
TOATE FORȚELE 
pentru dezvoltarea septetului!
* 55 la sută din veniturile bănești-realizate 
de sectorul zootehnic * Cînd nu sînt respectate 
hotărîrile adunării generale * Opinia de lltasă 

împotriva celor ce na ÎDgrijesc animalele

f

Proletari din toata tirila, unifi-vi!

cînleia
Una din cele mai importante 

realizări cu care se mîndresc co
lectiviștii din gospodăria „Alexan
dru Matrosov“ din apropierea ora
șului Constanța este dezvoltarea 
sectorului zootehnic.

Analizîndu-și cu multă chibzuin
ță posibilitățile de dezvoltare și în
tărire economică a gospodăriei lor 
colectiviștii de la „Alexandru Ma- 
trosov“ au hotărît să dezvolte a- 
cele sectoare pentru care există o 
bază puternică. Faptul că gospo
dăria se aria în 
apropierea ora
șului și că există 
toate condițiile 
pentru asigurarea 
unei puternice 
baze furajere i-a 
îndemnat să ia
hotărîrea de a dezvolta cît 
mult sectorul zootehnic.

Darea de seamă anuală prezen
tată acum în fața colectiviștilor a 
arătat că hotărîrile luate pe aceas
tă linie au fost în bună parte duse 
la îndeplinire. îu cursul anului tre
cut în afară de faptul că 200 de oi 
bătrînc și de o rasă inferioară au 
fost înlocuite cu altele tinere și dc 
rasă superioară, turma a sporit cu 
încă 148 dc capete. Tot în anul 
trecut fără a se mai pune la so
coteală sutele de păsări valorifica
te pe piața orașului, ferma de 
păsări a crescut pînă la sfîrșitul 
anului cu 250 de păsări, iar în sec
torul cabalin cu 30 de cai buni 
de muncă. Astăzi, sectorul zooteh
nic al gospodăriei agricole colecti
ve „Alexandru Matrosov“, intrat 
în iarnă, se cifrează la 42 de tau
rine, 648 de oi, 92 de cabaline, 
619 păsări și 6 scroafe de prăsilă 
pentru crescătorie. Acestea au fost 
cifrele statistice prezentate de da
rea de seamă în legătură cu sec
torul zootehnic.

De la adunarea 
colectiviștilor din 

G.A.C. „A'. Matrossv“

mai

în discuțiile lor colectiviștii au 
arătat că măsurile luate pentru 
buna îngrijire și furajare a anima
lelor a asigurat o creștere apre
ciabilă a productivității pe cap de 
animal.

în anul trecut producția medie 
pe cap de vacă furajată s-a ridicat 
la 2496 litri într-o perioadă de 
lactație. Această cifră nu spune 
marc lucru dacă nu ținem sea
ma că anul anterior aceleași ani
male dădeau doar o producție dc 

1800 litri.
Creșterea pro

ductivității ani
malelor se ex
plică în primul 
rînd prin grija 
acordată de că
tre colectiviști 
îngrijirii lor. A-

nul trecut vacile au fost trecute la 
un adevărat program științific de 
hrănire și îngrijire. S-au întocmit 
rații de mîncare conform indicații
lor date de specialiști, s-au sta
bilit orele de muls, de adăpare

O producție mare pe gospodărie 
au obținut colectiviștii și în creș
terea oilor. Producția medie de 
lapte pe cap dc oaie a fost în a- 
nul trecut de 49 de litri iar cea de 
lînă de 2,300 kilograme. în pla
nul de viitor al gospodăriei, fără 
a se prevedea o dezvoltare marc 
a turmei de oi, colectiviștii nu 
prevăzut însă îmbunătățirea rasei 
în vederea obținerii unei cantități 
mai mari dc lînă și de o cali
tate superioară.

Toate aceste rezultate, au făcut, 
ca în anul 1957, 55 la sută din 
totalul veniturilor bănești ale gos
podăriei să fie realizate din sec
torul zootehnic.

Realizările obținute în cursul a-
I. ȘERBU

(Continuare în pag. 3-a)
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,MAEȘTRII
PENIȚEI ASCUȚITE“ 

LA BERLIN
Cu I. Ross despre expoziția 

de caricaturi
internațională

al lui Ross :

Pentru alegerile în sfaturile populare

Continuă propunerilede candidați ai F.D.P.
tn ultimele zile au continuat să 

se desfășoare, în orașele și satele 
din fără, adunări populare în care, 
cetățenii propun pe candidații 
F.D.P. pentru alegerile de deputați 
in sfaturile populare.

In Capitală
Intr-o adunare cetă[enească, 

muncitorii de la fabrica de țiga
rete, pensionarii și gospodinele din 
circumscripția electorală raională 
nr. 110, au propus pentru a doua 
oară, pe tovarășa " 
colae, muncitoare fruntașă la fa
brica de țigarete, 
sa de pînă acum ca deputată, ea 
s-a ocupat de pavarea străzii 
Pascal Cristian și de numeroase 
alte cerințe ale cetățenilor din car
tier, fapte pentru care și-a atras 
stima și încrederea acestora.

Constanța Ni-

în activitatea

Printre realizările obținute în 
circumscripția electorală raională 
nr. 179 se numără pavarea unor 
străzi, extinderea electrificării, 
crearea unei biblioteci de casă, 
de cercuri de citit etc., fapte în 
care tovarășa Fileu Ioana, pensio
nară și deputată în sfatul popular, 
a adus o contribuție prețioasă. Ce
tățenii, apreciindu-i activitatea de
pusă au propus-o din nou candi
dată a F.D.P.-ului.

La adunările electorale care au 
avut loc în ultimele zile au mai 
fost propuși candidați Silvia Gom- 
boș, gospodină, Dan Petre, secre
tar al comitetului raional P.M.R. 
„23 August“, muncitorul fruntaș 
Gh. Șagulea, de la fabrica „So- 
lex“.

La Bicaz
e- 

Bi- 
lo- 
au

R À i
A

Tineri colectiviști și întovărășiți din comuna Cofofeni, regiunea Crai ova, în frumoasele costume oltenești
Foto: CS1COȘ EUGEN

„Orizont pierdut"
„Descoperirea și dez

voltarea talentului știin
țific la tineretul ameri
can“ este un fel de stri
găt de alarmă, pe care-l 
auzi azi, repetat de ne
numărate ori, in reviste
le și publicațiile ameri
cane. Întoarcerea la artă, 
la știință, la „umanism“ 
este leit-motivul artico
lelor de orientare gene
rală. Intr-un alt număr 
al aceleeași reviste din 
20 decembrie, de pildă, 
intr-un articol intitulat 
„Dați posturi de răspun
dere inginerilor, cîtă vre
me sînt tineri“, se arată 
că, în primul rînd, se 
cere „o lărgire a educa-

Pe șantierul hidrocentralei 
lectrice „V. I. Lenin" de la 
caz, muncitorii împreună cu 
cuitorii satelor învecinate 
propus zilele acestea candidați
din partea F.D.P. pe maistrul 
dulgher Ludovic Melniciuc, de pe 
șantierul baraj, bine cunoscut 
pentru munca sa pe acest mare 
șantier al țării, Gheorghe Știrbii, 
muncitor la fabrica de cherestea, 
Gheorghe Co-drea, prim secretar 
al comitetului raional de partid 
Bicaz, ing. Adaibert Gilbert, di
rector general al hidrocentralei, 
gospodina Eugenia Aiffîmiei, teh
nicianul Virgil Catrinoiu, și nu
meroși alți oameni ai muncii, 
fruntași in producție și în activi
tatea obștească.

Interesul deosebit al Gabrielei 
Oancea e explicabil. A împlinit 
de curînd 18 ani și la 2 martie 
va vota pentru prima dată. Și de
sigur, sar fi putut strecura o e- 
ventuală omitere a ei de pe lista 
de alegători. Totuși așa ceva nu 
s-a întâmplat. Toți cetățenii din 
raza centrului nr. 3 de afișare a 
listelor electorale din raionul ,213 
August“ care s-au prezentat pînă 
acum și-au găsit, la verificare, nu
mele trecut in listele de alegători.

Dar iată că în centrul de afișare 
a listelor au intrat cîțiva cetățeni. 
Sint de pe strada Lirei, Fluieru
lui, șoseaua „Armatei Sovietice** si 
bulevardul „Gh. Dimitrov“. Prin
tre ei sînt și tinerii Dărăbanț Ște
fan și Dărăbanț Maria, Stelian 
Costel, Vlad Reveca și alții. Gris- 
tea Dumitru și Vasile Constanța 
le oferă dosarele pentru a veri
fica dacă sînt trecuți în listele e- 
lector ale. Tinerii le consultă 
atenție: și-au găsit cu toții 
mele trecute în liste. N-a 
omis nici unul.

Și nici nu s-a închis bine 
și in sală au intrat alți cetățeni. 
De dimineață pînă seara târziu 
(centrul funcționează zilnic între 
orele 8—20) în fiecare zi pe la 
centrul de afișare al listelor elec
torale se perindă zeci și zeci de 
oameni.

Deși s-a deschis doar de. cîteva 
zile, pînă acum la centrul nr. 3 
de pe bulevardul „Gh. Dimitrov“ 
nr. 91 au și venit să verifice, tre
cerea lor în listele electorale, 
multe sute de cetățeni.

î Premii
» de vechime :
t Minerii din saline și munci-»
♦ lorii din întreprinderile meta- J 
*lurgiei neferoasa tutelate de*
♦ Ministerul Industriei Chimice»
»au primit recent premii deî 
Jvechimo cuvenite pentru anul^ 
41957 în valoare de aproape! 
j3.50C.000 lei. j
4 Printre cei premiați sînt mi-*
♦ nerii Constantin Bratu și Ioan»
♦ Șerban de la salina Slănic ; fie-j
♦ caro din ei a primit drept pre-* 
j miu de vechime peste 2.000 lei.»
♦ Maistrul miner Năiță Georgescuj
♦ de Ia saiina Ocna Mureș a pri-*

Î*mit un premiu de 4.518 lei, iar! 
miastrul miner Rusu Gheorghe j 

!de la salina Tg. Ocna un pre-* 
jmiu de 3.420 lei. ♦l miu ue ..■'.azu ici.
*. Sumo importante drept pre-J 
♦mii de vechime au primit și* 
^muncitorii de la uzinele „Gh.»
* Gheorghbi-Dej“ Baia Mare,ț 
»„21 Decembrie“ Copșa Mică, *

Mai“ Ferneziu și din alteț
* întreprinderi alo industriei chi- J
»mice. *

.....................................................t

In regiunea Suceava
Locuitorii din comuna Dră- 

goești, raionul Gura Humorului 
au propus, în cadrul unei adunări, 
pe Vasile llic, 
tetului raional 
Humorului.

In adunările 
în regiune, au 
drept candidați țăranul întovără
șit Gheorghe Rențan, din lliești, 
milițianul Mihalache Oprea, ță
ranca întovărășită Agapia Nasta- 
sia, din Baineț, țăranul muncitor 
Ermohan Mihailov și alții.

secretar al comi- 
de partid Gura

care au avut loc 
mai fost propuși

Cetățenii verifică 
listele de alegători

un ba
tistele 
Lirei.

cu 
nu- 
fost

ușa,

AL. PINTEA

Reparațiile inventarului 
agricol în reg. Iași

. In regiunea Iași ' se acordă 
atenția cuvenită reparării in
ventarului agricol. La cele peste 
250 centre de reparat unelte din 
satele regiunii s-au reparat pen
tru gospodăriile agricole colecti
ve și pentru țăranii muncitori cu 
gospodării individuale peste 5.800 
mașini și unele. Grapele, dibui
toarele și plugurile sînt reparate 
atît în S.M.T.-u.ri cit și în 
G.A.S.-uri în proporție de 70—80 
la sută, G.A.S.-Copou și Murgeni 
au terminat reparațiile tuturor 
mașinilor și uneltelor.

O atenție specială este acordată 
administrării de îngrășăminte.

(Agerpres)

Laboratorul intim 
picturi, reviste, un pian. Pe masa 
de lucru — șantier fără schele 
dar cu necurmată risipă de ener
gie — se odihnesc cîteva schite 
în creion. Caricaturistul le-a pără
sit pentru o jumătate de oră. 
Atîta a promis telefonic pentru, 
un interviu.

— V-ați întors recent de la 
Berlin unde ați participat la o 
expoziție internațională de carica
tură. Ar fi interesant să povestiți 
cititorilor noștri cîte ceva despre 
această expoziție.

— Expoziția de la Berlin a reu
nit 150 de caricaturiști din 17 
țări, care au expus 350 de lucrări. 
Deci prima observație : o partici
pare numeroasă. De această obser
vație trebuie să legăm o a doua : 
prezența unor nume de largă cir
culație atît. printre participanți, 
cît și printre expozanți. Am avut 
plăcerea să-i întîlnesc pe carica
turistul francez Mitelberg, pe ca
ricaturistul danez Bidstrup, 
cunoscuții caricaturiști de 
„Krokodil“ — Goriaev și Simeo- 
nov, pe desenatorul sirian Shamma 
și pe alții. Printre semnatarii ca
ricaturilor expuse n-au lipsit Jean 
Effel, Kukrîniksî, Boris Efimov, 
I. Ganf, Beyer—Red, Leo Haas, 
Jadzewschi Ernst și alții pe care 
r>u-i mai citez pentru că înșirui
rea de nume ar fi mult prea mare.

— Care a fost temi expoziției?
— O temă de mare actualitate: 

Lupta pentru apărarea păcii. 
Bineînțeles, principalii croi ai ca
ricaturilor au fost Dulles și Ade- 
nauer. N-au avut motive să se 
p-lîngă, însă, nici alți politicieni 
occidentali a căror atitudine fa'ă 
de problemele păcii este negativă, 
în general, expoziția a înfățișat 
totalitatea aspectelor ce solicitau 
reacția caricaturistului. Caricatu
rile expuse reflectau o poziție 
înaintată, o fermitate evidentă. 
Vreau să adaug un amănunt de na
tură să amplifice semnificația ex
poziției. Pavilionul în care au 
fost expuse lucrările a fost plasat 
între ruinele unor clădiri distruse 
în anii războiului. Era și pentru 
noi caricaturiștii, un îndemn de a 
apăra bucuriile simple ale vieții 
și marile valori ale civilizației. 
Pentru că am pomenit de aceasta 
vreau să adaug că am vizitat 
Buchenwaldul, unde am plîns ca 
un copil în fața semnelor suferin
țelor omenești. Pe gura unui 
cuptor, am depus, împreună cu 
tovarășii sovietici, o coroană.

— Ar fi interesant să cunoaștem

ce au fost formulataaprecierile 
despre caricatura romînească.

— Desigur am auzit multe pă
reri rostite de către participanții 
la expoziție. Nu erau simple ama
bilități. S-a remarcat, în special, 
accesibilitatea caricaturii romî- 
nești, capacitatea ei de a se face 
înțeleasă fără texte suplimentare. 
Mi s-a mai spus că desenatorii 
romîni au reușit să-și cultive fie
care o personalitate proprie. Și 
în egală măsură am recoltat cu
vinte de laudă despre combativi
tatea caricaturilor noastre. Gred 
că mai bine decît orice sînt con
cludente cronicile. Au scris despre 
noi „Neues Deutschland“, „Eu- 
lenspiegel“, „Berliner Zeitung“ și 
altp. ziare și reviste berlineze.

Ross mi-a oferit un număr dii» 
„Berliner Zeitung“. Pe o jumătate

pe 
la

Afișul expoziției berlineze

de pagină se afla un articol despre 
expoziție. Două caricaturi înso
țeau articolul. Una din ele era 
semnată de Eugen Taru. Carica- 
turiștilor romîni le era consacrat 
un amplu pasaj. Citez cîteva 
fraze :

„Caricaturiștii romîni, care încă 
în 1950 au avut la Berlin o ex
poziție specială, pot fi situați fără 
Îndoială în fruntea genului. La 

găsim rezolvate în mod cu to-ei

EUGENIU OBREA

extindem mișcarea

TINERILOR INOVATORI!
însemnări pe marginea unei consfătuiri organizată de „Scînteia 

tineretului44 în uzinele „Steagul Roșu44 Orașul Stalin

Titlul acestor rînduri 
este împrumutat din re
vista tehnică englezeas
că „ENGINEERING“ 
din 6 decembrie 195", 
unde figurează în frun
tea articolului redacțio
nal. Articolul este plin 
de amărăciune ca și tit
lul lui. El se referă Iu 
rămînerea în urmă a en
glezilor și a americani
lor în raport cu înfăptu
irile și „succesele ruși
lor în depășirea handi
capului tehnologic“.

„Orizont pierdut“ este 
un fel de răspuns la 
titlul unei cărți scrise de 
Dr. Vannevar Bush și 
care se numea „Orizon
turi nesfîrșite“ (Endless ției'b 
Horizons). Cartea dr-ului 
Bush atrăgea atenția au
torităților americane a- 
supra imperioasei nece
sități de a îmbunătăți 
sistemul de învățămînt 
superior în S.U.A. care 
„nu trezește interesul 
(studenților) și nu le dă 
o instrucțiune potrivită". —...

Dr. Bush, ca și alți a- pă cum se vede — 
mericani, descoperă o 
scrie de cauze ale ră- 
minerii in urmă a ame
ricanilor și aliaților lor 
în domeniul tehnico-ști- 
ințific și militar. Aceste 
cauze ar fi — 
merarea 
ring" 
tem d( 
mentar' 
litici și a unei acțiuni 
corespunzătoare de în
curajare a creșterii nu
mărului de tineri care 
«ă se dedice științei“ etc.

care ne

și alt-

laolaltă

după enu- 
dln „Enginee- 

— : „un prost sis- 
învățămînt elc- 
„lipsa unei po-

„Grecii, spune autorul 
acestui articol, au dove
dit că arta, filosofia 
ințifică și acțiunea 
fi unite pentru a da 
zultate mari“.

Au descoperit oare 
tăzi, toți cei ce se îngri
jesc de educația tinere
tului american și — du- 

■ ■ și 
englez, că tehnica nu 
se poate dezvolta fără 
știință, că știința nelu
minată de o concepție 
despre lume este o știin
ță fără orizont, că știin
ța și tehnica trebuie si 
fie însușite de mase largi 

toate a-

ști- 
pot 
re-

as-

dolari, ci

de tineri, că
cestea nu se pot cum
păra nici pe
se realizează în procesul
îndelung al educației ?

Aceste adevăruri au 
doar de mult putere cir
culantă ; ele fac doar

de mult parte din patri
moniul ideilor elemen
tare cu care pornește la 
drum un om ce răspun
de de o verigă a pregă
tirii generației 
urmează.

Așadar, este 
ceva.

Dacă aduni
paginile de cărți gang- 
sterești de 2 gologani, 
comprimatele de lectură 
numite „digesturi", po
zele comicsurilor cu texte 
de un rînd, miile de 
kilometri de peliculă cu 
filme din care se dega
jă o filosofie rock-and- 
roll, ai o părticică din 
materialul folosit la în
doparea plictisului unui 
tineret, căruia îi este ră
pită marea bucurie uma
nă de a gîndi.

Luptînd cu morbul 
gîndirii, al curiozității 
reale, active, dolarii trus
turilor au creat un trust 
invizibil al lichidării per
sonalității omului lînăr. 
Și au izbutit de minune. 
Au obținut în plus un 
dispreț pentru cerceta
rea științifică, considera
tă preocupare a unor a- 
iuriți, porecliți „capete- 
ou“ (eggheads).

Actuala întoarcere că
tre acești oameni de ști
ință se reflectă în ase
menea definiție glumea
ță, pe care o dă „New- 
York Times“ — și o 
reia articolul redacțional 
al revistei „Oii and Gas 
Jjurnal“ din 16 decem
brie — în cadrul

unui glosar de -noi ter
meni folosiți,la Washin
gton după trimiterea în 
spațiul cosmic al pri
mului sputnik sovietic : 

„Savant nuclear : un 
om care n-a fost trecut 
pe nici un stat de pla
tă și care are idei fisti
chii“.

Dar întoarcerea la ști
ință nu poate însemna, 
desigur „un stat de sa
larii“ mai consistent. Nu 
poate însemna întoarce
rea la știință, nici curtea 
asiduă care s-ar face u- 
nor fizicieni europeni de 
talie mondială.

Știința fără . orizont, 
fără concepție despre 
viață, despre viitor, des
pre construcția păcii nu 
poate fi; știință fără 
participarea largă și pa
sionată â tineretului nu 
este de conceput. Iar 
dezintoxicarea tineretu
lui unei țări uriașe, îndo
pat cu opiumul dansu
lui isteric și al ideii su
premației universale, în
vățat cu economia de 
gîndire, învățat să ope
reze, cel mult, cu cate
gorii tehnice, ciberneti
ce, este o operație pe 
care n-o poate realiza 
nici un fel de program 
de selectare a talentelor.

Titlul „Orizont pier
dut“ este mai mult dccît 
o imagine literară.

MAX SOLOMON

Deasupra unei mese lungi, roșii, 
stau aplecați doi tineri — 
iat și o fată — cercetînd 
de alegători de pe strada 
Tînăra e nerăbdătoare:

— Uite litera O. Oare sînt tre
cută sau nu ?

— Să vedem, spune tînărul. Uite 
am găsit ...Oancea Gheorghe... 
strada Lirei nr. 16. Eu sînt ! Tu... 
O mimică amară apoi, după o cli
pă doar, un surîs. Primul nume de 
pe lista următoare era al Oancei 
Gabriela.

Autocamionul „S. R. 101“ în
cărcat cu țevi de foraj, urcă în
cet pe serpentină. Luminile faru
rilor sfîșie bezna, pipăind costi
șele repezi ale schelei Berica. Nin. 
ge și plouă în același timp. În
ghesui^ lingă șofer cercetăm 
panglica neagră vîscoasă, plină 
de hîrtoape desfășurată peste 
dealuri. Atent, șoferul ocolește 
băltoacele. înaintînd uneori direct 
peste pășuni. Rotile patinează. 
Motorul trage din greu. Undeva 
pe cerul ‘ cenușiu se proiectează 
dintr-o vale, o lumină roșiatică. 
Acolo sîntem așteptați. Acolo 
sondori;.; sfredelesc adîncurile.

— De n-ani avea vreo. pană.
Șoferul încruntat, a uitat să 

mai tragă din țigara care lipită 
de buze i s-a stins de mult. 
Sîntem mulțumiți că nu a auzit 
șoapta pesimistă. încet, încet, de

pășim coama dealului. In va’.e toată lauda. Le-am și trimis o 
stră.ucesc luminile sondei. De-a- scrisoare de mulțumire.
bia acum șoferul ne aruncă o pri. Ne-am amintit de această în- 
vire fugară, zîmbitoare. tîmplare și de replica dată de șo-

☆ Dintre cei 670 inovatori înregistrați la cabine
tul tehnic al uzinelor „Steagul Roșu“ 85 sint tineri, 
iar 15 sînt femei.

☆ S-au înregistrat peste 2800 inovații dintre care 
1500 au fost aplicate.

* Economiile realizate în urma aplicării inova
țiilor se ridică la 16.634.638 lei.

* Inovatorilor li s-au dat recompense ce depășesc 
suma de 1.400.000 iei.

uzinelor „Steagul Roșu“ 
șui Stalin, cu tinerii 
din întreprindere.

în sala Colțului roșu 
540, urmînd exemplul 
muncitori din întreprinderile Re
giunii Autonome Maghiare, pri
vind dezvoltarea mișcării de ino
vații în rîndurile tineretului, se 
adunaseră fruntași în producție, 
tineri inovatori, ingineri și teh
nicieni. Subiectul discuției: a- 
portul tinerilor inovatori la per
fecționarea continuă a autoca
mionului rominesc.

din Ora- 
inovatori

a secției 
tinerilor

i 
! 
! J 

J
— Ei, să fii sutamiist pe ast- ferul Dumitru Dobre pe drumu- 

fel de drumuri nu-i ușor 1 Am rile Bercăi, în timpul consfătuirii 
însă mașină puternic?. O și in- organizate de ziarul „Scînteia ti- 
grijesc. Constructorii ei merită neretuilui“ și comitetul U.T.M. al

PENTRU UN AUTOCAMION 
MAI BUN, MAI UȘOR, MAI 

IEFTIN

Vedere din orașul Craiova. Piața „V. I. Lenin

Subtitlul ne-a fost inspirat de 
tovarășul Ion Murzea, șeful cabi
netului tehnic care luînd' primul 
cuvîntul a precizat în consfătuire 
„...Numai în cursul anului tre
cut au fost aplicate 174 de ino
vații, dintre care 80 aparțin tine
rilor. Acestea reprezintă o econo
mie antecalculată în valoare de 
7.437.854 lei. In afară de eco
nomiile realizate inovațiile au 
contribuit la reducerea consumu
lui specific de metal, la o mal bună 
organizare a producției, la des- ■ 
coperirea a noi și noi rezerve in. 
terne, inepuizabile în întreprin
dere. Toate acestea au avut ca re
zultat reducerea manoperei la fie- 

ore, iarcare autocamion cu 198 
greutatea cu 256 kg...“

„Adeseori utemistul 
Buta, ajustor scui.er, 
îngîndurat pe muncitorii 
presă care confecționau 
laterale ale capotei

Florian 
privea 

de la 
părțile 

laterale ale capotei motorului. 
Piesă de minimă importanță, ce
rea cîteva operații de ambutiza- 
re. Se irosea timp, energie, ma
noperă și în plus, procentul rebu
turilor era îngrijorător. Zile întregi 
Florian Buta a avut impresia că 
o voce lăuntrică îi șoptea: „Hei 
tinere sculer, ai învățat ani de 
zile, e datoria ta să dai o ma
triță care să ne ușureze munca 1“ 

Și multe după amieze, el și 
le-a petrecut în biblioteca cabi
netului tehnic. Nicăieri însă nu 
găsea un rînd, o relatare, pri
vind problema ce-1 preocupa. Tre-

PETRE MARIN 
D. PAUL

(Continuare în pag. 3-a)
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...Discuția devenea din ce în ce 
mai interesantă. Ion Jeca, secreta
rul biroului U.T.M de la Școala 
medie nr. 1 din Sighișoara își de
păna amintirile și părerile sale a- 
supra activității organizației 
U.T.M. din școală. îmi notam a- 
proape cuvînt cu cuvînt tot ce-mi 
spunea. Acum, în fața notițelor, 
am încercat să găsesc firul esen
țial al discuției. L-am găsit. Nu-mi 
rămîne decît să redau fragmente 
din discuție, acele fragmente care 
aduc ceva în sprijinul ideii că în 
clase se poate duce o activitate 
bogată.

„Am început anul școlar de cî- 
teva săptămîni- S-au ținut alege
rile U.T.M. pe clase, pe școală. 
Sînt acum secretarul U.T.M. al 
Școlii medii nr. 1 din Sighișoara^ 
Ce puțini utemiști sînt în școală 
— vreo 40 numai. Clasa a X-a a 
plecat, acolo erau mai mulți ute
miști în școală sînt aproape 200 
de elevi.

Cu ce să începem ? Anevoie de 
ales. Sîntem cinci în birou—două 
cadre didactice și trei elevi.

Organizația U.T.M. din școală a 
avut, în anul care a trecut, un 
renume nu prea bun. Mi se pare 
că membrii din birou nici nu 
știau exact ce aveau de făcut fie
care. Nu ne-a rămas de la 
vechiul birou nici un document 
care să consemne cit de cît activi, 
tatea lor: nici plan, nici situații, 
sau dări de seamă, nici procese 
verbale. în școală inactivitatea or
ganizației U.T.M s-a resimțit.

Dacă ne apucăm de treabă gîn- 
dindu-ne numai la ce nu s-a făcut 
în anul trecut vom ajunge să ne 
mulțumim eu puțin, vom căuta să 
umplem goluri, să recuperăm. în- 
cepem deci fără cîrpituri. Să luăm 
ca unitate de măsură pentru acti
vitatea noastră ceea ce este ne
cesar.

Un interesant»
concurs

| „Drumeții veseli“
, Dc dte ori nu l-am Insolit șl I

♦ noi în călătoriile imaginare din J
♦ Africa, China sau Uniunea So-f 
J vietică sau în hățișurile întor-T 
T toehiâte ale istoriei, literaturii I 
Z'sau științei pe micii și entu- I
♦ zlaștii ..drumeți veseli" răspun- ♦
♦ zînd în gînd pentru ei la între- J 
v bările examinatorului. Și dej
♦ cîte ori. la cîte un răspuns de-a? 
t dreptul erudit, nu ne.am trezit I 
î exclamînd ..extraordinar" sau I 
I de unde o fi știind un elev a---
♦ tîtea lucruri ?
♦ Nu știu dacă cei care au fost , 
I zilele trecute în sala Casei,, 
| Prieteniei Romîno-Sovietice din,. 
» București erau dintre obișnuiții ”

Î spectatori ai drumeților veseli.1
Toți însă ap urmărit „călăto-' 
ria“ de la început șl pînă la, 

Îsfîrșlt cu aceeași atenție De 
Idata aceasta drumul lot a ur-,, 
I mărit pas cu pas. viața șl mun- 
♦ ca înaintașilor lor, tradițiile de- 
♦ luptă ale tineretului din țara 
T noastră - ale Uniunii Tinere-" 
T tulul Comunist șl ale continua-, 
î toarei ei. " ’ 
I Muncitor.
J Pe rînd. __
t Școala nr. 10 sau Pavlu Mircea 
I de la Școala nr. 12, reprezen- 
Itanții celor două clase și sus- 
| ținătorii concursului au reînviat 
♦ faptele tinerilor luptători co- 
imunlști, au povestit episoade 

din viața și activitatea plină de 
riscuri a celor care în clipele 
cele mai grele au fost ajutorul 

ț de preț al partidului.

I Felul cum s-a desfășurat con. 
cursul între cele două școli, 
succesul obținut de amîndouă 
clasele care a» cîștigat cîte o 
excursie, dovedește interesul cu 
care a fost pregătit atît de 
elevi, cît și de toți cei care l-au 
avut în grijă.

Concursul a fost organizat cu 
♦ cîteva * săptămîni înainte de că- 
♦ tre Comitetul raional U.T.M. ,,1 
♦Mai“ împreună cu organizațiile 

♦U.T.M., directorii și diriginții 
școlilor respective care au în
tocmit bibliografia neefesără.

In mare parte materialul bi
bliografic a fost procurat de co. 
mitetul raional U. T. M. șl de 
școli și împărțit elevilor. Pe lin
gă asta le-au fost indicate di
verse surse .de documentare. Cu 
cîteva zile înainte de concurs 
le.a fost ținută elevilor, de la 
ambele școli, o conferință oare 
avea aceeași temă.
. In vaoanță și în primele zile 
de curs, viitorii drumeți au stu-

♦ <Jiat intens, zi de zi, toate căr. 
I țile, toate ziarele și revistele 
I indicate. S-au pregătit toți ele- 
1 vii deopotrivă, fără să știe dacă 
i va răspunde unul sau celălalt. 
I Selecția care s-a făcut între se- 
T rîile claselor a X-a de către to- 
T varășii diriginți, a putut stabili
♦ destul de greu care clase și 
J care: elevi vor răspunde cel rpai 
f bine. Majoritatea ar fi putut 
ifape față cu bine întrebărilor.

★

Concursul s-a terminat. A ră
mas însă’ tin lucru poate mai 

Iirnjiortant decît toate: roadele 
lui. cunoștințele pe care le-ia 

căpătat fiecare, elev, cunoștințe 
oare-i vor fi' folositoare întot
deauna.

MONICA VERDEȘ

Uniunea Tineretului

Mia Iulian de la

Ne-am făcut un plan ; și orga
nizatorii de clasă au planuri de 
muncă. Se încheagă o activitate. 
Facem progrese, munca merge, dar 
nu trebuie să ne mulțumească a- 
cest calificativ „merge“.

Invățămîntul politic de organi
zație s-a deschis de curînd. între
prinderea care ne patronează școa
la — „Nicovala" — ne-a repar-

Reflecțiile unui 
secretar al U.T.M. 

tizat propagandiști serioși și cu 
prestigiu — doi ingineri tineri și 
secretarul organizației U.T.M. Lec
țiile se țin regulat. S-au ținut și 
două conferințe din ciclul pe care 
ni l-am programat. Cred că elevii 
își dau seama de seriozitatea cu 
care trebuie să studieze.

★

Elevii vor reuniuni și iar reu
niuni — vor să danseze. Nu-i ni
mic rău în asta. Totuși, să nu fa
cem reuniuni numai de dragul 
dansului, ci să le dăm un conținut 
educativ. Idei sînt destule, tre
buie doar valorificate.

★

Cercul do astronomie a organizat 
un simpozion cu tema : „Nicolae 
Copernic“. Utemistul Poparadu 
Nicolae a ținut în fața elevilor un 
referat care a fost viu discutat. 
Discuția a prins întreg auditoriul. 
După aceea a urmat dansul. 
Le-am satisfăcut elevilor dorința 
de a dansa dar au și învățat ceva.

Și cercul de literatură a orga
nizat un simpozion cu tema: ,,O- 
pera lui Mihai Beniuc". Elevii iu
besc dansul dar pregătesc cu in
teres referatele și discuțiile. Vom 
mai organiza asemenea simpozioa
ne și reuniuni. Ne bucură că pro
fesorii ne înțeleg și no sprijină.

★

Am de adăugat o mulțime de 
acțiuni pe care le întreprindem în 
școală. Elevii se duc în colectiv 
să vizioneze filme- Avem echipă 
artistică. Tov. Angela Radu, res
ponsabilă cu activitatea culturală 
încearcă să pregătească o piesă cu 
elevii — dar totul se organizează 
pe școală... Biroul U. T. M. pre
gătește pe cei care vor să devină 
utemiști ; în adunarea generală pe 
școală am analizat situația Ia în
vățătură : noi discutăm pe cei care 
se abat do la disciplină. Activitatea 
s-a închegat la nivelul școlii".

Dar toate aceste realizări, Ia ni
velul școlii, nu ne pot mulțumi. 
Noi am recurs la calea cea mai 
comodă de activitate : să organi
zăm totul noi, biroul pe școală. 
Ce-am lăsat organizatorilor U.T.M. 
de clase de făcut ? Mai nimic. In 
clasă, acolo unde pot fi cuprinși 
toți utemiști! și elevii în diverse 
activități, se face prea puțin.

Am în față planurile de muncă 
ale organizatorilor. Seamănă uimi
tor între ele ; aceleași probleme 
care se repetă de ani- Și doar oa
menii sînt alții, în fiecare clasă se 
ridică probleme diferite.

Mă gîndesc ■’ cîte lucruri se pot 
face pe clase. S-ar închega mai 
bine colectivele de elevi dacă nu
cleul activității ar fi aici, în clase.

Uite, clasa a IX-a. A fost o cla
să foarte slabă, cu mulți corigenți 
și chiar cu repetenți, cu elevi in- 
disciplinați. In adunarea generală

pe școală, atunci cînd am anali
zat situația la învățătură pe primul 
trimestru, clasa a IX-a a fost în 
mod special discutată. Acum, în 
clasă activitatea a început să 
meargă mai bine. Dar de ce tre
buia noi, biroul pe școală să 
analizăm activitatea unei clase ? 
Ar fi trebuit întii in clasă să se 
facă această analiză.

I-am obișnuit prost pe organi
zatorii de clasă; cînd au un caz 
de indisciplină vin la noi, la cei 
din birou (mai ales la cele două 
cadre didactice) să mergem noi in 
clase să diseutăm cu elevii, să 
luăm hotărîri. Nu este bine. Se 
menține vechea idee că organiza
torii nu pot avea prestigiu în fața 
elevilor, pentru că fiind colegi cu 
ei, nu se pot impune. Trebuie să 
se impună Nu simt însă suficient 
răspunderea pe care o au. Nouă ni 
se plîng că au elevi care vorbesc 
urît, care sint obraznici, sau care 
nu învață, dar în fața lor, în fața 
clasei, tac. Dacă s-ar plînge mai 
puțin și s-ar gindi mai mult la ac. 
țiuni interesante pe care să le 
organizeze ar fi foarte bine.

★

Mă conving pe zi ce trece că 
într-adevăr în clase se pot între
prinde acțiuni interesante. Avem 
cîteva începuturi bune. Elevii cla
sei a X-a B erau nemulțumiți că 
cei dintr-a VIII-a și chiar elevii 
din clasele mici nu-i respectă. Au 
hotărit să discute problema acea
sta într-o adunare de clasă. Ce 
bine au făcut. Etezbaterile au dat 
roade, se simte în comportarea lor 
o notă de seriozitate, dorință de 
a fi exemplu, de a ajuta...

Clasa a IX-a A și clasa a IX-a 
B s-au întrecut într-un meci ami
cal de baschet. Clasa a IX-a A are 
de gînd să pregătească recenzia 
unei cărți.

Este totuși un început timid față 
de posibilitățile existente. Nici o 
clasă nu și-a pus încă problema 
cum sâ stimuleze studiul indivi
dual pentru invățămîntul politic. 
Se mulțumesc doar cu mobilizarea 
elevilor la lecții...

Orașul nostru are un trecut is
toric bogat. In oraș și în împre
jurimile lui sînt lucruri frumoase 
de văzut Elevii ar trebui să le 
vadă. S-a făcut ceva în acest sens 
dar nu suficient. Sînt elevi care 
au adunat în vacanță elemente, de 
folclor din regiune, alții au studiat 
monografia cetății. Cred că ăr fi 
bine să împărțim pe clase respon
sabilitățile : unii să studieze pro
bleme de geografie, alții de istorie, 
alții folclorul etc. și apoi să se în- 
tîlnească și să discute materialul 
pe care l-au adunat. O sugestie. 
Sau, să se inițieze mai multe con
cursuri : de recenzii, concursuri 
ghicitoare, concursuri de creație 
literară, de cîntece etc. Fiecare 
clasă și-ar putea organiza o briga
dă artistică împreună cu tinerii 
unei secții de la întreprinderea 
„Nicovala“.

Fiecare membru din birou va 
trebui să se ocupe de cîte o clasă, 
să discute planul, să-l refacă îm
preună cu elevii. Cu siguranță că 
vor avea și ei o mulțime de idei

De acum biroul va coordona 
și controla activitatea ; nu va mai 
îndeplini sarcinile organizatorilor. 
Să-i învățăm pe ei să conducă, să 
nu-i mai dădăcim. Fiecare va avea 
ambiția să aibă o clasă bună.

Sint convins că vom ajunge să 
realizăm năzuințele noastre dacă 
vom înviora activitatea în clase. 
O putem face, profesorii ne ajută“.

LUCREȚIA LUSTIG

Sînt deosebii de interesante orele petrecute in atelierul școlii... Acolo fiecare lucrează construiește și 
desenează tot ce a învățat la lecții.

Fotografia noastră reprezintă un aspect din atelierul Școlii medii nr. 1 din Mediaș.

CÎND TE-AI PRINS
î N HORA

Ce fac elevii
din FOCȘANI 

în timpul liber
E simbătă după-amiază și pină ale poeților ruși Pușchin și Ler- 

din operele 
Toate au fost 
curgător fără

mbhtov, fragmente 
scriitorilor sovietici: 
recitate sau 
greșeli:

A doua și
au prezentat
valul artistic ' ..Ouldiu" cu piesa 
..Ovidiu" de Vasile Alecsandri 

O știe bine, pronunță S-au mai citit in latinește și ro- 
minește, fragmente din operele ma-

luni, servieta fiecărui elev rămine 
acasă, iar la școală, locul din 
bancă este goi.

Cu toate astea toți, de la clasa a 
VIII-a și pină la clasa a X-a — 
fete șl băieți sint la școală lntr.o 
sală repetiția piesei e in toi. In 
alta, o elevă repetă tn limba rusă 
o poezie, 
corect.

Un grup de fete și băieți, aran- relui scriitor. Deși tema feslittalu- 
fează la perete băncile pentru re
uniune. Alții care vor răspunde la 
concursul literar dintre cele două pretențioasă, Spectatorii elevi, pă- 
școli (Școlile medii nr. / și nr. 2) 
recitesc ultimele pagini din „O 
samă de tțuyinle" sau recită poe
ziile lui Tppirceanu. Toți au emo- 
țți. Și fetele care s-au pregătit 
pentru seara de literatură rusă, 
sau pentru festivalul ..Ovidiu" și 
cei care au studiat operele scriito
rilor prevăzuți. la concurs.

citite.

elevele 
la Casa

aceleiași școli 
Armatei festi-

lui Incepînd de la piesă și pinâ la 
textele în latinește a fost destul de

rinți șl profesori — au urmărit 
spectacolul cu Interes

Răsfoi d operele 
scriitorilor noștri

La Școala medie nr. I con
cursul literar susținut de elevii 
fruntași atrăgea tot mai millți con- 
curenți. Elevii recunoșteau cu ușu- 

Ce au pregătit fetele... rință, fragmentele și poeziile citite 
din operele lut Neculcp, Gr. Ure- 

..La serata de literatură rusă che, Mihail Sadoveariu, Eminescu, 
dată de elevele claselor a X-a de la . V. Alecsandri, G. Coșbuc, Topir- 
Școala medie nr. 2 am auzit poezii ceanu etc.

ț Drapelul taberei
:

li
?

:

Mi-e drag cînd mîndru, flutură spre zări 
Simbol al pnei lumi descătușate, 
O pasăre, în zbor spre înălțimi, 
O inimă uriașă care bate.

Printre concurența 
care au obținut cele 
mai multe puncte se 
numără elevii Niță 
Paul, Rădescu Ga- 
briela, Cruceanu Dan, 
Olaru Adina și alții.

Cele . două seri de 
duminică 
cu dans,

:■

J • cu veselie.
e

Cele două 
simbătă și 
s-au încheiat

au fost

:
♦

;:*
:

Felul cum 
organizate aceste ma
nifestații artistice și 
culturale, felul cum este 
iri. general folosit tim
pul liber, dovedește că 
organizațiile U. T M. 
din cele două școli, îm
preună cu cadrele di
dactice se ocupă atent 
de . ridicarea nivelului 
cultural al elevilor. De 
asemenea un lucru 
demn de remarcat este 

l că la aceste manifes- 
i '

Mi-e drag și cînd se pleacă obosit 
Foșnind sub adieri de vînt domoale 
Și-apoi se-avintă iarăși ca un șoim, 
Cu roșu-aprins al faldurilor sale.

: e
e 
:

bază 
aceș-

Nu simt oare organizațiile de 
U.T.M. din care fac parte, că 
tia constituie o pată pentru ele g 
Bineînțeles, răspunsurile nu pot fi 
decit afirmative. Tot afirmativ cir 
trebui să fie și un răspuns al co
mitetului orășenesc U.T.M. (secte-

Dar nu-i destul 
intervenția Or& 

din care ' fac

rile și aici. Alexandru Moraru, fos
tul meu ,.coleg" de bancă pentru 
o oră, este elev al grupului școlar 
profesional C.F.R. și pasionat pen
tru tehnică. Este hotărit, cu orice 
chip, să urmeze o facultate teh
nică și să se facă inginer. In cata
log, in dreptul numelui său, gă
sești trei note de 9, trei note de 8, 
patru note de 7. - _ . ..

Tn, dreptul lui ^Petre Cojan, un gapizațiilor U.T.M. 
băiat care în vis vede nurrtai' con. 

săr'dUla seral (ne'oprim în deo- s truc ții, proiecte de mina sa, sti
loul profesorilor au înscris cinci 
note de 9, patru note de 8, două

Ținărul Alexandru lvanovici, i 
profesor de istorie a terminat de 
ascultat elevii clasei a Vlll-a a li
ceului seral. Trece apoi la expu- , 
narea lecției noi — ..Arta in seco
lul V". Totul concis, clar, explicat 
pe înțelesul tuturor. In fine, ora , 
se termină. Vecinul meu de bancă, 
Alexandru Moraru a primit, în 
seaca.. acCasta, nota opt-. I. So- 
linsclii, prietenul său bun — nota 
șapte. Sala se golește cu totul. 
Discut cu profesorul; despre elevii

tar Ion Mircea). 
alita. Este necesară

I1 — --------„ ________ ____
• Din flacăra cea nouă ce s-aprinde,
« E numai o fărîmă, un crîmpei,
• Dar cîte visuri și nădejdi cuprinde 1

Drapelul nostru-i o seînteie doar >

:

XeM la cei din clasa a VIII-a), 
despre note. Catalogul vine să 

.Concretizeze spusele profesorului. ,
Din clipa aceasta, prin fața oclii- note de 7. Utemiști harnici, și des- 

lor mi se pare că nu se perindă 
'nutțiele1 și. notele din dreptul fiecă- 
'rili.elev,- ci imaginea unei hore, 
lată-i pe cei prinși în această 
horă: 48 de fete și băieți, fiecare 
împlinind o muncă undeva in Paș
cani. Cu situația inclieiată pină a- 
cutn-34. Promovați—5. Căzuți la un 
obiect—3. Căzuți la două obiecte 
— 6. In situație de repetenție — 
20. Tresar. Evident că nu degeaba. 
Imaginea horei nu mă părăsește. 
Am intîlnit, in destule cazuri, in 
horă, la propriu vorbind, oameni 
care au intrat in joc din pasiune 
fiefbinte. și, oameni care au intrat 
de dragul de a fi admirați de cei 
de pe margine. Bieții de ei t Nici 
nu bănuie, că cei de pe margine 
deosebesc foarte bine pasiunea de 
formalitate. La fel se petrec lucru.

care 
și-au 
alții, 
seral 
elev,

toinici, care știu ce vor și 
luptă pentru a realiza ce 
propus. Dar ce te faci cu 
care s-au înscris la liceul 
spre a se mîndri cu titlul de 
fie ei, fie părinții lor ? Poza bate 
la ochi de la distanță. In situația 
aceasta se află Ludmila Diaconu, 
care țn repetate rînduri a căzut la 
admiterea la zi, pentru ca acum, 
la seral, să fie corijentă la cîteva 
obiecte., li ține cotnpațtie Corneliu 
Vasiliu, care de trei ani e tot în 
clasa a VII t-a și care o zi vine 
la școală, iar trei bate trotuarele 
orașului. La fel toți ceilalți 18. Ce 
cred oare acești elevi, în situație 
de repetenție, dintre care mulți 
sint utemiști — nu e o rușine pen
tru ei că s-au Înscris la liceul șe- 
ral de dragul de a se numi elevi ?

parte acești elevi.
Ni se pure utilă 

ideea ce s-a născut 
avută împreună. Anume de a se 
iniția un schimb de experiență in
tre elevii clasei a VIII-a fruntași 
la învățătură și cei cu situația 
slabă, in privința felului cum își 
folosesc timpul liber și cum poate 
fi mai bine fructificat timpul con
sacrat învățăturii șl cel consacrat 
distracției. Nu ne rămine decît să 
așteptăm rezultatele.

La cercul de 
muzică al Casei 
pionierilor din 
Botoșani.

Despre comportarea în școală ți în afara ei

Sfatul prietenilor-

comoarà de preț
De la fereastra camerei ei, Pa- 

raschiva Rusu privea cum se a- 
prindeau una cîte una luminile 
străzilor. Din depărtare, dealul 
Șorogarilor, părea un pom uriaș 
de iarnă încărcat cu multe becuri. 
Simțea cum o cheamă parcă de- 
părlările...

— Vica, de ce stai în întuneric? 
a trezit-o din visare sora ei mai 
mare. Ți-ai terminat lecțiile ?

Lumina puternică a becului 
inundă brusc încăperea. Pe masă 
caietul de algebră aștepta cumin
te, deschis la o ecuație netermi" 
nată.

De ce mi-o mai trebui tutelă ? 
se revoltă în sinea ei Paraschiva. 
Acum la vîrsta mea...

Dar un gînd nepoftit îi aminti 
O întîmplare.

Paraschiva Rusu, elevă în clasa 
X-a la Școala medio de fete nr. 
1 din Iași, este și acum printre 
cele mai bune eleve din clasă, li 
plai științele exacte. Fizica și chi
mia în special, o pasionează. Dc 
aceea Colegele o sfătuiest să se 
fiwă ehitnistă. Anul trecut, a par
ticipat și la cercurile de matema
tică de la universitatea „Al. I 
Ctiza“. La olimpiada de matema
tică și fizică organizată pe școală 
a ieșit priina. Vicăi însă îi place 
și literatura. In. clasa 8-a a- 
cum doi ani - a cîștigat eoncilrsul 
de recenzii organizat pe școală 
Iar la concursul literar organizat 
cu ocazia sărbătoririi Lunii prie
teniei roinîno-so^vietic^ cu tema: 
„Eroii! preferat din literatura so
vietică“ a obținut premiul I pe 
regiune. Are și cîteva încercări

literare originale. De aceea Vica 
spune că îi va fi tare greu la a- 
nul cînd va trebui'să se hotăras
că serios înspre ce profesiune 
să-și îndrepte pașii.

Succesele culese pînă acum de 
eleva Paraschiva Rusu sînt amin
tiri frumoase adunate din anii de 
școală treenți și îmbogățite anul 
acesta cu altele asemănătoare. Co
legele au îndrăgit-0 și o iubesc. 
Vica a fost aleasă în anul acesta 
școlar seețetară U.T.M. pe tlasă.

Numai că anul trecut, cînd 
toamna începuse să-și țese din 
plin covorul de frunze galbene, a 
început și ea să întîrzie întîi de 
la prima oră.

—- Se mai întîinplă ,— au gîn- 
dit colrgele, dîiid vina pfc distanță, 
pe vreme, pe tramvai.

Au urmat apoi absențe nemoti- 
vale. Poate o fi bolnavă, și-au în
chipuit de data aceasta fetele și 
chiar profesoarele. Și a fost cre
zută pe cuvînt, cînd încerca să-și 
motiveze absențele. Dar cu vremea 
Vica lipsea tot mai mult, zile în
tregi. Iar cînd mai da din cînd 
în cînd prin clasă gîndurile ei își 
luau zborul spre cine știe ce 
meleaguri.

Diriginta clasei, profesoara Con- 
standache și-a dat seamă că se 
petrece ceva în sufletul elevei. A 
încercat să afle. A sfătuit-o prie
tenește, ca o adevărată mamă să 
spună sincer ce frătnînlări, ce gin- 
duri nutrește. Vica însă tăcea. Nici 
bibliotecara școlii care o iubea ca 
pe propriu] ei copil, n-a reușit 
să afle ceva. Au încercat și alți 
profesori. Dar n-a fost chip. S-a 
recurs apoi și la sprijinul familiei.

și binevenită 
intr-o discu(ib

C. SLAVIC
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Păzită de văpaia lui de foc, .
E calea vieții noastre largă, dreaptă 
Și rìde viitorul luminos
Departe, peste ani, unde ne-așteaptă.

Vom crește mari, puternici și voioși, 
" o dumbravă tînără de munte, 

florile din iarba de pe lunci, 
brazii printre stîncile cărunte.

Ca 
Ca 
Ca

aceea, vezi, îmi e drapelul dragDe aceea, vezi, îmi e drapelul drag 
Și-mi place să-l privesc cum unduiește, 
Căci știu eă-ntr-nsu-i crezul nostru tot 
Și lumea-noastră nouă, care crește.

ADRIANA ROTARU 
elevă la școala medie nr.

București
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tdri (în special la reu
niuni) sint antrenate 
clasele fruntașe. Acest 
lucru înseamnă un pu
ternic stimulent la în
vățătură. Cine a luat o 
notă proastă nu poate 
face parte din echipa 
artistică și nici du poa
te veni la reuniune.

M. COSMIN

Paraschiva Rusu însă tăcea. Nu 
îndrăznea să spună că în loc să 
vină la școală hoinărea fără rost 
prin Galata, cartierul în care lo
cuia pe vremea aceea. Pădurea din 
împrejurimi parcă o chemă în 
fiecare zi. Se depărtase de orice 
prietenă. își găsise în schithb un 
prieten, un prieten cu care se 
plimba și care știa bine că în 
acele ceasuri locul Vicăi trebuie 
să fie în clasă. Și ea, fata ordona
tă, disciplinată și corectă de altă
dată, credea că numai așa dove
dește că ține la el, că are curaj, 
că sc ,;sacrifică“ în numele prie
teniei lor.

Au urmat apoi destule zile în 
care Vica își continua „dîrză“ 
drumul nou ales. încerca să evite 
întîlnirile cu profesoarele, cu di
riginta clasei, cu tovarășa direc
toare. Pe colege nu le mai băga 
în seaniă. Uniforma de stofă bleu
marin nu-i mai plăcea. Era lucrată 
prea... școlărește. Nu mai purta 
gulcraș. Codițele dispăruseră și 
ele. Vica devenise „domnișoara“ 
neînțeleasă, veșnic înclinată să 
oreadă că toți o persecută, o pri
vesc cu ochi neprietenoși, o plic
tisesc cu tot felul de întrebări și: 
acasă, și la școală.

S-a încheiat primul pătrar. Vina 
acumulase zeci de absențe nemoti
vate. Cazul ei s-a discutat în con
siliul pedagogic. A urmat apoi pe
deapsa. Eliminarea pe trei zile și 
nota 3 la purtare.

La început pedeapsa a căzut ca 
un ti'ăznet. Ea, eleva cea mâi 
bună Ia învățătură, să fie elimina
tă ? Vica nu înțelegea lucrul a- 
cesta.

înzestrată cu inteligență, cu me
morie bună care o ajuta să învețe 
ușor , și să se prezinte destul de 
bine pregătită, chiar în orele pu
ține la care participa, socotea că 
absențele nemotivate, abaterile de 
la normele de conduită ale școlii 
prezentau mai puțină importanță. 
De aceea pedeapsa care i s-a dat 
i se părea nedreaptă, nejustifi
cată. Ea nu înțelegea că prietenia 
ei nu trebuie s-o împiedice de 
la îndeplinirea îndatoririlor șco
lare.

Au trecut apoi zile, săptămîni, 
luni. De la ore Vica nu mai lip
sea. își amintea cu amărăciune 
cum a fost începutul. Se lăsase 
furată de iluzii deșarte, de visuri 
fără rost;.. Acum îi părea rău. 
Ar fi dorit să spună cuiva ce gîn- 
dește, să se destăinuiască unei 
prietene, să ceară sfatul cuiva. 
Ar fi vrut să spună fetelor că re
gretă ce a făcut. Dar dacă ele n-ar 
înțelege-o? gîtidea ea cu teamă. 
Nu, i-ar fi prea rușine. Și s-a te
mut s-o facă.

îi, schimb în clasă Vica a în
ceput să-și îmbrace iarăși vechea 
uniformă. Nu i se mai părea uri- 
tă. Ba rtiai mult, gulerașele ei 
erau acum mai curate, mai în
grijite. Nu mai purta nici părul 
desfăcut, căzut neglijent, pe ochi, 
ci îl strîngea atît de tare în cozi, 
îneît credeai că se răzbună și pe 
e^; și-l pedepsește. Iar într-o zi 
cînd lingă sobă se discuta despre 
cum să se organizeze o serbare 
Vica a făcut propuneri. Cum de 
s-a hotărit așa deodată să parti
cipe la viața clasei? sau întrebat 
în gînd colegele. întîi s-a făcut

liniște. Colegele se obișnuiseră cu 
ea tăcută, ursuză, nepăsătoarc. Dar 
discuția a continuat mai departe 
nestingherită. Părerile au pornit 
să vină din toate părțile. Nimeni 
n-a încercat să schimbe subiectul. 
Și niciuna nu s-a gîndit să facă 
reproșuri, să amintească ceva ce-ai 
fi durut-o atunci pe Vica. Momen- 
tul greu trecuse. Gheața fusese 
ruptă.

A venit, ce-i drept mai tîrziu. 
o ședință U.T.M. în care Vica a 
luat singură cuvîntul. Și a vorbit 
A vorbit așa cum dorise ea mai 
demult să. vorbească, dar nu avu 
seșe curaj. Le-a destăinuit și fră 
mîntările sufletești din ultima vre 
me. Colegele au înțeles-o. 
ele că Vica avea totuși un 
ter bun, un fond sufletesc 
care

Știai 
cara«- 

----- cura 
va învinge pînă ia urmă Șpiurt 1 fi UIIJ1H O- 

erau bucuroase că nu s-au înșelat

în ușa camerei se auziră pași 
Se aștepta ca sora mai mare si 
intre din nou și s-o întrebe: „Ai 
terminat de scris?“

V3ca _zi™bește. Acum nu mai < 
supărată că se simte „sub tutelă“. 
De cînd cu întîjnplarea de anu! 
trecut, e controlată mai des d< 
familie, dc școală, deși ea a în 
țeles de mult că atunci și-a meri 
lat pedeapsa. A fost vinov-jtă că 
n-a avut încredere în nimeni și 
n-a cerut sfatul acelora care ai 
fi putut-o ajuta la vreme, li parc 
insă rău că nu Ic poate dovedi 
mai repede că de.at-um încolo 
nu-șt va mai pierde atît de ușor 
echilibrul.

ELENA POPESCU
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țla 29 comandă, Brîrtzei de fa 
secția taiaare de damă ți alții. 
Ucenicii nu pot să-fi pregătea
scă astfel lecțiile pentru orele 
de școală, nemaivorbind de 
efortul la care sint supuși.

Din aceleași cauze arătate 
mai sus, mai mulți ucenici prin
tre care și Halași Ștefan din 
anul II nu și-au luai anul tre
cut decât o săptămână vacanță.

Unii ucenici au atras atenția 
asupra încălcării legalității. 
Știți ce s-a îiitlmplaț ? Lucră
torii cu pricină s-au înfuriat pe 
ucenici și au cerut desfacerea 
contractelor de calificare:

Ciudat însă că deși condu-
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existau banii alocați pentru 
hrana viețuitoarelor de la col
țul viu, el n-a scos măcar un 
bănuț din casă. N-avea omul 
aprobare, iar vulpile flămân
zeau in așteptarea unei hotă
râri.

Unei minți „geniale" i-a ve
nit atunci ideea si hrănească 
vulpile cu... dude. Posesoarele 
scurteicilor roșcate, și cozilor 
stufoase n-au vrut, însă cu nici 
un preț să se atingă de deli
catesele cu care le tratau „gos
podarii" Casei pionierilor. A- 
cești oameni, deși știau că vul
pile sînt carnivore, au vrut cu 
orice preț să le treacă in ria
dul ierbivorelor. Mișcată de 
o asemenea atenție, una din
tre vulpi a... răposat, iar cea
laltă voia să-și dea și ea duhul. 
Numai că a fost luată de o 
altă instituție.

Colțul viu a rămas pustiu. 
Copiii au început să tinjească 
după o activitate mai inte
resantă. Existența vulpilor um
plea acest gol din activitatea 
lor. Dar conducătorii Casei 
pionierilor au răsuflat ușurați. 
Vulpile acelea fuseseră o pa
coste pe capul lor.

Numai că de ce îi e frică 
omului, de aceea nu scapă. Un 
tovarăș de pe șantierul mare
lui laminor a prins o altă vul
pe pe care a dăruit-o.■■ Casei 
pionierilor. Copiii au 
să zburde de bucurie, 
rouri, in schimb, au 
parlamentările. Cum, 
vulpe ? — se întrebau 
nio.și. Ce o să-i dăm 
nînce ?

Și în timp ce parlamentările 
amenințau să se întindă pînă-n 
iarnă, un cetățean milos a dat 
drumul animalului flămînd, iar 
un șofer, mai puțin milos, n 
trecut cu mașina peste el. A- 
cum colțul viu e din nou pu
stiu. Copiii, îndeosebi cei din 
cercul de naturale, ar dori să 
se ocupe de animale vii, să le 
îngrijească. Activitatea lor ar 
fi așa mai plăcută. Nu s-ar 
putea oare ca această dorință 
îndreptățită să le fie satisfă
cută ?

alocați pentru 
relor de la col-„Povestea 

primai iubiri**
2Vu este nouă povestea primei 

iubirii nu este nouă povestea unei 
dragoste curate pe care răutatea 
unora, meschinăria concepției lor 
despre iubire este gata s-o 
bușe, s-o terfelească. Nouă 
este povestea unei iubiri dinții 
care, năseîndu-se într-o lume o 
dreptății, poate răzbate prin 
te greutățile, poate dărîma unel
tirile și calomniile, învinge și lu
minează ca un soare. Aceasta este 
povestea lui Mitea (K. Stolearov) 
și Olia (D. Osmolovskaia) cei doi 
elevi ai unui liceu sovietic, eroii 
filmului inspirat după un roman 
cu același titlu al scriitorului A- 
tarov.

Mitea se împrietenește cu Olia 
și, pentru aceasta, este nevoit să 
renunțe la apropierea de Ceap, un 
amic de care îl legau atitea preo
cupări comune, care i-a jurat chiar 
că la nevoie, va sări și în mare 
pentru el. Prietenia dintre băiat 
și fata pe care o ajută la învăță
tură devine și mai strînsă cind 
mama Gliei moare și ea primeș
te adăpost, grijă și căldură sufle
tească în casa lui Mitea, încon
jurată cu dragoste părintească de 
tatăl și mătușa lui. Dar elemen
tele rele, birfitoare, antrenorul de 
sport lașa Kazucioc și directoarea 
liceului, filistină și lipsită de în
credere în tinerii pe care trebuie 
să-i educe, scornesc fel de fel de 
zvonuri răuvoitoare cărora Belkin, 
activist fără de suflet, birocrat și 
îngîmfat le dă crezare', jignin- 
du-i profund pe cei doi. Toate a- 
ceste șicane nu ramîn fără urmării 
umbrită de neînțelegere și bănu
ieli nedemne, dragostea curată a 
lui Mitea și Olia e amenințată de 
veștejire. Atunci intervine adevă
ratul prieten Ceap 
faptului că activistul 
schimbat din muncă 
gaițele superioare, că 
primejdii pentru iubirea amicilor 
lui, socotește că a sosit momentul 
să-și țină „promisiunea**, El dă 
înlîlnire lui Mitea și Olia pe pla
jă, fără ca să știe unul de altul, 
și, cînd aceștia se găsesc față în 
față, Ceap într-adevăr „sare în

In 1956, pHn secțiile fi ate
lierele cooperativei Artex din, 
Arad a început să' circule o... 
circulară : „Conform hotărlrilor 
de stat, programul de lucru al 
ucenicilor ’ e de 6 ore pe zi. 
Instruâtorii sînt datori să res
pecte acest program cu stric
tețe".

La sfîrșitul anului' 1957, 
conducerea cooperativii a pre
gătit o nouă circulară cu. ace
lași conținut. Lucrurile nu stau , ___ _____
prea bine în această privință cerea cooperativei (președinte 
nici aduni. De ce? Iată: în 
unele secții și ateliere ale coo
perativei, instructorii — lucră
torii cu care ucenicii au înche
iat contracte de calif icure — îi 
țin peste programul de lucru. 
Să vă dăm un exemplu. Bar- 
ttlmen Carol a făcut contract 
de calificare cu ucenicul Pin 
Iosif.

In cele 4 zile de lucru în 
atelier (două zile are program 
de școală) — Pin' Iosif ar tre
bui să lucreze cîte 6 ore pe zi. 
Spun „ar trebui" căci de lucrat 
lucrează cu 2 ore mai 
mult peste cele 6 ore. 
„Lucrează băiete, îi spune de 
obicei instructorul, meseria se 
învață lucrînd din greu", Ace
lași obicei îl mai au și alți lu
crători. Budar Ion de la sec-

:Ș.adevărată ofensivă pentru înfru
musețarea locurilor de muncă. 
Cine a mers în toamnă în între
prinderile „Partizanul“ și Uzina 
metalurgică Bacău, în deosebi, a 
avut ce vedea. Dezordinea dispă
ruse. In curți au fost amenajate 
spații verzi.

—- Ce colective de tineri s-âu 
evidențiat în mod deosebit ?

— Organizațiile U.T.M. de 
la „Proletarui", „Partizanul“, 
„Steaua Roșie“, Școala profesio
nală de construcții au muncit cel 
mai bine. Păcat că nu ne-am o- 
cupat decît in mică măsură de 
popularizarea rezultatelor dobîn- 
dite de tinerii de aici.

— Fiindcă veni vorba despre 
acestea, ce deficiențe s-au ivit 
cu prilejul sprijinirii tinerilor ?

— In primul rînd stimulentele. 
S-a făcut cam 
puțin în acest 

,i au 
fost inițiate car
netele de parti- 
Cipanțj la acțiu

nea de înfrumusețare, comitetul 
orășenesc U.T.M. nu le-a acordat 
atenția cuvenită. Apoi au fost 
cazuri în care tehnicienii. cei 
care trebuiau să dea îndrumarea 
cuvenită, au lipsit din miilocul 
tinerilor veniți să lucreze.

— In curînd vine primăvara. 
Gospodarii vor trece la treabă. 
Ce s-a proiectat în legătură cu 
continuarea acțiunii începute 
anul

Către sfîrșitul lunii martie a 
anului trecut, tinerii din Bacău 
s-au hotărît să întreprindă o ma
re acțiune pentru înfrumusețarea 
orașului lor. Inițiativa a avut un 
larg răsunet în rîndurile tineri
lor din alte orașe ale țării. Zia
rul nostru ă publicat în dese 
rinduri vești despre rezultatele 
pe care tinerii din Bacău le-au 
obținut în acțiunea întreprinsă.

Din dorința de a arăta citito
rilor modul în care și-au îndepli
nit tinerii sarcinile pe care și le 
asumaseră și mai ale^ felul în 
cate au fost ei sprijiniți de către 
organele puterii' local'e, uri cores
pondent al ziarului nostru a avut 
o convorbire' cu tovarășii Con
stantin Dobre primul secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M. și 
BenoMargulis vice președinte al 
Sfatului popu- 
Iar al orașului ...
Bacău. Iată în Tineretul — sprijin al sens. Deși 
trebările și răs- - - *-
punsurile 
mite:

— De Ia bun început ne-am 
dat seama că hotărîrea tinerilor 
de a contribui la înfrumusețarea 
orașului poate da rezultate din
tre cele mai bune, numai dacă 
sfatul popular va fi in tot timpul 
aproape de acțiunile lor. In fața 
comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc s-a impus ne
cesitatea de a sprijini din plin 
tineretul în acțiunea la care por
nise. Pentru a sprijini chemarea 
tineretului au fost mobilizate 
toate comitetele de stradăj depu
tății. comisiile de femei, in ora
șul nostru comitetele de stradă 
precum și comisiile de femei al
cătuiesc un larg activ în care 
sînt cuprinzi peste 1.500 tova
răși. Ei bine, iată către cine 
ne-am orientat în primul rînd, 
pentru a ajuta cu mult 
tineretul.

'— După cum se știe tinerii 
și-au propus atunci multe obiec
tive. In ce măsură' și-au îndepli
nit ei cele propuse ?

— Atenția principală a fost în
dreptată către parcuri și spații 
verzi. La noi, în orașul Bacău, 
aproape în plin centru, se află 
unul dintre cele mai frumoase 
colțuri de natură: „Parcul liber
tății“. In vecinătatea sa se află 
stadionul cu același nume. Aici 
însă lipsea apa potabilă. Era ne
cesară amplasarea unei conducte 
pe o lungime de un kilometru. A- 
ceasta a fost prima realizare a 
tineretului. Apoi s-au plantat bu
tași yi arbuști care au totalizat 
un volum de lucrări de aproape 
20.000 ore. v ■ •

In acțiunea de curățire a par
curilor și spațiilor verzi s-au fă
cut multe lucruri bune. Tinerii 
au pavat două străzi pînă atunci 
impracticabile pe timp ploios, 
cestea sînt străzile Dobrogei 
Ștefan Gheorghiu.

Foarte multă muncă a fost 
pusă pentru terminarea unor 
țrări la bazele sportive. Stadi
oanele „23 August“ și „Libertă
ții“ au fost amenajate prin mun
ca altor tineri. Ar trebui remar
cat următorul fapt: acțiunea de 
înfrumusețare a contribuit foarte 
mult la întărirea educației patrio
tice a tineretului. S-a dezvoltat 
foarte mult cu acest prilej dra
gostea tineretului față de iocui 
natal, față de locul de muncă. 
Tocmai de aceea tinerii au dat o

pri. sfaturilor populare

trecut ?
In această direcție s-au 
o serie de măsuri eficace, 
vor veni primele zile de 

tinerii vor începe

succes

luat 
Cum 
primăvară, 
munca de finisare a ștrandului 
tineretului. Se intenționează ca 
această lucrare să fie dată in fo
losință la 1 iunie. în aceste zile 
va fi elaborat un plan comun în 
care să se stabilească ce anume 
vor face tinerii și cum vor fi ei 
sprijiniți de către sfatul popular.

ION ȘINCA

înă- 
insa

>■
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Un moment din filmul

mare", lăsîndu-i pe îndrăgostiți 
să se explice și .să se impuce sin
guri, așa cum le stă bine. Un 
poent cinematografic, dedicat pu
rității sufletești a .tineretului so
vietic, forței fi frumuseții dragos
tei sincere, tinerești.

„Ispita"
Obiectivul aparatului cinemato 

grafic coboară de-a lungul une‘ 
mici cascade apoi se oprește asu 
pra unui tînăr care bea apă. Cu 
cită poftă soarbe el apa rece, 
proaspătă, cită vitalitate și neas- 
timpăr dovedesc mișcările lui ve
sele, degajate. Acest flăcău, Stoian 
Mutikașa (Dușko Jamicijevici) vine 
de la oraș unde învață negustoria 
la bogatul Sfmo din Saraievo și se 
îndreaptă spre locuința părinților 
săi, 
Ui 
nea 
ta",

:

:

„Povestea primei iubiri“

După

:
I :

și, în urma 
rigid a fost 
de către or
mi mai sînt

țărani dintr-un sat clin mw 
Bosniei. Astfel începe actiu* 
noului film iugoslav „Ispi- 
continuînd apoi să ne arate 

mirarea lui Stoian de a-și găsi 
tăi și mama mai îmbătrîniți 
cit îi știa, cumplit apăsați de 
răcie și exploatarea boierilor 
chiaburilor. Trimis din 
oraș, Stoian se hotărăște. 
ceaUcă cu hărnicie, să-și 
slăpinul pentru a deveni 
om bogat, pentru a nu 
ceeași soartă ca și părinții săi.

Filmul descrie cu finețe psiho
logică evoluția caracterului lui 
Stoian care, devenit favoritul stă- 
pînei sale — Anghelina 
Stupika) ajunge de fapt

torul prăvăliei lui Simo. 
moartea acestuia, Stoian își înăbu
șe dragostea pentru frumoasa Roșa 
(Sutka Ridzesieî) fi, căsătoria- 
duse cu văduva fostului său pa
tron, devine mare proprietar. Dar 
el nu se mulțumește cu ații. Aca
parează noi fi noi bogății prin 
fel și fel de tertipuri, jefuiește fi 
asuprește chiar fi pe foștii să‘ 
consăteni. înrăirea, uscăciunea su
fletească își pun pecetea pe chipul 
lui, el se transformă intr-un ti- 
năr imbătrînit, purul ii încărun
țește, fața i se ofilește fi in ochi 
îi joacă numai lucirea diavolească 
a poftei nesățioase de avere care-l 
va duce pină la urmă la pierza
nie, Filmul ,Jspita“ 
damnare
critic a egoismului animalic, 
dezumanizării burgheze.

este o corn 
gravă în spirit realist 
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ia
de 
să- 
fi 
lanou

sa nmn‘ 
ascult?

și el un 
avea a-

(Mira 
conducă-

O scenă din filmul „IspitaSÄ EXTINDEM
mișcarea tinerilor inovatori!
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COMUNICAT
La 29 ianuarie 1958, în urma 

tratativelor ce au avut Ioc Ia Bu
curești, s-a încheiat o convenție 
privind dezyoltarea fondului pis
cicol și a pescuitului în apele 
Dunării între Republica Populară 
Bulgaria, Republica Populară Fe
derativă Iugoslavia, Republica 
Populară Romînă și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Convenția prevede măsuri pen
tru apărarea și creșterea fondului 
piscicol, reguli de pescuit comu
ne și colaborarea tehnico-științi- 
fică în acest domeniu.

La convenție pot adera și 
state riverane interesate.

Convenția a fost semnată 
partea guvernului 
Populare Bulgaria de Lalu Gancev 
prim-locțiitor al ministrului In
dustriei Alimentare ; din partea 
guvernului Republicii Populare 
Federative Iugoslavia de Nicola 
Dzuverovici, membru al Vecei E- 
xecutive a Republicii Populare 
Serbia ; din partea guvernului Re
publicii Populare Romîne de Con
stantin Teodoru, adjunct al mini
strului Industriei Bunurilor de 
Consum ; din partea guvernului 
Uniunii Republicilor Sovietice So-

alte

din
Republicii

cialiste de Alexandr Ișkov, mini
stru al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

La semnarea convenției au fost 
de față tovarășii Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al 
Miniștri și ministrul 
Bunurilor de Consum, 
Lăzăreanu, adjunct al 
Afacerilor Externe, 
Sencbvici și Pascu 
adjuncți ai ministrului Industriei 
Bunurilor de Consum, Gheorghe 
Vasilichi, președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Mește
șugărești din R. P. Romînă, Ion 
Rab, director în 'Ministerul Afa
cerilor Externe, Calus Franțescu, 
șeful Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au asistat de asemenea A. A. 
Epișev. ambasadorul Uniunii So
vietice la București, Anghel Hu- 
benov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Bulgaria la Bu
curești si Prokic Pantelja, prim 
secretar al Ambasadei R. P. F. 
Iugoslavia la București.

Tratativele au decurs într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

Consiliului de
Industriei 

Alexandru 
ministrului 
Alexandru 

Ștefănescu,

DECORĂRI

Gh. Ghesti, vice președinți 
Saho Alcxandr, Bitiș Alextmdr) 
a fost sezisată nu odată de a- 
ceasta stare de lucruri, măsuri 
practice nu

' schimb s-au
s-au luat. In 

dat... circulare.
J. ALPIN

TREI VULPI
vktime 

ale birocrației
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La Casa pionierilor din Ro
man, s-a produs acum citeva 
luni o zarvă nemaipomenită. 
Evenimentul care stîrnise zarva 
a fost sosirea in „pensiune“, 
la colțul viu, a două jupînese 
vulpi. Imaginați-vă ce a însem
nat . ^ceasta în viața copiilor. 
Toata ziua numai despre vulpi 
vorbeau. Se încingeau discuții 
aprinse pe seama patrupedelor 
pe care poveștile le socoteau 
regine ale vicleniei. Vulpile 
însă, nu prea luau în seamă 
aceste discuții. Ele ar fi vrut, 
cum era firesc, să se hrănească 
CU carne, precum le este obi
ceiul. Dar uite, la una ca a- 

.ceasta nu s-au gîndit tovarășii 
din conducerea Casei pionieri
lor. Directorul, Constantin Muri- 
teanu, a plecat cu niște treburi 
la Iași, lăsînd vulpile în grija 
celorlalți. Contabilul, însă, nici 
n-a vrut să audă de vulpi. Deși

>•<’......

începui 
în bi- 

început 
iar o 
ei mv 

să mă-

:
:

:
:

:

:

:

Ș. ION

Toate forțele
pentru dezvoltarea șeptelului!

(Urinare din pag. l-a)

(Urmare din pag. l-a)

buia să conceapă o nouă matri
ță, să găsească un profil optim, 
încercările lui n-au fost sterile. 
După ce a desenat și a rupt zeci 
de schițe, într-o noapte a reușit 
să găsească soluția. Bucuros, a 
doua zi a trecut ia executarea 
prototipului. Mînuind cu price
pere strungul, freza și raboteza 
a reușit să realizeze o matriță 
care supusă la diferite încercări 
a dat rezultatele scontate. Așa a 
creat Florian Buta una din cele 
cinci inovații care-i aparțin. A- 
nul acesta a fost reales pentru a 
patra oară în comitetul U.T.M. 
pe uzină. Fără îndoiălă că și ac
tivitatea de inovator stă la baza 
încrederii pe care i-au acordat-o 
tinerii, tovarășii să; de muncă.

★

„Uf, timpul ăsta este mai în
căpățînat, ca un oatîr. Vrei nu 
vrei aleargă păcătosul, aleargă 
într-una, iar eu stau și pierd vre
mea“, se gîndea cu amărăciune 
tînărul frezor Jean Paraschiv 
din secția 520, aștepttnd ca to
varășii săi Vasile Istudor și 
Ștefan Banu să-i predea pentru 
a doua operație un nou lot de 
capace .de palier. In lipsă de altă 
ocupație Jean Paraschiv curăța 
mașina deși nu era murdară. In 
vreme ce ștergea cu bumbac capul 
al doilea-al frezei, îi fulgeră țin 
gî-nd îndrăzneț. „Ce-ar fi să exe
cut ambele operații la o singură 
mașină?
schimba în așa fel poziția (le 
prindere 
îneît să 
de freză ?

Din acea zi Jean Paraschiv s-a 
apucat să conceapă diferite dis
pozitive de prindere a materialu
lui în mașină. Cîn-d era, sigur de 
victorie, i-a fost dat însă să în- 
tîmpine un necaz, Prietenii săi

Oare nu s-ar putea

a pieselor în mașină, 
utilizez și al doilea oap

Vasile Istudor și Ștefan Banu 
care făceau prima operație capa
celor de palier aflîndu-i proiec
tele i-au reproșat su-părați:

— Ori abandonezi inov-aț-a, ori 
nu mai ești prieten cu noi. Dacă 
vei executa singur ambele opera
ții la o mașină, noi ce piese vom 
lucra ? Capacele astea tiu ne dă
deau mare bătaie de cap.

Zadarnic a încercat Jean Pa
raschiv să le arate necesitatea 
evitării golurilor în muncă. Cei 
doi o țineau una și bună : 
„Ori inovația, ori prietenia noas
tră 1“

Jean le-a ales pe amîndouă. 
Intîi a realizat inovația'cu ajuto
rul căreia a reușit să efectueze 
două operații pe mașină, să eli
mine golurile de producție și 
timpii morți, și ca urmare a aces
tora, să mărească productivita
tea muncii cu 60 la sută, apoi a 
știut să-și convingă prietenii de 
naivitatea opiniei lor.

Astfel, în cartoteca cabinetului 
tehnic a apărut numele lui Jean 
Paraschiv, numele celui mai tî
năr inovator din uzină.

★

Am vorbit despre două piese, 
despre doi oameni. Autocamionul 
S.R. 101 are însă sute de piese, 
iar în uzină sînt mii de oameni 
și fiecare piesă își are povestea 
ei legată de unul sau mai mulți 
oameni. Numărul tinerilor inova
tori și raționalizatori poate și 
trebuie să crească. Aceasta însă 
necesit^ o grijă permanentă pen
tru dobîndirea unei înalte califi
cări profesionale a lor. O înaltă 
pildă în acest sens o dau tinere
tului, muncitori și tehnicieni 
vîrstnici, cu o calificare superioa
ră, ca Francisc Hoffman, distips 
cu „Premiul de Stat“ pentru rea-,, 
lizarea agregatului de alezat ci
lindri la blocul molor, ca lo-

nescu Nicoiae Japp, autorul ma
șinii de șlefuit locașul supapelor 
și mulți alții.

O INIȚIATIVA TINEREASCA 
CARE TREBUIE ““........ .SPRIJINITA

printre care
Sin, O. Călpi-

Numeroși tineri 
ing. N. Adam, Ilie 
tanu, I. Sandu și alții s-au ocu
pat în cuvîntul lor de brigada 
complexă 
gust“.

Această 
creată din 
U.T.M. pe 
acum o bogată experiență. Unul 
din principalele obiective ale bri
găzii a fost și stimularea ini
țiativei creatoare în rîndurile ti-

de economii „23 Au-

brigadă a tineretului, 
inițiativa comitetului 
uzină, a dobîndit de

tocamion? La prima vedere cei mai 
mulți veți ridica nepăsători din 
umeri : „O roată, ce mare filozo
fie 1“. Desigur nu la fel ar gîndi 
șoferul căruia i s-ar rupe o roată ' 
la mașină în mijlocul Bărăganu
lui. Roata autocamionului în afara ( 
de faptul că transformă în viteză 
energia dezvoltată de motor, su
portă tonajul, șocurile provocate ' 
de schimbarea accelerației, de 
drumurile accidentate etc. Iată 
așa dar de ce tînărul inginer Ni
colae Adam, pe atunci responsa- L
bil al brigăzii complexe, împreu
nă cu un colectiv, s-au' angajat 
să construiască un nou tip de 
geantă pentru roata autocamio
nului, o geantă mai ușoară, mai 
bună. Unii tehnicieni au întîmpL 
nat sceptici această îndrăzneață 
inițiativă. Colectivul însă nu s-a 
descurajat. Studiind diferite roți 
de autocamioane el a reușit să 
proiecteze o roată mai ușoară cu 
11,5 kg. De la proiect la produc
ția în serie rămînea însă o cale 
greu de străbătut. Uzina nu. dis
punea de utilajul necesar. Impor
tarea lui însemna timp, însemna 
investiții de peste 5.000.000 lei. 
Fostul muncitor strungar Adam 
Niculae acum inginer, și colectivul 
său au știut însă să se descurce. 
Prin transformările aduse unor

Miercuri la amiază a avut loc 
la Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, solemnitatea înmînării unor 
decorații.

Pentru 
ținute în 
Ordinul 
III-a, 
și ingineri din cadrul Ministeru
lui Industriei Petrolului și Chi
miei,

Cu ocazia împlinirii a 15 ani 
de existență a ziarului ~ 
Liberă“, pentru merite deosebite 
în muncă a fost conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ clasa V-a și Ordinul Muncii 
clasa III-a unor cadre redacționa
le ale ziarului „Romînia Liberă“.

Pentru merite deosebite obți
nute în muncă s-a conferit Ordi
nul „Steaua Republicii Populare 
Romîne" și Ordinul Muncii cla
sa III-a unor cadre din Ministerul 
Afacerilor Interne.

Tovarășul acad. Ion Gheorghe

rezultate deosebite oh- 
producție s-a conferit 
Muncii clasa Ii-a ți a 

unor muncitori, tehnicieni

Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
a felicitat călduros pe cei 
decorați, urîndu-le noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară.

Din partea celor decorați au 
răspuns Atanase Diaconescu și 
Gheorghe Constantinescu, mulțu
mind pentru înaltele distincții 
primite.

(Agerpres)
„Romînia

CRONICA
Printr-o Hotărîre a Consiliului 

de Miniștri, tov. Petre Belle a 
fost desărcinat din funcția de se
cretar general al Consiliului de 
Miniștri, ca necorespunzătot.

Printr-o altă Hotărîre a Con
siliului de Miniștri, tov. Tiță 
Florea a fost numit în funcția de 
secretar general al Consiliului 
de Miniștri.

nului 1957, în dezvoltarea seclo- 
rului zootehnic au confirmat colec
tiviștilor justețea hotărîrii pe care 
au luat-o cu un an înainte de a a- 
corda o atenție deosebită acestui 
sector.

în discuțiile lor, colectiviștii au 
arătat însă că rezultatele obținute 
nu reflectă încă posibilitățile mari 
pe care le au în dezvoltarea sec
torului' Zootehnic. Președintele gos
podăriei și alți colectiviști nu au 
respectat în anul trecut hotărîrile 
adunării generale în ceea co pri
vește dezvoltarea sectorului zo
otehnic

Adunarea a criticat foarte aspru 
pe vechiul președinte al gospodă
riei pentru că nu a respectat pla
nul stabilit la începutul anului 
pentru cultivarea și însilozarea ce
lor cinci hectare de porumb fu
rajer. Aceasta a făcut ca gospodă
ria să intre în iarnă cu numai 40 
de tone de siloz ceea ce — evi
dent — este extrem de puțin față 
de nevoi. De altfel / așa cum spu
neau și colectiviștii / din această si
tuație care ar fi putut să devină 
dezastruoasă i-a salvat numai pro
ducția record, (neprevăzută) de 
sfeclă furajeră care a înlocuit în 
bună parte silozul.

Colectiviștii în discuțiile lor au 
.creat o adevărată opinie de masa 
împotriva acelora care în munca 
lor, neîngrijind animalele, au »• 
dus daune însemnate gospodăriei.

inovații făcute de membrii brigă
zii pînă în prezent au fost apli
cate 15, care au adus anual, eco
nomii în valoare de 350.000 lei și 
au redus greutatea autocamionu
lui cu 21 kg. metal.

Grupa de la forje în frunte cu 
maistrul Roman Haralambie, tî- 
nărul inginer Virgil Olteanu. for
jorul Alexandru Cota și alții, re- 
ducînd consumul specific de ma
terial Ta forjarea arborelui cotit 
și prin executarea a 13 repere din 
deșeuri au adus importante eco
nomii de metal, 
fruntea celorlalte 
drul brigăzii.

Participanții la 
au trecut însă cu 
rile manifestate

situîndu-se
grupe din

în 
ca-

nuconsfătuire 
vederea lipsu- 
în activitatea

SANDU TOPOR 
strungar

ION IACOB VIRGIL OLTEANU PARASCHIV JEAN BUTA FLORIAN 
forjor ingrner

neretului .transformarea brigăzii 
într-o adevărată școală de pregă
tire tehnică a tinerilor munci
tori. In acest scop s-au constituit 
colective pe secții formate din 
muncitori tineri, ingineri și tehni
cieni cu o bogată experiență care 
să elaboreze în comun inovații și 
raționalizări. Și munca de creație 

4n colectiv s-a dovedit a fi fruc
tuoasă. Ați avut curiozitatea să 
cercetați vreodată roata unui au-

prese de calibrat la cald, prin re
pararea și repunerea în funcțiune 
a unei mașini vechi de curbat 
care zăcea neutilizată de ani de 
zile la fabrica „Progresul“ din 
Brăila, talentaci inovatori au reu
șit într-un timp record să organi
zeze producția în serie a noilor 
roți, aducînd uzinei un beneficiu 
de milioane de lei.

Din cele 45 de propuneri de

frezor ajustor-sculer

brigăzii. A fost sever criticat in
ginerul Sin Ilie, actualul respon
sabil al brigăzii pentru că în ul
tima perio.adă a anului trecut a 
lăsat brigada să acționeze la voia 
întâmplării. Această situație a fost 
posibilă și datorită slabei preo
cupări în atest domeniu a comite
tului _ U.T.M. pe uzină (secretar 
tovarășul Cojocaru și responsa
bil cu producția și calificarea in
giner Octav Căpitanu, care în de
curs de un an nu a analizat ni-

clodată activitatea brigăzii, nu a 
inițiat schimburi de experiență 
între grupe, nu a știut să pună 
în centrul atenției organizației 
U.T.M. problema inovațiilor, atra
gerii a noi și noi tineri inovatori, 
la perfecționarea procesului de 
producție. .

In consfătuire a ieșit. în evi
dență și o altă cauză care face 
ca numărul tinerilor inovatori să 
fie încă mic în raport cu numă
rul celor care lucrează în uzină: 
rezolvarea de către cabinetul teh
nic și principalele servicii ale 
uzinei a unor dosare de inovații 
într-un timp extrem de lung. Așa 
s-a întîmplat cu dosarul nr. 262/ 
1957 privind scurtarea cu cîțiva 
centimetri a unei, tije, inovație 
extrem de simplă, dar foarte utilă, 
care de șase luni de zile nu-și gă
sește rezolvarea. AcelașiTucru s-a 
petrecut și cu alte dosare de ino
vații de mai mare importanță ca : 
modificarea sistemului de sudură 
a aripilor, care timp de 16 luni de 
zile și-a continuat un drum greu, 
anevoios, de la cabinetul tehnic la 
serviciile competente pentru a 
primi diverse aprobări, dar oare 
nici în momentul de față, deși a- 
vizele sînt favorabile, nu este 
încă aplicată.

Nici organizația U.T.M., nici 
cabinetul tehnic, nici cercul 
A.S.I.T. nu au luat inițiativa or
ganizării de acțiuni pentru pro
pagarea în rîndurile tinerilor 
muncitori a tehnicii noi, acțiuni 
pentru dezbaterea largă a tema
ticii de inovații lansafă de ca
binetul tehnic.

Mulți parțicipanți la consfă
tuire au propus comitetului 
U.T.M. să găsească modalitatea 
de a antrena pe toți tinerii ingi
neri și tehnicieni în forme orga
nizate de ridicare a calificării 
profesionale a tinerilor muncitori 
și deci, indirect și a creșterii nu- ,_________ „,r__
mărului de inovatori tineri. Ingi-, naîă, să aparțină'tinwiîor i'nova- 
nerul R. Moscovici a propus să tori de la uzinele „Steagul Roșu“.

nu existe tînăr inginer și tehni
cian care 
creșterea 
sau a doi 
care să-i 
inovatori.

Uzina dispune de un însemnat 
număr de ingineri și tehnicieni, 
marea lor majoritate fiind tineri, 
care ar putea fi antrenați în ți
nerea unui ciclu de conferințe cu 
caracter tehnic, legate de speci
ficul producției uzinei. Comitetul 
U.T.M. pe uzină cu ajutorul con
ducerii întreprinderii ar putea

să nu răspundă de 
profesională a unuia 
tineri muncitori, pe 

ajute să devină chiar

Tinerii l’opa Angheluc, Vacile Lă- 
buștea, Nicoiae Moraru și alții 
care au fost sancționați anul tre
cut cu tăierea zilelor-muneă pen
tru neîngrijirca animalelor ce le 
aveau în răspundere, au fost aspru 
criticați. De altfel, organizația 
U.T.M. din gospodărie a fost cri
ticată că în cumul anului trecut 
nu a întreprins nici o inițiativă 
care 
tării 
nic. 
nici 
luat 
jer.

Diseutînd despre succesele și lip
surile de anul trecut în legătură 
eu sectorul zootehnic, colectiviștii 
au făcut în adunare și importante 
propuneri. în primul rînd s-a pro
pus și s-a hotărît pe baza experien
ței din anul trecut să se treacă ne- 
întârziat la construirea unei îngră- 
șătorii de porci astfel ea să existe 
posibilitatea ca pînă la sfîrșitul 
anului să se îngrașe 60 de porci. 
In anul acesta sectorul taurine va 
crește și el Ia 60 de capete, iar 
ferma de păsări va trebui să aibă 
la sfîrșitul anului 1000 de loca
tari» Uteraiștii și-au luat în a- 
coastă direcție și cîteva angajamen
te concrete. Organizația U.T.M. 
a hotărît să pună în discuția pri
mei adunări generale U.T.M. 
înființarea la ferma de păsări a 
unei echipe de fete și creșterea 
vițeilor de către tineret.

Succesele din anul trecut și 
faptul că gospodăria a primit de 
curînd un tînăr inginer zootehnist 
dă garanția că hotărîrile luate 
de adunarea generală vor fi res
pectate.

să vină în sprijinul dezvol
ți întăririi sectorului rooteh- 
Utemiștii nu și-au respectat 
angajamentul pe care și l-au 
de a însiloza porumbul fura-

„MAEȘTRII 
peniței ascu țite“ 

LA BERLIN

iniția cursuri de minim tehnic și 
cicluri de conferințe în principa
lele sectoare ale uzinei care să 
cuprindă un număr mare de ti
neri și care ar ajuta la ridica
rea calificării lor profesionale.

? 4r
Un viu interes a stîrnit în rîn

durile tinerilor parțicipanți la 
consfătuire, prelucrarea regula
mentului concursului de inovații 
și raționalizări organizat Ie 
către Comitetul regional U.T.M. 
Stalin și A.S.I.T. în perioada 1 
ianuarie—15 mai 1958, în scopul 
dezvoltării șl stimulării avintultii 
creator al tineretului în produc 
ție, pentru obținerea ridicării con
tinue a productivității muncii • și 
a reducerii prețului de cost al 
produselor.

Lucrările cele mai bune din 
concurs vor fi expuse în cadrul 
expoziției regionale ce se va or
ganiza, iar autorilor 
vor acorda importante premii în 
bani. Cîștigătorului premiului I, 
i se va oferi, în afara premiului 
în bani, și o călătorie pentru 
schimb de experiență în străi
nătate.

Tinerii inovatori parțicipanți la 
consfătuire au hotărît să mun
cească în așa fel, îneît multe din 
inovațiile și raționalizările ce vor 
fi prezentate la expoziția regio-

lor, li se

(Urmare din pag. l-a) 
tul ideal toate condițiile de bază 
ale graficii politice: bogăție de 
idei, putere de exprimare, tratare 
în linii mari a formei și culorii. 
Conținutul operelor lor poți să-l 
cuprinzi dintr-o privire. Lucrul 
acesta dă caricaturii romînești 
adevărata sa valoare. Ce simple 
sint ți in același timp ce Influen
ță puternică au desenele maeștri
lor peniței ascuțite ca I. Ross 
(Porumbelul dolarului). Eugen 
Taru (Regele Husein la cirmă), 
Cik Damadian (In iad), Nell Co- 
bar (Urme in pustiu). M. Gion 
(Lacrimile lui John Bull)“.

— S-au preconizat noi contacte 
între caricaturiștii prezenti la 
Berlin ?

— Da. Există propunerea ca 
din doi în doi ani să aibă loc o 
expoziție internațională similară. 
Cologii sovietici s-au oferit să 
găzduiască la Moscova viitoarea 
expoziție. De altfel, la sfîrșitul 
lunii februarie, la Paris va avea 
loc o conferință internațională a 
caricaturiștilor. Conferința va tre
bui să decidă în privința organi
zării unei asociații internaționale 
a caricaturiștilor. Cu acest prilej 
va avea loc o expoziție la Paris 
și un pelerinaj la mormîntul lui 
Daumier, părintele desenului sa
tiric.

★
Schițele de pe masa de lucru 

ii așteptau pe caricaturist. Iar 
secretarul de redacție pe... repor-i 
ter. Am pus, de aceea, punct, 4



N. A. Bulganin despre rezultatele 
tratativelor cu privire ia dezvoltarea
contactelor
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: Un corespon
dent al ziarului „Isvestia“ a pus 
urjnătoarea întrebare lui N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.: „Cum 
apreciați rezultatele tratativelor 
cu privire la dezvoltarea contac
telor între U.R.S.S. și S. U. A., 
care s-au încheiat recent 
hington ?“

N. A. BULGANIN a 
următoarele:

Semnarea acordului 
U.R.S.S. și S.U.A. în domeniul 
culturii, tehnicii și invățămlntu- 
lui, are incontestabil o însemnă
tate pozitivă. Acordul prevede 
schimburi de delegații in do
meniile industriei, agriculturii, 
științei, precum și o serie 
de acțiuni în domeniul schimbu
lui cultural. Este neîndoielnic că 
înfăptuirea măsurilor prevăzute

la Was-

răspuns

dintre

între U.R.S.S. și S.U.A.
în acord va ajuta popoarelor so
vietic și american să se cuncască 
mai bine unul pe altul, va con
tribui la creșterea înțelegerii și 
încrederii intre U.R.S.S. și S.U.A. 
Trebuie să sperăm că acest acord 
va constitui un pas important în 
direcția stabilirii de legături prie
tenești între popoarele celor două 
țări.

Acordînd o mare însemnătate 
înțelegerii in domeniul schimbu-

lui cultural, nu trebuie să uităm 
importantele probleme politice in
ternaționale care mai sînt încă 
nereglementate șl în privința re
zolvării cărora nu s-a realizat 
incă înțelegerea necesară dintre 
state. In această ordine de idei 
aș vrea să subliniez marea în
semnătate pe care o acordăm ac
țiunilor de comun acord ale am
belor țări în rezolvarea proble
melor internaționale arzătoare.

Declarația 
președintelui Eisenhower

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
TASS transmite: Casa Albă a dat 
publicității următoarea declarație 
a președintelui Eisenhowers „Mi-i 
făcut plăcere știrea că Departa-

Mesajul special al lui Eisenhower 
în problemele învățimîntului și instruirii

mentul de Stat a încheiat cu am
basadorul sovietic în S. U. A. un 
acord care prevede unele schim
buri în domeniul culturii, tehnicii 
și învățământului. Sper că acest 
acord va fi trddlis în viață !n a- 
celași spirit în care au fost duse 
tratativele. Cred sincer că rezul
tatul unor astfel de acorduri va fi 
îmbunătățirea înțelegerii dintre 
popoarele Statelor Unite fi Uniu
nii Sovietice".

Sem narea 
unui acord economic 

sovieto*egiptean
MOSCOVA 29 (Agerpres).- In 

seara de 29 ianuarie a fost sem
nat la Kremlin un acord de cola
borare economică și tehnică în
tre Uniunea Sovietică fi Republi
ca Egipt.

Din partea sovietică acordul a 
fost semnat de M. G. Pervuhin, 
președintele Comitetului de 'itat 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru relații economi
ce externe, iar din partea egip
teană — de Aziz Sidki, șeful de
legației economice guvernamenta
le, ministru al ' ...........— -
lui.

La semnarea 
de față N. A. 
Ilrușciov, A. N. Kosighin, A. I. 
Mikoian, precum și membrii de
legației economice guvernamenta
le egiptene.

Industriei Egiptu-

acordului au fost 
Bulganin, N. S.

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
Președintele Eisenhower a remis 
Congresului S.U.A. un mesaj 
special în problemele învățămin- 
tului și instruirii.

Mesajul cuprinde numeroase 
mărturisiri că sistemul învăță- 
mîntului din S.U.A. are nume
roase Lipsuri și nu corespunde 
cerințelor actuale. In mesaj se 
subliniază printre altele necesi
tatea „creării unei baze mai trai
nice pentru pregătirea viitorilor 
oameni de știință“. Oglindind si
tuația vădit nefavorabilă în do
meniul pregătirii cadrelor știin
țifice, mesajul cuprinde un capi
tol spec,al consacrat planurilor 
de „stimulare a profesiunii de om 
de știință“. Țelul acestor măsuri, 
potrivit afirmațiilor din mesaj, 
este „de a trezi interesul studen
ților față de munca șt.ințifică și 
de a i îndemna să-și aleagă o 
carieră pe tărîmu'l științei“.

In mesaj se relevă „necesita
tea urgentă și. permanentă de a 
se întări sistemul general al în- 
vățămintului“ din S.U.A. In me
saj se spune că „anual mulți ti
neri părăsesc școala medie fără 
s-o termine“, iar „mulți tineri și 
tinere capabili terminind școala 
medie, nu se înscriu in universi
tăți“. Mesajul trece insă sub tă
cere faptul că aceasta se datoreș- 
te lipsei de fonduri pentru învă- 
țămîntul școlar și taxelor mari 
din școlile de învățămînt su
perior.

Mesajul propune ca unul din 
punctele programului „larg rea 
sistemului de predare a discipli
nelor științifice și a matematicii“,

sporirea numărului de profesori în 
universități, îmbunătățirea siste
mului de predare a limbilor 
străine.

Deși aceste lipsuri ale sistemu
lui pmer.can de învățămînt au 
un caracter foarte serios, mesa
jul face o aluzie directă că în
dreptarea lor este în primul rind 
sarcina părinților școlarilor și 
studenților americani, a autorită
ților locale, profesor.lor, directe 
rilor universităților și ai școlilor 
epitropilor și profesorilor institu
țiilor de învățămînt part.culare.

Este semnificativ faptul că ne
cesitatea participării guvernuiui 
federal la realizarea anumitor ca. 
pitole ale programului expus se 
motivează în mesajul președ nte- 
lui prip considerente cu caracter 
militar.

In mesaj se arată că înlătura 
rea lipsurilor în sistemul de în 
vățămînt „este în interesul secu
rității țării“ și că în recoman
dările prezentate „se insistă în 
special asupra nevoilor securită
ții“, adică asupra pregătirii mili 
tare a S.U.A.

i Ssmnarea unui acord de plăți 
între Romînia și Italia

ROMA 29 (Agerpres). Marți 
28 ianuarie a-c., s-a semnat la 
Roma un Acord de plăți între 
Romînia și Italia.

Totodată s-a semnat și un 
Protocol comercial privind schim
burile de mărfuri pe anul 1958, a! 
căror volum e prevăzut a fi cu 
15 la sută mai mare ca anul 
trecut.

Din partea romînă Acordul a 
fost semnat de Vasile Răuță, 
membru în colegiul Ministeru.ui 
Comerțului, iar din partea italia
nă de dl. Nctarangeli, ministru 
plenipotențiar in Ministerul Afa
cerilor Externe.

Creșterea sâmburilor 
de mărfuri între R. P. R- 

și Iugoslavia
BELGRAD 29 (Agerpres). — 

La 29 ianuarie a fost semnat la 
Belgrad protocolul cu privire la 
schimbul de mărfuri pe 1958 
între R. P. Romînă și R.P.F. Iu
goslavia.

Din partea R.P. Romîne proto
colul a fost semnat de Ion Vidraș- 
cu, membru în Colegiul Ministe
rului Comerțului iar din partea 
Iugoslaviei de Ivan BarbalicR se
cretar general al Camerei federa
tive de comerț exterior a R.P.F.I.

Protocolul prevede creșterea 
schimburilor de mărfuri între cele 
două țări cu aproximativ 15 la 
sută față de anul trecut.

Totodată a fost îmbunătățită 
structura listelor de mărfuri.

Ucraina produce mai multă fontă 
decît Germania occidentală, 

Anglia sau Franța
KIEV 29 (Agerpres). — TASS 

transmite : In cadrul sesiunii So
vietului Suprem al Republicii 
Ucrainene care s-a deș.chis la 
28 ianuarie la Kiev, deputatul 
Ivan Senin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, a prezentat un 
raport cu privire la planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
a R.S.S. Ucrainene pe anul 1958.

In raportul său deputatul Se
nin a spus că în prezent Ucraina 
produce mult mai multă fontă 
decît Germania occidentală, An
glia sau Franța, și le-a întrecut 
in ceea ce privește această pro
ducție pe cap de locuitor.

Raportorul a spus că, ca și în 
anii precedenți, planul pe anul 
1958 asigură dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei naționale și

ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și a nivelului cultural 
al oamenilor muncii.

Un nou racord mondial 
ai unui sportiv sovietic 

la aviație
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: 12.961 metri a 
parcurs in linia dreaptă un model 
de avion teleghidat, aterizînd nu 
departe de punctul fixat. Acest 
model a fost construit de maestrul 
sportului P. Gorinin din R.S.S. 
Kazabă (orașul Alma Ata).

Acest rezultat întrece de peste 
cinci ori vechiul record mondial 
care aparținea sportivului sovietic 
B. Kocetkov.

Nasser.- statele unite au încercat întotdeauna 
■ să ne impună părerile lor

Sul» cerul Italiei
Joi, 23 ianuarie. Seara am 

trecut printre Scylla și Cha- 
rybda. După ce milenii au în- 
spăimîntat muritorii, stînca și 
vîrtejul din strimtoarea Messi- 
nei nu mai reprezintă azi pen
tru călătorii unui pachebot de- 
cît o atracție turistică. Neapole, 
orașul pe care trebuie să-l vezi 
și apoi să trăiești, primește pas-, 
peți. In zări, sub privirile im
pasibile ale Vezuviului îmbibat 
de nori și zăpa
dă, la mii de

RoJiogramo d. po
xurianți, livezi- ■ T ,
lor dc îămîi și vasul „TransiIvama 

îndrăgostirilor___ „ „(■_ • « ooooooooocooocoooooooooooooooooooooocxîo« care se plimba 
pe via Caracciolo, primul drum 
no duce către Pompei, oraș în 
care acum 1879 de ani viața a 
fost acoperită de cenușa fier
binte a vulcanului, în erupția 
petrifieată. Ea a păstrat intact 
istoria; în mulajele de cenuși 
se văd trupurile sclavilor sur
prinși de catastrofă. De sub ea 
s-au dezgropat forumul, tem
plele, clădirile patricienilor, 
băile publice, lupanarele, totul 
evocînd pulsul unei existențe 
febrile — un cîrlig de piatră 
de care se priponeau cai, o 
conductă de apă, case cu nume 
poetice, casa misterelor, a 
munților de argint, a lui Castor 
și Pollux. Casa fîntînii mari și 
cea a fîntinii mici. Vezuviul 
este ucigașul și ocrotitorul aces
tor păminturi. Din cenușa lui 
roditoare au răsărit măslinii.

Dinspre Sorrento, am trecut 
în goană cu autobusul pe o au
tostradă șerpuitoare pînă în 
fața albastrei insule Capri; tu
riștii se fotografiază sub porto
calii care parfumează străzile, 
gustă vin de Chianti și tradi
ționala Pizza Napolitana.

E frumos să poți admira ce
rul Italiei. Din străzile înguste 
și lungi, din cartierele sărace 
ale orașului Neapole cerul nu 
se poate vedea. II acoperă ru
fele întinse la uscat, zidurile 
înnegrite ale caselor fără curți 
în care trăiesc familii cu mulți 
bambini. Totuși am auzit cîn-

tîndu-se Santa Lucia. Aici am 
găsit fetele tulburătoare din 
filmele neorealiste. Aici am în- 
tîlnit speranța. Neapole are 
clădiri percepute de geniul Iui 
Lecorbusier și executate de 
mîna meșteră a zidarului ita
lian. Nu-ți vine să crezi că ele 
sint inutile dar 
concluzie chiar 
scripțiile „si loca“

KîOCOOOOOeOOOOOOOeOOOOOOOOOCaO  SOOOOOOOOO nat 
peră de 
ani de 
restrele 

it Dacă e
cum ne-a 
tit un 
în Sicilia,__

ria unei grote costă 5000 lire.
Turiștii s-au plimbat pe fer

mecătoarele străzi din Neapole. 
In centrul orașului, pe Corso 
Umberto, accesul a fost însă 
mai dificil. Timp de 2 zile, cit 
am stat acolo, universitatea era 
blocată de carabinieri. O ma
nifestație studențească pentru 
desființarea formelor birocra
tice în învățămînt a avut con
secințe triste. Ziarele din seara 
plecării noastre anunțau : 23 ră
niți.

Sîntem în 1958 dar, chipul 
lui Mussolini se lăfăie pe co- 
perțils multor reviste și ziare.

In Sicâ’ia am vizitat orașele 
Palermo, Messina, Perla Medi- 
teranei și Taormina. La Paler
mo grupul turiștilor romîni a 
depus o coroană de flori la 
casa sărăcăcioasă cu nr. 24 de 
po via Buttera unde în 1852 a 
murit în exil N. Bălcescu. Aca
demicianul M. Beniuc a evocat 
figura marelui luptător pentru 
libertatea poporului romin.

Plecînd spre Grecia, părăsim 
Italia, salutați de luminile în
depărtate ale Calabriei și Sici- 
liei. Licărește în noapte, roșia
tică, lava de pe Etna. La fel a 
trecut prin fața ochilor noștri 
acum cîteva seri vulcanul 
Sirombolli cu seînteile Iui.

Vezuviul a rămas departe.

spre această 
conduc in-
— de închi-
— care aco- 

luni și
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chi-
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președintele Prezidiului Mărit
Adunări Naționale a R.P. Romîne

București

Cu ocazia alegerii dv. în 
postul de președinte al Prezidiu
lui Marii Adunări 
Republicii Populare 
trimitem felicitările 
cele mai bune urări 
noua dv. funcție 
pundere care v-a 
țață.

Naționale a 
Romîne, vi 
noastre și 

de succes în
de mare răs- 
fost încredin-

HAILE
împăratul Abisiniei

SELLASS1E

Intîlnire
tovărășească

Cu prilejul vizitei în R.P. Ro
mînă a delegației Ministerului 
Invățămîntului Superior 
U.R.S.S. la 29 ianuarie a 
loc la Ambasada U.R.S.S.

din 
avut 
din 

București o întîlnire tovărășească.
Au luat parte acad. C. I. 

Parhon, Atanasc Joja, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, Ion 
Pas și C. Prisnea, adjuncți ai mi
nistrului Invățămîntului și Cultu
rii, Al. Lăzăreanu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, mem
bri ai C.C. al P.M.R., academi
cieni, profesori universitari și alți 
oameni de cultură.

Au participat A. A. Epișev, am
basadorul U.R.S.S. în R.P. Rorni- 
nă, membrii delegației Ministeru
lui Invățămîntului Superior al 
U.R.S.S. în frunte cu prof. S. V. 
Rumeanțev, ministru adjunct al 
Invățămîntului Superior al U.R.S.S.

intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Lucrările Adunării de Stat 
a R. P. Ungare au luat sfîrșit

In cuvîntul lor

Cuvîntarea președintelui Tito 
lâ Congresul Tineretului Popular

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
Taniug transmite: Luînd cuvîntul 
la cel de-al 6-lea Congres al 
Tineretului Popular din Iugosla
via, președintele I. B. Tito a de
clarat că unul din principalele 
țeluri ale Iugoslaviei este de 
a nu depinde de nimeni din 
afară. In conformitate cu a- 
cest principiu, a spus vorbitorul. 
Iugoslavia a renunțat recent la 
ajutorul militar american. „Noi 
vom renunța la orice ajutor care 
ar implica anumite concesii din 
partea noastră, a declarat Tito. 
In prezent sîntem suficient de pu
ternici pentru a realiza cu propri
ile noastre forțe țelurile pe care 
ni le-am propus“.

Președ ntele s-a referit la u- 
nele cazuri de propagandă duș
mănoasă Iugoslaviei din partea 
puterilor occidentale. El a citat 
știrile publicate de anumite zia
re occidentale în legătură cu 
pretinsa grevă care ar .fi avut.loc 
în mina carboniferă de la Trbov-

lie. Tito a declarat că aceste 
zvonuri sint neîntemeiate.

I. B. Tito s-a ocupat de aseme
nea de cazul vasului ..Slovenia“ 
și a afirmat că confiscarea încăr
căturii vasului este un act de 
piratene. După ce a declarat că 
vasul nu transporta nici un fel 
de contrabandă de arme spre Al
geria, Tito a declarat că Iugo
slavia este împotriva colonialis
mului și simpatizează cu toate po
poarele coloniale care doresc să 
se eliberze și să dev.nă stăpîne 
pe soarta lor. Cu toate acestea, 
a spus el, Iugoslavia nu se an
gajează în probleme care ar 
putea s-o compromită și n-a să- 
vîrșit nici un act contrar drep
tului internațional. I. B. Tito a 
declarat că Iugoslavia nu va 
permite, să se arunce asupra ei 
un blam pe care nu-1 merită.

In continuare, președintele Tito 
s-a ocupat de problemele tinere
tului iugoslav arătind sarc.nile 
ce-i stau în față.

CAIRO 29 (Agerpres).— După 
cum s-a mai anunțat, președintele 
Republicii Egipt, Nasser, a pri
mit la 26 ianuarie un grup de 
ziariști americani care fac o că
lătorie prin țările Orientului A- 
propiat și Mijlociu și a răspuns 
la întrebările ce i-apfost puse.

După cum relatează agenția 
M.E.N., în convorbirea președin
telui Nasser cu ziariștii ameri
cani s-au luat în discuție, pro 
blemele internaționale actuale, 
relațiile dintre Est și Vest, pro
blemele arabe, evenimentele din 
Orientul Mijlociu, relațiile din
tre țările arabe și Occident și alte 
probleme.

După cum se anunță, preșe
dintele Nasser a declarat că între 
Egipt și Siria a fost realizată o 
înțelegere deplină cu privire Ta 
crearea unei uniuni federale în
tre cele două țări. Declarația cu 
privire la crearea uniunii, a spus 
președintele, va fi făcută într-un 
viitor apropiat. El a adăugat că 
la acest acord vor putea adera 
și alte țări arabe.

Răspunzînd la întrebarea refe
ritoare la politica Statelor Unite 
în Orientul Mijlociu, președintele 
Nasser a declarat: „Simțim că 
Statele Unite Încearcă să exerci
te presiuni asupra noastră pen
tru a ne obliga să ducem o poli
tică care să corespundă interese
lor lor, chiar dacă această poli
tică nu ne convine. Dar noi vrem 
in primul rind să ne simțim li
beri". Intenția Statelor Unite de 
a forța țările Orientului Apropiat 
și Mijlociți „să adere la acorduri 
$1 alianțe“, a arătat Nasser; este 
considerată de popoarele acestei

regiuni ca o politică imperialistă, 
ca o încercare a unei mari puteri 
de a-și impune voința unor țări 
mici, fără a ține seama de inte
resele acestor țări.

Răspunzînd la întrebarea în 
legătură cu politica Uniunii So
vietice, Nasser a spus : „Rusia 
este o mare putere. Intre ea și 
Statele Unite are loc o întrecere 
și rivalitate. Noi sîntem o țară 
mică care vrea să-și păstreze in
dependența. Statele Unite au în-

Răspunsurile președintelui 
Nasser la întrebările puse 

de un grup de ziariști 
americani

cercat întotdeauna să ne impună 
părerile lor. Am fost supuși unor 
presiuni permanente din partea 
S.U.A., care aveau drept scop ză
dărnicirea măsurilor pe care le 
luam în vederea asigurării inde
pendenței și dezvoltării produc
ției noastre. Rusia, pe de altă 
parte, ne-a sprijinit din toate 
punctele de vedere. Cind Statele 
Unite au refuzat să ne vindă 
griu, după ce la Washington au 
fost blocate
Rusia a fost de acord să ne li
vreze griu ;
au refuzat să ne trimită arme, in 
timp ce Israelul primea din Fran
ța armament. Rusia a fost de 
acord să ne livreze armamentul 
șl petrolul de care aveam nevoie. 
Statele Unite au renunțat la pro
punerea lor de a construi bara
jul de la Assuan. Totodată Ru
sia a propus Egiptului un impru-

fondurile noastre,

cind Statele Unite

mut pentru realizarea proiectelor 
industriale...".

In continuare președintele 
Nasser a spus : „Relațiile noastre 
cu Uniunea Sovietică, începînd 
din 1954 și pînă în prezent, s-au 
bazat și se bazează întotdeauna 
pe sinceritate și încredere depli
nă“.

Președintele a condamnat năs
cocirile calomnioase ale presei 
reacționare americane privitoare 
la „penetrația sovietică" în E- 
gipt. Uniunea Sovietică, a subli
niat el, nu a încercat niciodată 
să ne impună condiții. „Nu cred*, 
a spus Nasser, că politica Ru
siei urmărește crearea unei po
sibilități de amestec și penetrație. 
Nu cred că Egiptul este amenin
țat de vreo primejdie din partea 
Uniunii Sovietice".

Răspunzînd la întrebarea pri
vitoare la propunerea- sovietică 
de a se convoca o conferință a 
conducătorilor Estului și Vestu
lui, Nasser a declarat că Egiptul 
sprijină orice pas îndreptat spre 
menținerea păcii și slăbirea în
cordării internaționale.

Vorbind despre situația din 
Orientul Mijlociu, președintele 
Nasser a subliniat că Egiptul 
este împotriva pactului de la 
Bagdad, întrucît „principalul țel 
al acestui pact este de a inten
sifica influența marilor puteri în 
Orientul Mijlociu". In cadrul 
pactului de la Bagdad, a arătat 
președintele Egiptului, nu poate 
exista o egalitate în relațiile 
dintre marile puteri și statele 
mici din Orientul Mijlociu. Ma
rile puteri își impun voința ce
lorlalți membri ai pactului.

■N

BUDAPESTA 29 (Agerpres).— 
După cum s-a anunțat, la 28 ia
nuarie Adunarea de Stat a R.P. 
Ungare a continuat dezbaterea 
raportului prezentat la 27 ia
nuarie de Janos Kadar. Toți de
putății care au luat cuvîntul au 
sprijinit pe deplin polit.ca dusă 
de guvernu. munciloresc-țara- 
nesc.

In răspunsul său la proble
mele ridicate de deputați in ca
drul dezbaterilor, Janos Kadar 
a reamintit citeva princip i care 
au caracterizat activitatea guver
nului. El s-a ocupat pe larg de 
relațiile ungaro-sovietice, aratind 
că îmbunătățirea neccnten.tă a 
acestor relații, adincirea priete
niei ungaro-sovietice și a priete
niei cu țările soc.aliste este de 
o importanța vitală. In legătură 
cu opera de redresare a țării 
dusă de guvern, J. Kadar a ară
tat că garanția succesului constă 
în sprijinul dat guvernului de 
către 
mea 
tate.

In ce privește nivelul de trai, 
J. Kadar, a arătat 
principalele eforturi 
concentrate asupra

clasa muncitoare, țărăni- 
munc.toare și. intelectuali-

II
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Plenara 
C.C. al U.T. C. 

din China
Cu citeva zile în urmă 

avut loc la Pekin plenara lăr
gită a C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist din China.

Hu lao-ban, prim secretar 
al C. C. al Uniunii Tineretu- 
iui Comunist din China a pre
zentat raportul cu privire la 
sarcinile tineretului comunist 
chinez în acest an. La discu
țiile pe marginea raportului 
au luat cuvîntul 139 de dele
gați. Problema principală dis
cutată în cadrul plenarei a 
test activizarea rolului tinere 
tulul comunist din Chmu in 
vederea dezvoltării producției 
industriale și agricole. ■

Pentru a evidenția pe tinerii 
activiști în indeplinirea pla
nului de stat, plenara a hotă
rît să convoace in toamna a- 
cestui an a doua adunare pe 
întreaga Chină a activiștilor 
din construcția socialistă. 1

Plenara a atras atenția or
ganizațiilor Uniunii Tineretu
lui Comunist din China asu
pra importanței educației ideo
logice socialiste a tineretului.

Plenara consideră că mișca
rea pentru îmbunătățirea sti
lului de muncă și lupta împo
triva elementelor de dreapta

a
dovedesc o dată mai mult că 
Uniunea Tineretului Comunist 
din China care cuprinde 20% 
din tineretul țării, este un a- 
jutor credincios al Partidului 
Comunist Chinez.

laPotrivit relatărilor presei, 
chemarea studenților japonezi, 
studenții de la Universitatea 
din Frankfurt pe Main au 
adoptat o rezoluție în care_ se 
cere încetarea experimentării 
arinei atomice, interzicerea a- 
cestei arme și realizarea dezar
mării generale controlate. Stu
denții din Frankfurt pe Main 
cheamă toate universitățile ți 
institutele de învățămînt supe
rior din lume să sprijine 
țeastă rezoluție.

hotărîre împotriva condamnării 
la moarte a studentei algerie
ne Djamila Bourheid de către 
un tribunal francez. Ei au ce
rut anularea sentinței. Delega
ția a protestat de asemenea 
împotriva războiului sin geros 
dus de francezi în Algeria. 
Studenții sirieni au adresat de 
asemenea președintelui Fran
ței, Coty, o telegramă în care 
înfierează sentința pronunțată 
împotriva studentei algeriene și 
cer încetarea operațiunilor mi
litare în Algeria.

Interzicerea activității 
U.G.E.M.A. în Franți

a-

Să fie anulată 
sentința !

O delegație de studehți 
la Universitatea din Damasc
s-a prezentat la ministrul El
veției in Siria fi a protestat cu

de

La 28 ianuarie s-a anunțat 
că guvernul francez a liotăril 
să dizolve Uniunea Generală a 
Studenților Musulmani Alge
rieni—U.G.E.M.A. — și să in
terzică activitatea acestei uniu
ni pe teritoriul Franței.

Guvernul a dispus de aseme
nea să se înceapă anchetarea 
activității Uniunii și a membri
lor ei. Ziarele de seară cure 
apar la Paris anunță că în 
noaptea spre 28 ianuarie, la 
Paris și în numeroase alte ora
șe, poliția franceză a efectuat 
numeroase percheziții în clă
dirile secțiilor centrale și lo
cale ale Uniunii.

I

(

MOSCOVA. — La 29 ianuarie 
N. S. Hrușciov, pFim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a primit pe edi
torul vest-german Axei Springer, 
și pe Hans Zehrer, redactorul șef 
al ziarului „Die Welt" din Ham
burg. ..care se află în prezent la 
Moscova.

întrevederea a avut loc la rugă
mintea oaspeților germani.

PARIS. — După cum anunță a- 
genția France Presse, pentru prima 
dată în istorie doi savanți sovie
tici au fost numiți profesori aso
ciat! la ■ facultatea de științe natu
rale a Universității din Paris. A- 
ceștia sînt acad A. N. Kolmogo- 
rov, decanul facultății de mecanică 
și matematică a Universității de 
Stat din Moscova, și acad. P. S. 
Aleksandrov, profesor la aceeași 
facultate. Hotărîrea cu privire la 
numirea lor este publicată în nu
mărul din 19 ianuarie al Jurnalu
lui Oficial.

PRAGA. — Ziarul „Rude Pravo" 
a publicat datele preliminare fur
nizate de Direcția de stat a statis
ticii cu privire la îndeplinirea pla
nului economici naționale pe anul 
1957, la unii indici principali. In 
comunicat se arată că industria în 
ansamblu a . îndeplinii planul în 
proporție de 1’02,1 la sută, volumul 
producției globale crescînd cu 10,2 
la sută în comparație cu anul 1956.

BUDAPESTA, Comitetul exe
cutiv ăl sfatului-; popular din co
muna Megyaszo, localitate situată 
în apropiere de orașul Miskolc, ă 
hotărît să ridicer un monument în 
memoria celor peste 1.600 de osta- 
și romîni căzuți pe teritoriul co- 
munei în lupta contra fascismului.

Monumentul se va dezveli la 4 
aprilie 1958, ziua aniversării elibe
rării Ungariei.

MOSCOVA. - Pînă la 30 ianua
rie ora 6 dimineața, cel de.al doi
lea satelit .artificial a înconjurat 
pămîntul de 1.248 ori.

DAMASC. — După cum a anun
țat un reprezentant al comanda
mentului militar sirian, în după 
amiaza zilei de 28 ianuarie în re
giunea zonei demilitarizate, în a- 
propiere de orașul Banias un grup 
de 25 de soldați israelieni, spriji
niți de o mașină blindată au des
chis focul asupra unui detașament 
de grăniceri sirieni.

In legătură cu aceasta Siria a 
adresat un protest comisiei mixte 
siriano-israeliene de armistițiu.

PHENIAN. — După cum anunță 
corespondentul agenției Reuter, re
prezentantul comandamentului așa- 
numitelot „trupe O N U.“ din Co
reea. luînd cuvîntul la 29 ianuarie 
la o conferință de presă din Seul, 
a declarat că trupele străine din 
Coreea de Sud sînt înzestrate cu 
artilerie 'atomică.- In informația' a- 
genției se spune că în regiunea de 
staționare a corpului american la 
nord de .Seul se află tunuri ato
mice.. .

PRAGA. — După cum anunță 
agenția Ceteka, organele securi- 
tății din Cehoslovacia au arestat pe 
Frantiseli Vr.ațnyr agent al servi
ciului de spionaj englez, care a 
fost trimis pe teritoriul Cehoslova-. 
clei din Germania Occidentală 
pentru a executa misiuni de spio
naj cu caracter militar, economic 
și politic.

că în 1958 
vor trebui 

consolidară 
nivelului atins in decembrie 
și vor trebui obținute noi pro
grese în producție.

In ce privește persoanele care 
au părăsit țara in timpul eveni
mentelor d.n octombrie 1956, Ja
nos Kadar a declarat că cea mai 
mare parte dintre ei nu. sînt vi- 
novați de nimic. Mulți dintre a- 
ceștia, după ce au gustat din 
„'raiul occidental“ depun acum 
toate eforturile pentru a se îna
poia în țară. Guvernul Republi
cii Populare .Ungare face tot 
posibilul pentru a-i ajuta în a- 
ceastă privință.

In continuare, Janoș Kadar a 
arătat că staționarea vremelnică 
a trupelor sovietice în Ungar,a 
nu este determinată de situația 
internă a țării, ci este impusă de 
situația internațională. Poporul 
ș, guvernul ungar sînt suficient 
de puternici pentru a- putea res
pinge singuri orice încercare de 
atac dușman împotr.va regimu-

1957

gu-
Fe- 
de-

dezvoltarea continuă a agricuN 
turii, Arpad Kiss a arătat că 
guvernul sprijină cooperativele 
de producție și contribuie la dez. 
voltarea lor, urmînd cu strictețe 
principiul liberului consimțămînt.

In ce privește comerțul exte
rior, a continuat Arpad Kiss, in 
comparație cu anul trecut, se 
prevede ca exportul să crească 
cu 22 la sută, iar importul Să 
fie redus cu 12,5 la sută. Expor
tul de produse industriale va 
crește cu 24 la sută în compa
rație cu anul precedent.

★
BUDAPESTA 29. Coresponden

tul Agerpres transmite: In dimi
neața zilei de 29 ianuarie in A- 
dunarea de Stat a R.P. Ungare 
au început dezbater.le pe ma-gi- 
nea raportului cu privire la pro
iectul planului economiei națio
nale pe 1958.

Primul a luat cuvîntul Antal 
Apro, prim-vicepreședmte al gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar care, după 
ce a relevat îmbunătățirea mun
cii de planif care, a cerut o mai 
strictă economisire a materialelor 
șl materiilor prime, o strictă res
pectare a d sciplinei de plan și 
a disciplinei în muncă, apărarea 
prin toate mijloacele a bunurilor 
statului.

O parte însemnată a cuvîntă- 
rii lut A. Apro a fost consacrata 
folosiri, tehnicii n°t arătîndu-se 
marea importanță a colaborării 
în acest domeniu a țărilor care 
alcătuiesc sistemul mondial al

deputajii au sprijinit politica guvernului 
muncitor esc-jărănesc
Janos Kadar a exprimat mulțu. 

miri profunde Uniunii Soviet.ce 
pentru ajutorul acordat Ungariei 
și pentru jertfele aduse de Uniu
nea Soviet.că in interesul elibe
rării poporului ungar.

In ceea ce privește schimbă
rile în componenta guvernului, a 
spus Janos Kadar, oamenii mun
cii le aprobă și le sprij.nă. El a 
vorbit apoi despre personalitatea 
și activitatea lui Ferenc Munnicli.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul Ferenc Munnich, noul 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, care a 
declarat că modificările efec
tuate in componența guvernului, 
nu înseamnă n ci o schimbare în 
orientarea politică a țării.

In rîndurile partidului și 
vernului nostru, a declarat 
rene Munnich s-a stabilit în
curs de 15 luni o unitate traini
că pe baza marxism-leninismului, 
cum nu a existat 
rea țării. Așa va

Ferenc Munnich 
continuare că nu 
vîntare-program, 
întrutotul de acord cu cele spu
se de Janos Kadar. El a subli
niat că prietenia dintre Ungaria 
și Uniunea Sovietică este princi
pala garanție a existenței naț.o- 
nale, independenței și dezvoltării 
Ungariei.

In raportul prezentat apoi de 
Arpad Kiss cu privire la proiec
tul planului economiei naționale 
pe 1958 se arată că Ungaria a 
învins principalele greutăți eco
nomice, provocate de contrarevo- socialismului, 
luție și pășește pe calea normală Ceilalți numeroși vorbitori care 
tie dezvoltare a economiei națio- au luat cuvîntul au aprobat di- 
na'.e. * _ rectivele cu privire la planul e-

Trecînd la principalele șarclni conomiei naționale pe 1958 fă- 
ale . planului economiei naționale, cînd numeroase propuneri in Ie
pe anul 1958, Arpad Kiss a spus gătură cu îmbunătățirea organi
că în comparație cu anul prece- zării muncii în industrie și agri- 
dent se prevede ca venitul na- cultură, a folosirii rezervelor in- 
țional să crească cu 4,3 la sută, terne de care dispune economia 
producția industriei socialiste cu ungară.

După dezbateri, Adunarea de 
Stat a R.P. Ungare a aprobat 
planul de stat ai economiei na
ționale pe 1958.

Cu aceasta prima sesiune a 
Adunării de Stat a R.P. Ungare 
Jl.. a luat sflrșit.

de la elibera
ți și în viitor.
a declarat în 
rostește o cu- 
deoarece este

7,3 la sută, jar a agriculturii cu 
4,6 la sută. Aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, nece
sare unei, munci planificate neîn
trerupte, este asigurată. Subli
niind importanța marii gospodă
rii socialiste, ca bază pentru din anul acesta a

în una din clădirile ce au aparținut fostului castel al grofilor din Gyula se află căminul de 
stat „loan C. Frimu“ pentru elevii școlii generale și ai liceului „N. Bălcescu“ cu limba de 
predare romînă din acest oraș. ’ Foto; V. SAVIN
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