagoneți...

Pe Gheorghe Olîk, pe Pas cu 
Constantin, pe Gheorghe Despa, 

Ionel Săftoiu, prim secretar al 
comitetului raional Turnu Mă
gurele al U.T.M. Drapelul Roșu 
al Comitetului Central al U.T.M. 
pentru comitetul raional 
U. T. M. Turnu Măgurele, 
în numele participanților la 
conferință tovarășul Săftoiu și-a 
luat angajamentul să păstreze 
cu cinste și devotament dra
pelul și sub faldurile lui să 
lupte pentru înfăptuirea tuturor 
sarcinilor și hotărîrilor trasate 
de partid și guvern- După a- 
ceea, tovarășul Ion Smărăndoiu 
i-a înmînat tovarășului Ion 
Săftoiu — din însărcinarea C.C. 
al U.T.M. — diploma de onoa
re al C.C. U.T.M., pentru ăc- 
tivitato rodnică în munca de or
ganizație. în cartea do onoare 
a comitetului raional U-T.M. 
Turnu Măgurelo au fost trecute 
numele organizațiilor U.T.M., 
ale utemiștilpr și activiștilor 
care s-au distins în munca de 
organizație.

N. BARBU
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„ursul“ i-a învățat meseria. ...Olîk 
a străbătut în citeva minute cei 
500 de m. pînă la arc. A mers 
numai în mîini, apoi și-a desfă
cut centura de siguranță și a tre
cut suspendat numai în palme 
peste cei cinci metri de oțel în 
spirale. A scos un bomfaier și a 
început să taie oțelul. Cu o mină 
se ținea de cablu și cu cealaltă 
lucra. La 400 m. înălțime deasu
pra prăpastiei un om refăcea ca
lea ferată aeriană. După trei ore 
a pornit din nou spre stîlp. Cînd 
a coborit era deacwrn întuneric, 
iar sus pe cablu croncăneau iarăși 
vagoneții cu calcar.

Pe Despa, pe Pascu, pe Olîk, 
pe cei trei băieți i-am întîlnit la 
o ședință de partid. Olîk era 
eroul zilei și ciudat, oamenii mi
au spus că pentru prima oară l-au 
văzut pe flăcăul ăsta roșind : ur
ma să fie primit candidat de 
partid.

„Ursul“ în ciuda asprei sale 
ocupații, e de o sensibilitate ului
toare. Nimic forțat. Sărută demn 
mâna ziaristelor care l-au vizitat, 
își aprinde o țigară și ne urmă
rește lung cu privirea pînă ne 
pierdem în depărtare.

Apoi se întoarce la vagoneții lui 
și începe iar să se gîndească cum 
se va împăca cu prima lui zi de 
pensie. „Vedeți: acasă eu n-am 
funictdar...“
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Raportul prezenta*

Adunării de Stat a R.P. Ungare
BUDAPESTA 28 (Agerpres).— 

MTI transmite: In ședința din 
27 ianuarie a Adunării de Stat 
a R.P. Ungare Janos Kadar, pre
ședintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc, a pre
zentat raportul guvernului.

Relevînd că ordinea de stat 
și socială a R.P. Ungare s-a 
consolidat și mai mult in ulti
mele luni, Janos Kadar a spus: 
Justiția noastră nu a intentat 
procese împotriva simplilor par
ticipant la insurecția contrare
voluționară, ci a tradus în fața 
tribunalelor pe instigatorii, ini
țiatorii, conducătorii și organiza
torii contrarevoluției, precum și 
persoanele vinovate de omoruri 
sau de alte crime grave. Guver
nul este în măsură să declare că 
ordinea legală și legalitatea sînt 
în întregime asigurate în Unga
ria. Poliția, procuraturile și tribu
nalele ungare au fost în ultimul 
timp obiectul a numeroase „cri
tici răuvoitoare, formulate mai 
ales în străinătate și uneori 
chiar în țară, d'ar nici una din 
aceste critici, oricît. de răuvoi
toare, nu a putut cita .nici un 
singur caz în oare în' cursul a- 
nului trecut, autoritățile ungare 
să fi intentat un proces împo
triva unei persoane pentru o cri
mă pe care aceasta nu -a comis-o. 
Aceste critici exprimă regretul 
față de un fapt pentru/care po
porul ungar se bucură ’ și anume 
că tribunalele ungare judecă ac
țiunea contrarevoluționarilor nu 
după părerea și dorințele cîtorva 
agitatori occidentali, ci după le
gile Republicii Populare Unga
re. Guvernul consideră că el are 
importanta misiune de a veghea 
și pe viitor la respectarea ordi
nai legale și a legalității.

In cursul ultimelor, luni, a con
tinuat Janos Kadar, atacurile 
lansate în Occident împotriva 
R.P. Ungare urmăreau în special 
obținerea unei amnistii pentru 
contrarevoluționari. Unii au în
cercat să influențeze în acest 
sens opinia publică mondială și 
să exercite o presiune chiar și. 
asupra guvernului nostru.

Or, noi cunoaștem bine aceste 
cercuri occidentale oare reclamă 
amnistia generală. Multe din a- 
ceste persoane au fost în relații 
strînse cu organizatorii și con
ducătorii unguri ai contrarevolu
ției și, lucru curios, la acea epo
că sîngeraasă ele nu au susținut 
deloc principii umanitare. Dimpo
trivă aceste persoanfe au ațîțat la 
asasinarea a sute și mii de cetă
țeni unguri progresiști. Intențiile 
acestor persoane sînt limpezi.: 
ele vor să salveze pe oamenii 
lor.

Prima noastră datorie este de 
a sta de strajă păcii și liniștei 
celor peste 9.500.000 de cetățeni 
unguri. Viața și sîngele lor ne 
sînt de o mie de.ori mai scumpe 
decît acelea ale contrarevoluțio
narilor asasini. Noi nu ignorăm 
că în țările occidentale sînt mulți 
oameni pătrunș, de profunde sen
timente umanitare, dar cînd este 
vorba de amnistia generală, nu 
trebuie uitată existența inumani
lor ațîțători strpini ai insurecției 
contrarevoluționare din Ungaria. 
Aceștia nu au renunțat încă la 
noi tentative criminale împotriva 
Ungariei sau altpr țări de demo
crație populară.

Referindu-se la un articol apă
rut în numărul din 8 octombrie 
1957 al revistei militare genera
le publicată sub auspiciile șefi
lor militări ai Pactului Atlantic, 
Janos Kadar a spus: Teoriile 
barbare date în vileag în artico
lul citat și în alte articole și 
declarații nu fac decît să ne în
tărească în convingerea că per
soanele vinovate de crime capi
tale contrarevoluționare trebuie 
să fie pedepsite conform legilor 
noastre.

Janos Kadar a abordat apoi 
problemele economice, reamintind 
succesele obținute în 1957 și tra- 
sînd sarcinile anului în curs. In 
comparație cu anul 1955 — pro
ducția industriei de stat a fost 
în 1957 cu 2 la sută mai ma^e. 
In primul trimestru ea a fost 
numai de 84 la sută, dar în al 
doiiea de 101 la sută, în al trei
lea — 106 la sută și în al patru 
lea — 117 la sută față de tri
mestrele corespunzătoare ale a- 
nuluj 1955. Pe ansamblu, indus
tria .— meseriașii particulari și 
cooperativele de meseriași inclu
siv — a produs în 1957 cu 6 la 
sută mai mult decît în 1955. In 
1957, randamentul în cereale pa
nificabile a fost cu 5 la sută mai 
mare decît acel al anului prece-

Lucrările Adunării de stat 
a R. P e

BUDAPESTA 28 Coresponden
tul Agerpres transmite: In dimi
neața de 28 ianuarie în Adunarea 
de stat a R. P. Ungare au avut 
loc dezbateri pe marginea rapor
tului prezentat de Kadar Janos. 
Toți deputății care au luat cu- 
vîntul au aprobat activitatea des
fășurată de guvern în perioada 
care a trecut de la ultima sesiune 
a Adunării de stat.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntui Radar Janos care a răs
puns la problemele ridicate de 
deputați.

Apoi adunarea de stat a apro
bat în unanimitate raportul de ac
tivitate al guvernului. Adunarea 
a aprobat de asemenea în unani
mitate propunerile referitoare la 
schimbările în componența gu
vernului.

Adunarea de stat l-a eliberat pe 
Kadar Janos din funcția de pre-

dent, în ciuda unei reduceri de 
10 la sută a suprafețelor însă- 
mînțate cu grîu. Randamentul 
mijlociu pe hectar a depășit pe 
cel al anului precedent în ce pri
vește toate cerealele de pnmă 
necesitate: grîu, secară, orz de 
toamnă, porumb, cartofi, sfeclă de 
zahăr. Randamentul agricol al a- 
nuluj 1957 a întrecut cu puțin 
chiar și pe aceia al anului 1955, a- 
nul celei mai bune recolte de la 
eliberare.

Vorbind despre planul econo
mic pentru 1958, Janos Kadar a 
explicat că în acest an va trebui 
sporită producția industriei so
cialiste cu 7,3 la sută, in spe
cial aceea a extracției cărbune
lui cu peste 14 ha sută și a ex
tracției petrolului cu peste 18 la 
sută. Planul economiei naționale 
prevede de asemenea o creștere 
de 8,6 la sută a producției agri
cole.

Janos 
dare de 
situației 

,Ungare. 
ciproce ale delegațiilor de partid 
și guvernamentale ungare și 
străme, cît șt ale delegațiilor par
lamentare.

Vorbind apoi despre evoluția 
sănătoasă' ă raporturilor ungaro- 
iugoslave, Kadar a , reamintit 
că în 1957 organismele guverna
mentale, economice și culturale 
ale celor două țăr, au ‘ încheiat 
în total 16 convenții și acorduri 
reglementînd numeroase proble^ 
me rămase pînă atunci în suspen
sie.

In cursul întâlnirii dintre re
prezentanții Austriei și Ungariei 
s-a exprimat dorința unei norma
lizări a relațiilor dintre cele două 
țări. In ceea ce ne privește, noi 
Vom persevera - în acest sens și 
sperăm că eforturile noastre vor 
fi încununate de succes.

In legătură cu relațiile 
cu țările membre ale pactu
lui Atlanticului de nord, Ja'noș 
Kadar a spus: Guvernul ungar 
se străduiește să normalizeze a- 
ceste relații fără a face să de
pindă intenția să de vrto proble
mă privind afacerile interne ale 
acestor țări. In 1957 noi aveam 
relații diplomatice eu 41 de țări 
și întrețineam raporturi comercia. 
le cu 12 țări socialiste și cu 91 de 
alte state. Noi sîntem membri a 
30 de organizații intergU'Verna.- 
mentale ș- a 195 de alte organi
zații internaționala.

In ceea ce privește Organiza
ția Națiunilor Unite, Janos Ra
dar a amintit că, cu ajutorul șl 
aprobarea activă a maselor popu. 
lare, guvernul ungar a respins 
în mod categoric or,ce încercare 
a O.N.U. de a se amesteca în a- 
facerile interne ale Republicii 
Populare Ungare încălcîndu-se 
prevederile Cartei. Trebuie preci
zat — a spus el — că guvernul 
ungar și fiecare din membrii a- 
cestui guvern nu se consideră 
răspunzători decît în fața con
stituției și a legilor R.P. Unga
re, și nu recunoaște pe plan po
litic decît un singur organism su
prem Adunarea de Sfat sau Pre
zidiul autorizat de ea să exercite 
puterile sale. Nici un membru al 
guvernului ungar nu are de dat 
socoteală nimănui în ceea ce pri
vește afacerile noastre interne. 
Anul trecut doi înalți funcționari 
ai O.N.U. au venit în țara noa
stră. Și în viitor asemenea înalți 
funcționari vor fi autorizați să 
vină în țara noastTă oricînd, a- 
fară de cazul că ar avea inten
ția să se amestece în afacerile 
interne ale țării noastre.

Cele două probleme centrale 
ale politicii noastre exțerne: a- 
părarea independenței țării și a- 
părarea păcii poporului nostru — 
sînt în armonie cu politica noa
stră internă. In fața tendințelor 
imperialiste care amenință inde
pendența noastră națională și1 
liniștea poporului nostru, noi gă
sim un sprijin puternic în fide
litatea de nezdruncinat față de 
cauza unității țărilor socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică și 
față de Tratatul de la Varșovia. 
Un principiu fundamental al po- • 
liticii noastre externe este dez
voltarea raporturilor prietenești 
cu țările nesocialiste, cu tarile 
din Africa și Asia care luptă îm
potriva imperialismului pentru 
independența Iot.

Noi sintem pentru 
coex.stenței pașnice, 
este un motiv pentru 
porul ungar salută consfătuirile 
care au avut loc în noiembrie 
trecut la Moscova în cursul că
rora-partidele comuniste și mun
citorești din peste 60 de țări și-au 
manifestat unitatea și hotărîrea de 
a apăra pacea. Pentru același mo.

Kadar a făcut apoi o 
seamă asupra evoluției 
internaționale a R.P. 

El a amvntit vizitele re-

realizarea 
Și acesta 
care po-

ședințe al guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc și a ales în 
această funcție pe dr. Munnlch 
Ferenc.
Apro Antal a fost ales prim 

vicepreședinte al guvernului, Ben
ke Valeria ministru al Culturii, iar 
Radar Janos și Kallai Gyula, mi
niștri de stat.

După aceea Dobi Istvan preșe
dintele Consiliului Prezidențial al 
Adunării de Stat, i-a înmînat lui 
.Kadar Janos, decorația „Pentru 
puterea muncitorească-țărăneas- 
că". ,

In ședința de după-amiază A- 
dunarea- de stat a început discu
tarea proiectului planului econo
miei naționale pe anul 1958. Kiss 
Arpad, președintele Departamen
tului de stat al planificării, a pre
zentat raportul în această proble
mă. 

ungar 
nici o 
de alt

tiv poporul ungar a salutat con
ferința de là Cairo de solidari
tate a țarilor Asiei și Africii. In 
interesul liniștei poporului ungar 
■noi sprijinim pe deplin rezoluția 
din 21 decembrie a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu privire la 
politica externă a guvernului so
viete, rezoluție care formulează 
noi și constructive propjneri pen
tru împiedicarea războiului ato
mic. Poporul ungar, iubitor de 
pace aprobă pe deplin propune
rile formulate de N. A. Bulganin 
în mesajele adresate către guver
nele țărilor membre ale N.A.T.O. 
Guvernul ungar aprobă pe de-a 
întregul propunerea cu privire la 
o întîlnire a șefilor guvernelor 
țărilor interesate într-o conferin
ță care va avea drept obiectiv 
încheierea unui tratat de nea
gresiune între țările N.A.T.O. și 
cele semnatare ale Tratatului de 
la Varșovia, reducerea și apoi 
retragerea trupelor staționate în 
țări străine, crearea în confor
mitate cu planul Rapacki a unei 
zone denucleariziate în centrul 
Europei, suspendarea imediată a 
experiențelor cu arma atomică 
sau cu hidrogen pe o perioadă 
de cel puțin de’2—3 ani. ■

In numele Republicii Popular.?.;, 
Ungare — a spus în continuări 
Janoș Kadar — guvernul 
declară că nu nutrește 
pretenție teritorială său 
fel față de nici o țară.

Noi nu tindem decît să ne a- 
părăm independența noastră 
pentru ca poporul nostru să-și 
poată continua opera sa pașnică 
de construcție socialistă.

In ultima parte a discursului 
său, Janos Kadar a arătat că 
marea major.tate a poporului un
gar se strìnge cu fermitate în 
jurul partidului și guvernului a 
căror politică internă și externă 
o sprijină. Aceasta este dovedit 
între altoie prin adunările popu
lare oare au reunit 1.500.000 de 
persoane, recentele congrese sin
dicale unde, în numele a un mi
lion de muncitori sindicaliști, de
legații și-au exprimat acordul cu 
linia conducătoare a politicii gu
vernului. Preoții, care au asistat 
la adunările pentru pace au fă
cut declarații asemănătoare.

In încheierea discursului său, 
Janos Kadar a propus Adunării 
Naționale să elibereze pe Kallai 
Gyula, ministru al Culturii și pe., 
el însuși de sarcinile lor guver
namentale pentru a le da posibi
litatea să se consacre în mod mai 
eficace sarcinilor lor de secretari 
ai Comitetului Central al parti-™ 
duini. In același timp, dacă adu-’" 
narea le-ar încredința această 
misiune, .ei ar contribui la îndru
marea muncii politice a guver
nului în calitate de miniștri de 
stat. Janos Kadaî a propus ca 
Munich Ferenc să fie ales în 
funcția de președinte al Consi- ■ 
Jiului de Miniștri, Apro Antal ur- 
mînd să îndeplinească 
de prim-vicepreședinte a«l 
liului de Miniștri și ca 
Valeria să fie aleasă în 
de ministru al Culturii.

funcția 
Consi- 
Benke 
postul

Ședința Prezidiului 
Consiliului Central 

al Frontului Patriotic 
Popular

BUDAPESTA 28. Coresponden
tul Agerpres transmite:

In cadrul unei ședințe a Pre
zidiului Consiliului Central al 
Frontului Patriotic Popular Apro 
Antal, a cerut să fie eliberat din 
funcția de președinte al Frontu
lui Patrioțic Popular ținînd seamă 
de sarcinile sporite pe care le are 
în calitate de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Prezidiul 
a aprobat această cerere si l-a în
sărcinat pe Kallai Gyula, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.S.U. și al Prezidiului Frontu
lui Patriotic Popular să preia atri
buțiile de președinte al Frontului 
Patriotic Popular.

Iniîlnirea prietenească > 
cu dip omafii romîni j1" 

acreditași la Budapestei
111

BUDAPESTA 28 (Agerpres).—* 
M.T.I. transmite: Cu ocazia ce
lei de-a 10-a aniversări de la 
încheierea tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală " 
dintre R. P. Romînă și R.P. Un
gară, Consiliul Central al Fron
tului Patriotic Popular din Unga
ria, a organizat o,întîlnire priete
nească cu diplomații romîni acre
ditați la Budapesta. La acea,Mă îft-^ 
tîlnire' prietenească a parti'Cfprf 
Ion Popescu ambasadorul R.' lP.'',;’a 
Romîne la Budapesta, membri al '' 
ambasadei, conducători ai Fron
tului Patriotic Popular, și nume
roși funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.
P. Ungare.



Despre unele probleme
ale situației internationale

ruse, N. S. Hrușciov s-a ocupat 
de problemele politicii externe a 
U.R.S.S.

★
că conducătorii sovietici ar vrea 
să dea curaj poporului lor și să 
intimideze guvernele puterilor 
occidentale.

Dar după lansarea 
artificiali ai pămîntului 
cei mai înverșunați sceptici nu 
au mai avut temei pentru a răs- 
pîndi născociri despre starea ști
inței, culturii și tehnicii sovie
tice.

Ce puteau să facă americanii 
în această situație? Ei au de
clarat: — Și noi vom lansa un 
satelit. Și au anunțat că în ziua 
cutare vor să lanseze satelitul 
artificial american al pămîntu
lui cu dimensiunea unei portocale 
și cu o greutate de aproximativ 
1,5 kg. In prezent rulează un 
film care arată cum satelitul lor, 
fără să se ridice în aer, a explo
dat pe loc și a ars împreună cu 
racheta.

a discuta problema reunificării 
Germaniei în scopul lichidării Re
publicii Democrate Germane ?

Ce vor domnii Eisenhower și 
Dulles ? Pe cit se pare ei vor să 
se întîlnească cu noi să discute 
despre lichidarea orînduirii so
cialiste în Uniunea Sovietică, des
pre lichidarea orînduirii demo- 
crat-populare în țările de demo
crație populară. Ei vor probabil 
ca noi să renunțăm la construc
ția socialistă și să restaurăm rîn- 
duieiile capitaliste. Unii merg 
chiar atît de departe îneît cer ca 
popoarele țărilor socialiste să fie 
întrebate dacă sînt pentru socia
lism sau pentru capitalism?

Trebuie să spun acestor dbmrri 
că ei, pare-se, au uitat istoria. 
Popoarele Uniunii Sovietice s-au 
mai înfruntat în aceste probleme 
cu Statele Unite ale Americii, cu 
Germania, cu Franța, cu Anglia, 
cu Japonia și cu alte state. Tru
pele a 14 state capitaliste au a- 
tacat tînărul stat sovietic necon
solidat și atunci a început refe
rendumul popular asupra ches
tiunii cine sprijină restaurarea

Cuvîntarea tov. N. S. HRUȘCIOV 
la Consfătuirea fruntașilor 

din agricultura R. S. S. Bieloruse

Și iată că atunci nu le-a ră
mas nimic de făcut decît să re
cunoască: da, Uniunea Sovietică 
a depășit intr-adevăr S.U.A. în 
dezvoltarea științei și tehnicii, că 
Uniunea Sovietică pregătește a- 
nual de trei ori mai mulțl ingi
neri decît S.U.A. Totuși și aici 
s-au găsit deștepți care au în
ceput să facă tapaj că rușii ar fi 
furat de la amer.cani proiectul 
de creare a sateliților. Dar a- 
cești guralivi au fost întrebați 
chiar de americani: dacă rușii 
ne-au furat proiectele, au con
struit pe baza lor rachete și au 
lansat satelitul, de ce oare nu 
putem noi pe baza propriilor 
noastre schițe și proiecte să fa
cem o rachetă similară și 
lansăm sateliți artificiali 
lari ? Așadar și această 
prostie a fost ridiculizată 
de americani.

socialistă

sateliților 
chiar și

să 
simi- 
nouă 
chiar

MOSCOVA 28 (Agerpresț. In 
a doua parte a cuvîntărij sale 
ținute la Consfătuirea fruntași
lor din agricultura R.S.S. Bielo-

★
In cuvîntarea sa N. S. Hrușciov 

a arătat:
Au eșuat în mod rușinos „pro

fețiile“ imperialiștilor în legătură 
cu Uniunea Sovietică. Dușmanii 
cobeau că la noi se vor ivj noi 
greutăți interne. După cum se 
spune, vrabia mălai visează. Ast
fel și capitaliștii visează pieirea 
orinduirii socialiste, pieirea co
munismului. Dar aceasta nu vor 
ajunge s-o vadă nici ei, nici ne
poții, nici strănepoții lor.

Cînd am criticat lipsurile în a- 
gricultura noastră, imperialiștii 
au început să facă zarvă în ju
rul „crizei“ agriculturii în Uniu
nea Sovietică, declarînd că acum 
bolșevicii n-o să poată s-o „scoa
tă la capăt“. Partidul a organi
zat astfel lucrurile îneît progra
mul de mărire a producției la o 
serie de produse importante ale 
creșterii animalelor, prevăzut pe 
șase ani. a fost îndeplinit cu suc
ces în trei ani

Apoi, cînd am ridicat problema 
reorganizării conducerii indus
triei și construcțiilor, capitaliștii 
au început din nou să țipe că 
în Uniunea Sovietică industria 
lucrează prost și că bolșevicii nu 
vor face față greutăților în dez
voltarea industriei. Dar au tre
cut numai șase luni și aceste 
profeții ale adversarilor noștri 
s-au spulberat și ele.

Imperialiștii au căutat să se 
autoconvingă și să convingă pe 
alții că orînduirea socialistă nu 
contribuie la dezvoltarea știin
ței și culturii, că ea încătușează 
activitatea omului, răspîndind în 
același timp alte născociri ab
surde.

Dar și această scornire bur
gheză a avut un sfîrșit. Pe neaș
teptate a fost lansată în Uniunea 
Spvietică, racheta balistică in
tercontinentală a cărei experi
mentare a dat rezultate pozitive. 
IN PREZENT PUTEM TRIMI
TE RACHETE IN ORICE 
PUNCT AL GLOBULUI ȘI, 
DACA VA FI NECESAR, RA
CHETE CU ÎNCĂRCĂTURĂ CU 
HIDROGEN. Comunicatul cu pri
vire la aceasta a fost primit cu 
neîncredere și apreciat în sensul

Orînduirea
este cea mai progresistă

UNIUNEA SOVIETICA A DO
VEDIT PRIN FAPTE CA SISTE
MUL SOVIETIC, ORINDUIREA 
SOCIALISTA, ESTE ORINDUI
REA CEA MAI PROGRESISTA, 
CARE DA LIBERTATE DEZ
VOLTĂRII TUTUROR RAMURI
LOR ECONOMIEI NAȚIONALE, 
CREEAZA CONDIȚIILE CELE 
MAI FAVORABILE PENTRU 
DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI, AR
TEI ȘI CULTURII. In cei 40 de 
ani ai Puterii Sovietice țara noas
tră a realizat succese uriașe in 
dezvoltarea ei. Intr-o serie de do
menii foarte importante ale știu
tei țara noastra a depășit State
le Unite ale Americii, care con
stituie țara capitalistă cea mai 
dezvo.tată. In Uniunea Sovietică 
au fost creați și lansați cu succes 
primii sate.iți artificiali ai pămîn. 
tului din lume, și firește că a- 
ceasta nu este nici pe departe 
ultimul cuvint al științei și teh
nicii sovietice, al industriei noas
tre socialiste. 
SAU CHIAR 
CIT DUBLA 
TELITULUI, 
CHETA INTERCONTINENTALA 
SOVIETICA ARE O PUTERE

Uniunea Sovietică dovedește prin fapte 
dorința ei de pace

Uniunea Sovietică a dus și vietic a hotărît să reducă 
duce consecvent o politică exter- încă 300.000 de oameni efectivul 
nă de pace. Guvernul sovietic, forțelor sale armate, inclusiv să 
căutind să asigure pacea în lu- retragă peste 
mea întreagă, a făcut noi pro
puneri concrete în problema slă
birii încordării internaționale.

După cum știți, UNIUNEA 
SOVIETICA A PROPUS CA IN 
CURSUL VIITOARELOR 2—3 
LUNI SA SE CONVOACE O 
CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT 
A REPREZENTANȚILOR UNOR 
STATE SOCIALISTE ȘI CAPI
TALISTE, ADICA O CONFE
RINȚA A CONDUCĂTORILOR 
ACESTOR ȚARI, PENTRU A 
DISCUTA PROBLEMELE IN
TERNAȚIONALE CELE MAI 
IMPORTANTE ȘI ARZATOARE. 

Arătînd că primul ministru el 
Indiei J. Nehru, primul ministru 
al Danemarcei H. K. Hansen, pri
mul ministru al Pakistanului M. 
Daud, precum și conducătorii al
tor guverne au adoptat o atitudi
ne favorabilă față de ideea con
vocării unei conferințe la nivel 
înalt, N. S. Hrușciov s-a refe
rit în continuare la reacția con
ducătorilor puterilor occidentale 
la propunerile Uniunii Sovietice,

Poți să fii de acord cu cuv.n- 
tcle d-lui Eisenhower că este ne
voie nu numai de cuvinte despre 
pace, ci și de acțiuni de pace. 
Dar aceasta trebuie să facă am
bele părți, nu numai Uniunea So. 
v.etică. <

UNIUNEA SOVIETICA CON
TINUA SA DOVEDEASCĂ PRIN 
FAPTE DORINȚA SINCERA DE 
A ÎNTĂRI PACEA ȘI SECURI
TATEA INTERNAȚIONALA. în
făptuind hotărîrile Sovietului Su
prem al U.R.S.S., guvernul so-

PUTEM DUBLA 
MAI MULT DE- 
GREUTATEA SA- 
DEOARECE RA-

SAURIAȘA CARE PERMITE 
SE LANSEZE UN SATELIT CU 
O GREUTATE ȘI MAI MARE, 
LA ÎNĂLȚIME ȘI MAI MARE. 
ȘI POATE CA O VOM FACE 1

In prezent imperia.iștii încear
că să intimideze Uniunea Sovie
tică și celelalte țări iubitoare de 
pace prin aceea că vor construi 
baze atomice și rampe pentru 
lansarea rachetelor pe teritoriul 
țărilor care fac parte din N.A.T.O. 
și din celelalte b.ocur.i agresive. 
Dar ei nu au încă rachete pen
tru aceste baze, intenționînd să 
le construiască în viitor. Noi po
sedăm deja astăzi aceste rachete 
care pot ti trimise în orice regiu
ne a globului pentru a da o lo
vitură zdrobitoare agresorilor, 
dacă ei vor încerca să dezlănțuie 
un nou război. Astfel că IMPE
RIALIȘTII NU VOR REUȘI SA 
NE INTIMIDEZE. OAMENII SO. 
V1ET1C1 NU SÎNT SPER1OȘI, 
IAR AMATORII DE AVENTURI 
MILITARE SA SE GINDEASCA 
LA El ÎNȘIȘI. NOI AVEM CU 
CE SA APARAM ONOAREA, 
LIBERTATEA ȘI INDEPENDEN
ȚA, MĂREȚELE CUCERIRI ALE 
POPORULUI SOVIETIC.

capitalismului și cine sprijină cu
ceririle clasei muncitoare și ale 
țărănimii muncitoare.

Oare poporul nostru nu a spus 
în mod convingător dacă este 
pentru socia.ism sau pentru capi
talism ? Actualii adepți ai „refe- 
rendum-urilor“ să se sfătuiască 
cu cei care au organizat interven
ția împotriva Republicii Soviete
lor, să-i întrebe și pe ei cu ce 
se termină astfel de „tratative“ 
și „referendum-uri“.

Mai tîrziu, cînd fasciștii au a- 
juns la putere în cîteva țări, și ei 
au încercat să organizeze un ast
fel de „referendum". Hitler a de
clarat război comunismului susți- 
nînd că va nimici comunismul. 
Dar cu ce s-au încheiat toate a- 
cestea ? Prin zdrobirea totală a 
statului fascist german.

Cînd armata sovietică ducea 
lupte îndîrjite împotriva armate
lor hitleriste, popoarele țărilor 
ocupate de cotropitorii germani au 
dus în țările lor războiul de par
tizani împotriva fascismului. în
tr-o anumită etapă, alături de for
țele armate sovietice în lupta îm
potriva fascismului s-au încadrat 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare din Polonia, Albania, 
Iugoslavia, Cehoslovacia, Bulga
ria, Romînia. Ungaria, care, sub 

,r lor comu- 
adus un mare aport Ia 
hoardelor hitleriste. DA- 
ZDROB1RII FASCIS- 
DATORITA REVOLU- 

DEMOCRAT - POPU-

conducerea partidelor 
niște, au 
zdrobirea
TORITA 
MULU1, 
ȚIILOR
LARE, INTR-O SERIE DE ȚARI 
EUROPENE POPOARELE AU 
INSTAURAT ORINDUIREA DE- 
MOCRAT-POPULARA. OARE A- 
CESTA NU ESTE UN VOT ? 
Oare acesta nu a fost un refe
rendum popular în țările Europei

ale căror popoare au pășit ferm 
sub steagul marxism-leninismu- 
lui și își dezvoltă cu succes eco
nomia, statul popular, societatea 
pe baza principiilor socialiste ?

In condițiile dezvoltării pașni
ce, oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică și din țările de demo
crație populară, care sînt stăpîni 
cu depline drepturi ai soartei lor, 
constructori ai vieții noi, creatori 
ai societății celei mai democra
tice, aleg, în conformitate cu con
stituțiile statelor lor, pe baza ex
primării libere a voinței, organele 
puterii.

PROBLEMA ORINDUIRII DE 
STAT ÎN ORICE ȚARA ESTE O 
CAUZA INTERNA A POPORU
LUI ACESTEI ȚARI. Firește, că 
aceasta nu este de fel aceeași 
problemă ca, de exemplu, proble
ma lichidării „războiului rece“ 
sau a încetării cursei înarmărilor. 
Dacă anumiți oameni de stat ai 
puterilor occidentale vor să pună 
în discuție problema orîndurii so
cialiste în țările de democrație 
populară, reprezentanții țărilor 
socialiste sînt îndreptățiți să spu
nă : poate că atunci trebuie discu
tată și problema dacă imperia
liștii vor domina mult timp în 
țările capitaliste, dacă nu a so
sit timpul ca ei să cedeze puterea 
oamenilor muncii ?

De ce considerați dv. d-le Ei
senhower și d-le Duties, că puteți 
ridica problema orînduirii socia
liste în țările de democrație popu
lară din Europa, problema Uniu
nii Sovietice, dar nu vreți să a- 
cordați drepturi egale altor țări 
de a ridica o chestiune similară 
în privința țărilor capitaliste? 
Dar noi nu ridicăm chestiunea 
orînduirii sociale într-o țară sau 
alta și nu intenționăm s-o punem 
în discuție la întîlniri internațio
nale, deoarece fiecare popor re
zolvă această problemă după cum 
crede de cuviință. Ne situăm pe 
pozițiile neamestecului unor state 
în treburile interne ale altor state.

N. S. Hrușciov s-a referit în 
continuare la problema germană.

Uniunea Sovietică — a arătat 
el — și-a expus în repetate rîn- 
duri punctul de vedere în această 
problemă, declarînd că PROBLE
MA GERMANA NU POATE FI 
REZOLVATA DECIT DE PO
PORUL GER'MAN.

Ignorînd toate declarațiile an
terioare ale guvernului sovietic 
cu privire la problema germană 
și faptul însuși al existenței ce
lor două state germane suverane, 
în mesajul său dl. Eisenhower 
cere din nou „ca acum să proce
dăm energic la înfăptuirea reu- 
nificării Germaniei prin alegeri 
libere, așa cum am căzut de 
acord asupra acestui lucru“.

SE ȘTIE INSA CA NICIODA
TĂ NU A EXISTAT UN AST
FEL DE ACORD.

A devenit actuală convocarea 
unei conferințe la nivel înalt

mesajul său, dl. Eisenhower

cu

41.000 de
Democrată
17.000 din

ostași
Ger-’ 

Unga-
din Republica 
mană și peste 
ria.

Acestea nu 
de pace, domnilor Eisenhower, 
Dulles și ceilalți domni de care 
depinde lichidarea „războiului 
rece“ și slăbirea încordării inter
naționale ?

DAR VREAU SA SUBLINIEZ 
INCA ODATA CA ACESTE 
ȚIUNI DE PACE TREBUIE 
FĂPTUITE NU NUMAI 
UNIUNEA SOVIETICA ȘI 
ALTE ȚARI IUBITOARE 
PACE, CI Șl DE PUTERILE 
OCCIDENTALE.

In răspunsul său la mesajul 
din 10 decembrie 1957 al guver
nului sovietic, președintele S.U.A. 
a declarat că acceptă propunerea 
guvernului sovietic cu privire la 
convocarea unei conferințe a oa
menilor de stat din Apus și Răsă
rit.

S-ar părea că totul merge bine. 
In mesajul său domnul Eisenho
wer face următoarele „declarații 
solemne și categorice“ :

„1. Statele Unite nu vor spri
jini niciodată vreo acțiune agre
sivă din partea vreunei organi
zații de apărare colectivă sau a 
vreunui stat membru al ei;

2. Statele Unite vor fi totdeauna 
gata să contribuie la dezvoltarea 
unui sistem de măsuri eficiente 
ale Națiunilor Unite pentru asi
gurarea securității colective în 
locul măsurilor regionale de secu
ritate colectivă“.

sînt oare acțiuni

AC- 
IN- 
DE
DE
DE

In . , __  __ _________
ridică drept „cea mai importantă 
problemă ce stă azi în fața lumii“ 
cererea de a se interzice folosi
rea spațiului cosmic (interplane
tar) pentru experimentarea pro
iectilelor destinate scopurilor mi
litare și de a se înceta producția 
acestei arme care prevede folosi
rea spațiului interplanetar.

PUTERILE OCCIDENTALE, 
IMPIEDICIND REZOLVAREA 
PROBLEMELOR LEGATE DE 
INTERZICEREA ARMEI ATO
MICE ȘI HIDROGEN RI
DICA ACUM O PROBLEMA CU 
TOTUL NOUA — INTERZICE- 
REA FOLOSIRII SPAȚIULUI 
COSMIC (INTERPLANETAR), 
ADICA INTERZICEREA DE 
FAPT A RACHETELOR BALIS
TICE INTERCONTINENTALE. 
Dar, să ne fie cu iertare, Uniu
nea Sovietică are astfel de ra
chete, în timp ce puterile occi
dentale nu le au. Sensul acestei 
propuneri a S.U.A. constă în a 
interzice arma care poate să a- 
menințe teritoriul S.U.A., dar în 

menține în mîinile lor toate ce-a

Popoarele țărilor socialiste și-au spus 
Ariată nantru totdeauna cuvîntulodată pentru totdeauna cuvîntul

TO putem decît să salutăm a- lui de a discuta la această con
cesie declarații ale domnului Ei- ferință problema țărilor Europei 
senhower. Dar cum să ne împă- răsăritene, adică a țărilor de de- 
căm totuși cu cererile președinte- mocrație populară, precum șl de

Prezente romînești 
peste hotare 

Succesul orchestrei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu*1 * LA LONDRA manifestări 

importante ale artei și culturii romînești
LENINGRAD 28 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres trans
mite : Luni 27 ianuarie a avut loc
in sala Filarmonicii din Leningrad 
ultimul concert al Filarmonicii 
„George Enescu“ din București 
in cadrul turneului întreprins în 
U.R.S.S. Sub bagheta artistului 
poporului George Georgescu, or
chestra a executat Simfonia a II-a 
de Haciaturian și poemul simfo
nic „tn munții Apuseni“ de Mar
țian Negrea.

Concertul s-a bucurat de un 
strălucit succes. Peste 2.000 spec
tatori au aclamat cu entuziasm pe 
artiștii romîni, transformînd acest 
spectacol într-o demonstrație a 
prieteniei sovieto-romîne. Ca ur
mare a cererii spectatorilor or
chestra a executat dansuri romi- 
nești de Mihail Jora, uvertura la 
opera „Ruslan fi Ludmila“ de 
Glinka fi „Rapsodia Romînă“ de 
George Enescu.

Marți dimineața orchestra Sim
fonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“ a părăsit 
U.R.S.S. continuîndu-fi turneul in 
Finlanda fi Suedia.

★
LONDRA 28 (Agerpres).— Co

respondență specială: în seara zi
lei de 26 ianuarie au avut loc la 
Londra trei manifestări importante 
ale artei și culturii romînești.

La posturile de radio B.B.C., 
orchestra de cameră dirijată de 
Francis Chagrin a interpretat în 
cadrul unui program de muzică 
de cameră „Dixtuorul pentru in
strumente de suflat“ de George 
Enescu. Această piesă mai puțin

cunoscută de marele public s-a 
bucurat de o reușită interpretare 
din partea orchestrei engleze de 
cameră Chagrin.

Un eveniment important în afir
marea artei romîneș.ti peste ho
tare l-a constituit concertul diri
jat de Constantin Silvestri la 
Londra în seara zilei de 26 ianua
rie. Un public numeros a umplut 
pînă la refuz sala „Royal Festival 
Halle“ în care a avut loc con
certul dirijat de maestrul C. Sil
vestri cu orchestra „London Phil- 
armonic".

Presa engleză de luni 27 ia
nuarie publică cronici, elogioase 
la adresa lui Constantin Silvestri,

Tot în seara de 26 ianuarie 
postul de televiziune B. B. C. a 
transmis din studio un program 
de dansuri și cîntece populare ro
mînești interpretat de Ansamblul 
C.F.R. Giulești. Apariția pentru a 
doua oară la postul de televiziune 
englez a ansamblului C. F. R. 
Giulești a dat posibilitatea publi
cului să cunoască bogăția folclo
rului romînesc, să poată admira 
frumusețea dansurilor și a muzi
cii noastre populare.

Presa britanică continuă să se 
ocupe de spectacolele ansamblului 
C.F.R. Giulești.

★

MOSCOVA. — In seara zilei de 
28 ianuarie a. c. la Casa Centrală 
a Ziariștilor din Moscova a avut 
loc deschiderea Expoziției de 
fotografii artistice din R. P. Ro
mînă, la care participă cei mai de 
seama maeștri ai artei fotografice.

Expoziția va rămîne deschisă la 
'Moscova timp de două săptămîni.

Acordul dintre U.R.S.S. și S.U.A.
tn domeniul culturii, tehnicii și tnvățâmîntului

WOSCOVK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 ianuarie 
s-au încheiat la Washington tra
tativele dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
începute la 28 octombrie 1957, cu 
privire la problemele lărgirii 
contactelor și legăturilor dintre 
cele două țări. In urma tratati
velor a fost semnat „Acordul din
tre Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și Statele Unite 
ale Americii în domeniul cultu
rii, tehnicii și învățămîntului“. 
Din partea sovietică acordul a 
fost semnat de ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., G. N. Zaru- 
bin, șeful delegației sovietice la 
tratative ; din partea americană 
de către W. Lacey, secretar de 
stat adjunct special pentru pro
blemele schimburilor dintre Est 
și Vest.

Cele două delegații au adoptat 
un comunicat comun în care se 
spune: „In prezentul acord cele 
două părți se angajează să asi
gure schimbul în domenii ca emi
siunile de radio și televiziune și 
prezentarea de filme și să orga
nizeze în următorii doi ani un 
larg schimb în domeniul culturii, 
tehnicii și învățămîntului. In do
meniul învățămîntului se va efec
tua pentru prima oară schimbul 
de studenți din ultimul an, de

conferențiari și profesori de la 
universitățile ambelor țări. 
Schimburile de oameni de știință 
în vederea ținerii de conferințe și 
efectuării de cercetări științifice 
vor fi pregătite de academiile de 
științe respective. In domeniile 
medicinei și agriculturii se vor 
efectua în decursui unei perioa
de de doi ani numeroase schim
buri de vizite; se vor efectua de 
asemenea schimburi de delegații 
sportive, iar ansambluri teatrale 
renumite și artiști de seamă vor 
face vizite reciproce în cele două 
țări.

In timp ce unele schimburi vor 
începe în viitorul cel mai apro
piat, în privința altora, ca, de 
pildă, comunicațiile aeriene di
recte dintre Moscova și New- 
York, s-a realizat un acord de 
principiu, iar discuțiile vor con
tinua.

Prezentul acord este conside
rat de ambele părți ca un prim 
pas important în îmbunătățirea 
înțelegerii dintre popoarele 
U.R.S.S. și S.U.A. și se exprimă 
speranța că va fi îndeplinit ast
fel îneît să aducă o contribuție 
substanțială la îmbunătățirea re
lațiilor dintre cele două țări, con
tribuind astfel și la slăbirea în
cordării internaționale“.

O cuvîntare 
a lui Macmillan la Sidney

„Speranțele 
intr-o lună americană 
au fost zădărnicite“

Amănunte despre noul eșec al S. U. A. în 
lansarea unui sate'it artificial al pămîntului

NEW YORK 28 (Agerpres). 
TASS transihite: După cum 
s-a mai comunicat, la 26 ia
nuarie S.U.A. au amînat din 
nou încercarea de a lansa un 
satelit artificial al pămîntului. 
Iată ce scrie despre aceasta 
Fred Sparks corespondentul 
ziarului „New York World Te- 
legram and Sun“, într-o știre 
transmisă de la Cape Canave- 
ral (statul Florida): „Speranțele 
într-o lună americană au fost 
zădărnicite“. „Lucrînd într-o 
stare de spirit extrem de de
primată, scrie Sparks, specia
liștii flotei maritime militare 
din acest centru pentru expe
rimentarea proiectilelor tele
ghidate tot mai speră încă să 
lanseze peste cîteva zile cu a- 
jutorul rachetei „Vanguard“ 
primul satelit american al pă
mîntului.

Ei sînt deprimați pentru că 
sînt extenuați fizicește și epui
zați și de insuccese și de mun
ca lor continuă de patru zile.

Ei sînt deprimați pentru că 
întreaga lume rîde de incapa
citatea lor de a lansa pe or
bită cel puțin un satelit minu
scul de 3,25 funți în timp ce 
deasupra lor zboară satelitul 
sovietic de 1.000 de funți...

Lupta pentru lansarea ra
chetei „Vanguard“ a început 
în seara zilei de 22 ianuarie 
cînd s-a trecut la ultima veri
ficare a rachetei, verificare 
care seamănă cu examenul me
dical minuțios al boxerului 
înainte de ieșirea sa pe ring.

Pe poligonul inundat de lu
mină forfoteau siluete aidoma 
cu cele ale robilor care au 
construit vechile piramide; ei 
umpleau racheta cu carburant 
și verificau aparatele.

Era un cadru straniu: un pas

înainte — verificarea înregi- g 
strează progrese, un pas îna- = 
poi — au fost descoperite de- = 
fecțiuni în punctele esențiale, |g 
Pînă la lansare n-au mai ră- g 
mas decît 10 minute, altădată § 
acest timp era apreciat la ci- g 
teva secunde...

Și de fiecare dată această ac- s 
țim eșua, pentru că cei care § 
se ocupau cu verificarea... des- g 
copereau că un aparat nu era = 
pus la punct...

Ultima lovitură a fost primi- g 
tă în seara de simbătă, la 25 = 
ianuarie. Cel de-al doilea sa-' s 
telit sovietic se afla aproape g 
deasupra rachetei „Vanguard“, gj 

care semăna cu un stilou pe o g 
garnituri de birou. Peste HO g 
cls minute sputnikul în bătaie g 
de joc parcă, a săgetat din nou g 
cerul, f

încordarea creștea pe măsu- = 
ră ce treceau minutele. Fie- g 
care specialist știa că președin- g 
tele Eisenhower este gata să 
convoace imediat o conferință g 
de presă dacă satelitul va ti = 
lansat pe orbită, că aliații noș- g 
tri enervați leagă viitoarele g 
planuri de această demonstra- g 
fie a artei americane în dome- s 
niul rachetelor.

Pe măsură ce verificarea in- s 
tra în faza finală de „Van- g 
guard“ s-a apropiat de trei ori g 
un om care ținea în mină sa- = 
telitul învelit cu grijă ca o bi- g 
juterie de mărimea unui gra- g 
pefrult cu 6 antene de radio g 
care semănau cu acele unui g 
arici.

Astăzi este o zi de odihnă g 
atît de necesară și de reconsi- = 
derare cu adevărat chinuitoare g 
a rachetei. Savanții-fizicieni g 
încearcă să îndrepte lipsurile g 
și curînd satelitul va fi montat g 
pentru o nouă încercare". ==

Congresul Tineretului Popular 
din Iugoslavia

După cum transmite Taniug 
la 28 ianuarie au continuat 
lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al Tineretului Popu
lar din Ipgoslavia. La înce
putul ședinței de dimineață 
Congresul a fost salutat de șe. 
fii delegațiilor organizaților 
de tineret din mai multe țări.

In numele Uniunii Tinere
tului Muncitor din R.P.R. 
Congresul a fost salutat de 
Virgil Tro-fin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M. In cuvîntarea 
sa el a subliniat că colabora
rea prietenească intre organi
zațiile de tineret ale Iugosla
viei și Romîniej contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie între popoarele celor 
două țări. Tineretul romîn ur
mărește cu mare interes lupta

iugo- 
toată

și activitatea tineretului 
slav și se bucură din 
inima de succesele lui.

In continuarea ședinței de 
dimineață au urmat discuți-e 
pe marginea raportului lui 
Mica Tripalo, președintele Co
mitetului Central al Tineretu
lui Popular din Iugoslava.

După aceea, Congresul a a- 
doptat o Proclamație adresată 
tineretului iugoslav de a par
ticipa în număr cit mai mare 
la construirea șoselei Zagreb- 
Liubliana. Cu aceasta ședin
ța de dimineață a luat sfîrșit.

In cursul ședinței de după- 
amiază Congresul a fost salu
tat de delegații organizațiilor 
de tineret din R. Ceho
slovacă, Indonezia șl R- P. 
Bulgaria. Apoi congresul și-a 
continuat lucrările pe comisii.

Aniversarea constituirii Uniunii de luptă 
a tineretului polonez

lelalte tipuri de arme cu ajutorul 
cărora S.U.A. ar vrea să intimi
deze întreaga lume. Prin urmare, 
ELE VOR SA INTERZICĂ CEEA 
CE NU AU, CONTINUIND IN 
ACELAȘI TIMP SA SE ÎNAR
MEZE. Nu, domnilor, așa nu 
merge 1

Uniunea Sovietică ar fi gata 
să discute și problema rachetei 
balistice intercontinentale, dacă 
puterile occidentale ar accepta 
interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen, încetarea experimentă
rii ei, lichidarea 
cu care S.U.A. 
niunea Sovietică 
socialiste.

GUVERNUL
SPUS N. S. HRUȘCIOV, CON
SIDERA CA A DEVENIT PE 
DEPLIN ACTUALA NECESITA
TEA CONVOCĂRII UNEI CON
FERINȚE A CONDUCĂTORI
LOR DE STATE LA NIVEL 
ÎNALT CU PARTICIPAREA ȘE
FILOR DE GUVERNE. Sîntem 

o

bazelor militare 
au încercuit U- 
și celelalte țări

SOVIETIC, A

gata să participăm oricind 
astfel de conferință.

la

Rezultate pozitive pot fi obținute 
dacă se recunoaște statu-quo-ul

DEZLANȚUI UN NOU RĂZBOI 
EL VA DUCE IN MOD INEVI
TABIL LA PIEIREA ACELORA 
CARE-L VOR ÎNCEPE. PO
POARELE VOR PUNE CAPAT 
PENTRU TOTDEAUNA ORIN- 
DUIRI1 CARE ADUCE OMENI
RII NENUMĂRATE SUFERIN
ȚE ȘI RĂZBOAIE CRINCENE. 

Forțele care se pronunță pen
tru pace și prietenie între po
poare au crescut în prezent ne
măsurat de mult și continuă să 
crească neîncetat.

Tocmai de aceea cercurile gu
vernante ale unor state sînt ne
voite să-și camufleze adevăratele 
obiective. Urzind planuri agre
sive, ele recurg adeseori la o 
frazeologie pacifistă pentru a a-

pentru ca la o conferințăDar pentru ca la o conferință 
la nivel înalt să se poată obține 
rezultate pozitive trebuie să se 
recunoască statu-quo, trebuie să 
se recunoască că in lume există 
două sisteme de state — capita
list și socialist, trebuie să se re
cunoască principiul coexistenței 
pașnice și al neamestecului în 
treburile altor state. Dacă toate 
acestea vor fi recunoscute și cer
curile guvernante ale țărilor oc
cidentale nu vor căuta să rezolve 
problemele internaționale prin- 
tr-un război împotriva țărilor so
cialiste, atunci nu va fi greu să 
se cadă de acord asupra proble
melor internaționale arzătoare în 
interesul consolidării păcii.

Dacă însă nu este recunoscut 
statu-quo, dacă sînt ignorate Sta-rdormi vigilența popoarelor, 
tele socialiste, dacă se încalcă 
drepturile lor suverane, dacă se 
intervine în treburile lor interne, 
atunci este desigur absolut, im
posibil să se ajungă la o înțele
gere. O astfel de politică nu 'este 
altceva decît politica „de pe po
ziții de forță“, politica de război. 
DACA IMPERIALIȘTII VOR

In aceste condiții este necesar 
ca popoarele să dea dovadă de 
un înalt spirit de organizare și 
unitate în lupta pentru pace, de 
dîrzenie și perseverență în men
ținerea și consolidarea păcii in 
întreaga lume.

(Sublinierile fi subtitlurile apar
țin redacției).

SIDNEY 28 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reuter, 
la 28 ianuarie a sosit la Sidney 
Harold Macmillan, primul mini
stru al Angliei.

Luînd cuvîntul la conferința de 
presă organizată imediat după 
sosirea sa, Macmillan a spus că 
își menține propunerea cu privire 
la încheierea unui pact de nea
gresiune cu Uniunea Sovietică. 
Primul ministru a adăugat că el 
lucrează Ia răspunsul la a doua 
scrisoare a lui N. A. Bulganin. 
Sper, a spus el, că voi reuși să-1 
trimit în următoarele cîteva zile.

Punctele de vedere și modul de 
viață ale Uniunii Sovietice și Oc
cidentului, a declarat în continua
re primul, ministru, sînț diferite, 
dar U.R.S.S. și țările occidentale 
ar putea coexista, convinse că mo
dul de viață al fiecăreia dintre ele 
este cel mai bun.

întrebat dacă crede că tratati
vele la un nivel înalt ar duce la 
reglementarea încordării interna
ționale. Macmillan a răspuns : 
„Reglementarea este prea mult 
spus. V-aș induce jn eroare dacă 
aș spune : la o reglementare. 
Dar, cred că aceste tratative ar 
putea duce la o îmbunătățire“.

Tineretul din Republica Popu
lară Polonă sărbătorește cea 
de a 15-a aniversare a consti
tuirii Uniunii de luptă a tine
retului creată în focul luptei 
împotriva cotropitorilor hitle- 
riști.

Cu acest prilej în clădirea 
Teatrului de Operă din Var
șovia, unde în decembrie 1947 
a avut loc primul Congres al 
Uniunii de luptă a tineretului, 
a avut loc la 25 ianuarie o 
ședință festivă la care au par
ticipat muncitori și studenți 
din Varșovia, delegații de ti
neret din diferite voievodate 
ale țării, foști conducători și

membri ai Uniunii de luptă a 
tineretului.

Au participat de asemenea 
A. Zawadski, I. Lo ga Sowinski, 
E. Morawski, ]. Cyranciewicz, 
membri în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.U.P., J. Albrecht 
și Z. Kliszko, secretari ai 
C.C. al P.M.U.P., Z. Nowak și 
P. Jaroszewicz, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

In orașele și satele din Polo
nia au avut loc reuniuni con
sacrate acestei date memora
bile.

Congresul Uniunii tineretului 
democrat din Suedia

In Cipru continuă 
să se mențină încordarea

NICOSIA 28 (Agerpres). — tali subliniază că agravarea si- 
Marți situația continua să se tuației în Cipru atrage după sine 
mențină încordată în Cipru, unde, o încordare în relațiile anglo- 
pentru a treia zi consecutiv con- turce.
tinuă manifestații ale populației 
turce. In tot cursul zilei de marți 
28 ianuarie, au continuat manifes
tații anti-britanice. Aceste mani
festații au loc în sprijinul reven
dicărilor liderilor minorității tur
cești din Nicosia de a se proceda 
la împărțirea insulei Cipru între 
comunitățile greacă și turcă. Pînă 
la prînz, relatează coresponden
tul agenției americane United 
Press, ciocnirile care au avut loc 
între manifestanții turci și trupele 
britanice intervenite pentru a-i 
împrăștia, s-au soldat cu doi 
morți la Nicosia. „Piața Ataturk 
din cartierul turc al capitalei Ci
prului — relatează coresponden
tul — arată ca un cîmp de bătaie, 
presărat cu cărămizi, cioburi de 
sticle, autovehicule răsturnate 
etc“.

Manifestații similare organizate 
de liderii comunității turce au 
avut loc și în alte orașe din Ci
pru. la FamagUsta, unde se sem
nalează de asemenea doi morți în 
urma ciocnirilor cu trupele brita
nice, la Larnaca, la Limassol.

In seara de 28 ianuarie ș-a a- 
nunțat că guvernatorul britanic al 
Ciprului, Hugh Foot, care plecase 
în ajun la Ankara pentru consfă
tuiri cu ministrul de Externe en
glez și guvernul turc, se va în
toarce pentru a examina situația 
gravă creată.

Comentatorii de presă occiden-

La Stockholm a avut loc con
gresul Uniunii tineretului de
mocrat din Suedia. Ziarul 
„Ny Dag“ relatează că con
gresul a discutat problemele 
care stau în fața tineretului 
suedez, precum și problemele 
privind programul Uniunii. 
Congresul a examinat de ase
menea problema unificării 
Uniunii tineretului democrat

cu Uniunea tineretului comu
nist suedez.

S-a luat hotărîrea ca să se 
constituie un comitet pentru 
menținerea legăturii cu Uniu
nea tineretului comunist. Ur
mătorul congres al Uniunii ti
neretului democrat urmează 
să aibă loc la sfîrșitul lunii 
mai a. c,

Tineri chinezi pleacă cu entuziasm în provincia muntoasă Kucian din China de sud-esi 
pentru a se încadra în munca productivă.
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