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t Proletari din toate fi Hie

formă a controlului de masă
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Aproape in toate întreprin- • 
derile în care lucrează tineri • 
există posturi utemiste de con- j 
trol, care dau un prețios spri- • 
jin producției. In multe cazuri • 
ele luptă cu o deosebită efi- • 
ciență pentru îndeplinirea piș- ; 
nului de producție, pentru caii- j 
tatea produselor, împotriva ri- • 
sipitorilor și chiulangiilor. Pe • 
alocuri insă, unele posturi ute- • 
miște de control nu sînt la j 
înălțimea sarcinilor ce 
revin. Sînt, de asemenea, 
nele posturi cu o frumoasă ac- • 
tivitate care au Înregistrat și • 
unele lipsuri de-a lungul acti- : 
vității lor. ;

Prin raidul de față ne-am j 
propus să relatăm unele con- • 
statări făcute cu prilejul vizi- • 
tei la unele posturi utemiste de j 
control din cîteva întreprin- • 
deri situate în raionul Nicolae • 
Bălcescu din Capitală:
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Pînă mai acum cîteva 
tinerii autori de rebuturi de la 
uzina „Steaua Roșie“ trăiau pur 
și simplu în anonimat. N.meni 
nu afla de isprăvile lor. Singuri 
maiștrii aveau bătaie de cap cu 
piesele „ieșite din comun L Lu
crurile au mers așa pînă într-o 
zî cînd postul utemist de con- 
itrol a dat alarma.

Calitatea pieselor suferă, și-au 
spus membrii postului. Și ime
diat au început să facă raiduri 
prin sectoare. De atunci autorii 
rebuturilor au fost scoși din a- 
nonimat. Toată uzina a început 
să-i cunoască. Ludovic Prais, 
caricaturistul, s-a pus pe lucru. 
Gazeta „Vorbește Postul utemist 
de control“, așezată la intrarea 
în uzină, a trecut la tratarea 
„pacienților“. Mai întîi apărea 
cile unul căruia i se spunea „zis 
rebut“. Lăcătușul Stan Nicolae, 
strungarul Vlad Ion, frezorul 
Dogeanu Constantin au fost cre
ionați de către Prais și afișați 
îa gazetă ca niște oameni cer
tați cu calitatea pieselor.

La cîtva timp după aceea, 
membrii postului de control s-au 
gîndit că ar fi bine să inst.tuie 
chiar rubrica permanentă, inti
tulată „Prietenii rebuturilor“. In 
Taidurile lor, băieții i-au cunos
cut pe îndrăgostiții de rebuturi 
și i-au dat pe Seama cariaturis- 
■tului. In fața gazetei, oamenii se 
amuzau pe seama celor care se 
aflau popularizați aici și bineîn
țeles luau aminte la anumite 
fapte ce trebuiau să nu se mai 
petreacă.

executarea unei operații dificile, 
să ceară îndrumări lucrătorilor 
cu mai multă experiență.

aid
anchetă

Efectul campanie, desfășurată 
de postul utemist de control, 
care s-a împletit cu alte acțiuni 
duse de conducerea uzinei, a 
fost rodnic. In lunile noiembrie 
și decembrie 1957, la sectorul 
stru-ngărie, n-a mai fost rebuta- 
tă niq o piesă. La turnătorie 
procentul rebuturilor a fost re-

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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activitate

campania t:

electorală

Campania dusă împotriva re
buturilor n-a rămas fără rezul-
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In curînd la Termocentrala din Sîngiorgiu de Pădure va in
tra în funcțiune cel de al 5-lea turbogenerator. Prin intrarea în 
funcțiune a noului turbogenerator, puterea energetică a termo
centralei se va mări cu încă 50.000 kw.

In fotografie : Șeful de tură Faroaș Vasile și ma
șinistul principal Socaciu Ioan verifică presiunea 
de ulei la sistemul de reglaj.

„In pas întâlnirile

Pulsul uzinei

(Continuare în pag. 3-a)
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S-a deschis Muzeul 
de istorie a mișcării 

ceferiste

Pe lingă articolele și carica- 
tur,le publicate, postul utemist 
de control a venit Ia conducerea 
uzinei cu cîteva propuneri deo
sebit de interesante. A fost su
gerată ideea organizării unui 
curs de minim tehnic cu tiner.i 
strungari. Pînă la înființarea a- 
cestuia s-a stabilit că tinerii 
controlori să-i supravegheze mai 
des pe tinerii cu calificare mai 
slabă. Aceștia, la rtndul lor, au 
fost sfătuiți ca atunci cînd încep

TINERETUL 
în luptă pentru 
mai mult metal

Ia' In cursul dimineții de ieri 
furnalul 5 al Combinatului side
rurgic din Hunedoara a avut loc 
o mică consfătuire. Cu prilejul 
acesta, furnaliștii din echipa tî
nărului prim topitor Gheorghe 
Bistrianu s-au angajat să dea în 
fiecare zi pe schimb peste plan 
3.500 kg. fontă. Mihai Militaru, 
din partea încărcătorilor și Gheor
ghe Bănulescu, din partea lăcătu
șilor s-au angajat de asemenea 
să sprijine cu toate forțele reali
zarea angajamentului pe care și 
l-au luat furnaliștii.

Cu o zi înainte și-au luat an
gajamente echipele tinerilor oțe- 
lari de 
Martin, 
Dumitru 
Dumitru
ținerea în bune condițiuni a cup
torului și respectarea întocmai a 
normelor de calitate, ei s-au an
gajat să dea zilnic în fiecare 
schimb cîte 400 kg. oțel pe metru 
pătrat de vatră peste plan.

Pînă acum, de la începutul 
■lunii, acești tineri au și dat peste 
normă 184 tone oțel.

GH. PAVEL

la cuptorul 5 Siemens 
condus de prim-topitorii 
Șerban, Ion Drăghiu și 

Brujan. Pe lingă între-

In marile lupte din februarie 
1933, conduse de Partidul Co
mun.st Romîn, alături de mun
citorii vîrstnici tineretul a 
înscris prin lupta sa o pagină 
de glorie în istoria poporului 
muncitor din țara noastră. Tine- 
tetul revoluționar, strîns unit în 
jurul Uniunii Tineretului Comu
nist din Romînia, vlăștar și re
zerva a P.C.R. a dat dovadă de 
neasemuit devotament și spirit 
de sacrificiu pentru cauza po
porului muncitor.

Alături de marea rtiasă a mun
citorilor ceferiști, tinerii lucră
tori și ucenici s-au ridicat cu ho- 
tăfîre la luptă împotriva burghe
ziei care a folosit cele mai odi
oase manevre pentru a azvîrli 
povara puternicei crize economice 
(1929—1933> pe umerii maselor 
muncitoare.
«. ..!»•* •f ■» • » .; <i

Exploatare cruntă, 
mizerie neagră

Guvernul de la cîrma țării, su
pus imperialismului din afarăj 
pdrnise la o adevărată ofensiva 
împotriva nivelului de trai al 
muncitorilor, la intensificarea 
pregătirilor de război și a fasci
zării țării. Sub amenințarea con
cedierilor muncitorii erau siliți 
să muncească pînă la istovire 
pentru o plată de batjocură.

Tineretul muncitor era supus 
unei exploatări sîngeroase. Lu- 
crînd același număr de ore pe zi 
ca și vîrstnîcii el primea totuși 
un salariu mult mai scăzut decît 
ei. Presa și documentele vremii 
înfățișează pe larg tabloul vieții 
mizere a tineretului muncitor 
crunt exploatat. In rezoluția ple
narei a 3-a a Uniunii Tineretului 
Comunist, ținută în perioada pre
mergătoare marilor lupte grevi-
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ste, se arăta că în general în 
acea perioadă „ziua de rhuncă 
era de 10—14 ore ajungînd în 
unele întreprinderi la 16—18 ore" 
(Phönix, Baia-Mare).

Tinerii muncitori erau nevoiți 
să „fure meseria“, erau pedepsiți 
pentru cele mai mici greșeli, a- 
menințați și bătuți de maiștri și 
ingineri. Astfel cu sistemul a- 
menzilor se ajunsese pînă acolo
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Tineretul 
în luptele din 
februarie 1933
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încît la „Voinea", de pildă, se 
aplica o amendă de 20—100 lei 
pentru fluieratul în atelier.

. De cele mai multe ori tinerii 
executau munci grele care nu 
aveau nimic comun cu specialita
tea lor. Cînd plecau în armată 
erau siliți să demisioneze după 
ce lucraseră ani de zile în uce
nicie, iar la întorcere găseau lo
curile ocupate și 
rîndurile armatei 
ritori de foame.

U.T.C. în 
tineretului

astfel îngroșau 
de șomeri mu

fruntea 
muncitor
situații tinere-In fața acestei 

tul muncitor mobilizat de U.T.C. 
se ridica mereu mai hotărît la 
luptă alături de masele muncitoa
re conduse de partid.

Un moment deosebit de impor
tant în viața și activitatea de zi 
cu zi a Uniunii Tineretului Co
munist l-a constituit Congresul

al V-lea al Partidului Comunist 
din Romînia — congres de în
semnătate istorică pentru în
treaga m șcare revoluționară din 
Rominîa. Congresul al 
analizat perspectivele 
revoluționare precizînd 
mînia se află în faza 
șirii revoluției burghezo-demo- 
cratice, și arătînd că pro
letariatul avea sarcina de a 
instaura „d.ctatura revoluționar

V-lea a 
mișcării 

că Ro- 
desăvîr-

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la luptele ceferiștilor din 
1933, la Clubul „Grivița Roșie" 
din Capitală s-a deschis marți 
seara, într-un cadru festiv, Mu
zeul de istorie a mișcării ceferiste 
de la Atelierele Grivița Roșie.

In cuvîntul de deschidere, tov. 
Gheorghe Borș, secretarul Comi
tetului de partid al Complexului 
Grivița Roșie a arătat că acest 
muzeu va înlesni oamenilor mun
cii cunoașterea tradițiilor revo
luționare ale ceferiștilor, detașa
ment combativ și de nădejde al 
clasei muncitoare.

Cei prezenți au vizitat apoi sala 
muzeului.

In muzeu sînt expuse extrase 
din presa vremii și machete care 
oglindesc organizarea și desfă
șurarea eroicelor lupte de acum 
25 de ani ale ceferiștilor, precum 
și dezvoltarea din anul 1900 și 
pînă în zilele noastre a ateliere
lor Grivița Roșie. Este expusă de 
asemenea sirena lui Vasile Roa-

*
Tinerii de Ia uzinele „Oțelul 

Roșu“ s-au alăturat prețioasei ini
țiative pornită de metalurgiștii de 
la Combinatul metalurgic din Re
șița, de a gospodări cu grijă me
talul. Intr-o consfătuire care a a- 
vut Icc de curînd au luat parte 
tinerii muncitori, ingineri și teh
nicieni. care au analizat posibili
tățile de economisire a metalu
lui.

Muncitorii de la Oțelul Roșu 
s-au angajat să economisească în 
acest an 660 tone de metal prin 
laminarea în toleranțe reduse șl 
reducerea adausurilor la turnare.

Grigore închise cartea pe care 
o citea, stinse lampa și puse capul 
pe pernă, cînd auzi o ciocănitură 
ușoară în geam.

— Cine o mai fi și ăsta ? — 
bombăni tînărul.

Se gîndi însă că s-o fi întimplat 
ceva prin vecini și că e nevoie de 
ajutorul lui. lși trase repede bo
cancii îh picioare, își puse cojocul 
pe umeri și se îndreptă spre ușă.

— Unde te duci Grigore ? — 
întrebă nevastă-sa, trezită pesemne 
de bombăneala bărbatului.

-r- Bate cineva in geam și merg 
să-i deschid. Cine știe ce s-o fi 
întîmplat prin sat ?

Ar mai ji vrut să spună ceva, 
dar ieși <epede in pridiior.

Viscolul dezlănțuit de vreo două 
zile, urla ca o jiară flămândă și 
furioasă. Grigore se apropie de 
ușă și întrebă tare, ca să audă cel 
de-ajară :

— Cine ești bre și ce ai 
mine ? ’>

— Om bun, îi răspunse cel 
afară cu voce răgușită. M-am 
tacit prin troieni.

Socotind câ-i vreuh prieten de-al 
lui se grăbi să deschidă. Necuno
scutul intră în tindă, scuturînduși 
cizmele și oftînd ușurat.
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n Pentru studenți, Comitetul 8
8 Central al U.T.M. și Consiliul 8
8 Uniunii Asociațiilor Studențești 8
J din R.P.R. organizează, începînd ■?
8 do Ia data de 25 februarie con-
8 cursul „In pas cu viața“. Orga- 8

ganizarea acestui concurs răs- 8
8 punde unei sugestii venite din 8
8 partea studenților și are scopul 8
8 do a lărgi orizontul cunoștințe- g
8 lor politice, profesional-științi- 8
8 fice, culturale și artistice nece- 8 

sare fiecărui student în forma- g
8 rea sa ca intelectual. El va cu- 8 o.l o8 prinde patru etape.
$ Prima etapă va fi organizată J;
8 la nivelul
8 Ia nivelulO e
g verși tății,
8 centrului
8 ma, pe țară, între centrele u- 8o O
g niversitare. Fiecare etapă este g
8 axată pe o temă diferită.
8 Concursul „In pas cu viața“ 8 

va cuprinde o probă scrisă —
88
8 -
8 Un nou și interesant * 

concurs studențesc ?

facultăților, a doua** 
institutului sau uni- 8 
a treia Ia nivelul g 

universitar iar ulti-8 
5 
8 3 
8 
8

g
8
8

candidaților F.D.P. cu alegătorii 
prilejuiește dezbaterea 
problemelor obștești

* 2000 de propuneri ale alegătorilor luate în 
studiu numai în Capitală * Cetățenii se anga> 

jează să sprijine prin muncă voluntară 
realizarea de noi obiective gospodărești 

ț
In aceste zile candidații Frontului Democrației Populare trec în 

revistă împreună cu alegătorii realizările obținute în ultimii ani 
de sfaturile populare, analizează posibilitățile de a lărgi aceste 
succese în viitor. Cetățenii participă activ la aceste întîlniri propu- 
nînd organelor locale ale puterii de stat să înscrie în planul lor de 
activitate pentru viitor lucrări de construcții de locuințe, de între
prinderi economice, cluburi și case de cultură, amenajarea de 
parcuri și grădini, extinderea rețelei de electrificare și radioficare 
etc.

’In Capitală au avut loc pînă în 
prezent 1434 de asemenea întîl- 
niri electorale, la care au partici
pat peste 100.000 de cetățeni.

Printre candidații F.D.P. care 
s-au întîlnit în ultimele zile cu 
alegătorii se află mecanicul Iosif 
'Marv'ancovici, artistul emerit Niki 
Athanasiu, tîmplarul Ion Păun, 
pensionarul Gh. Beciuc, cazangiul 
Ene Stancu, inginerul Sorin Finți, 
contabilul Gh. Călinescu și alții.

In urma acestor întîlniri SFA
TURILE POPULARE DIN CAPI
TALA AU PRIMIT $1 AU LUAT 
ÎN STUDIU PESTE 2.000 DE 
PROPUNERI ALE ALEGATORI
LOR PRIVIND GOSPODĂRI
REA ORAȘULUI, DEZVOLTA
REA LUI ECONOMICA ȘI CUL
TURALA.

rate cu sprijinul voluntar al cetă
țenilor 6 poduri. De asemenea în 
raionul Vaslui au fost construite 
și reparate 8 poduri; La Hîrlău 
și Negrești, în urma sezisărilor 
făcute de cetățeni, s-au luat mă
suri pentru o mai bună aprovizio
nare a cetățenilor cu diferite ar
ticole alimentare etc.

Pînă acum în regiunea Craiova 
au avut loc 4.701 întîlniri ale ale
gătorilor cu candidații F.D.P. la 
care au participat peste 210.000 de 
cetățeni. Cu acest prilej alegătorii 
au trecut în revistă realizările ob
ținute pînă acum și au făcut nu
meroase propuneri de interes ob
ștesc.

In cadrul celor 1.037 adunări 
care au avut loc în satele și ora
șele regiunii Suceava, unde alegă
torii s-au întîlnit cu candidații 
F.D.P. au fost făcute NUMEROA
SE PROPUNERI GOSPODĂ
REȘTI. Alegătorii din comuna 
Putna, raionul Rădăuți, de p'ldă, 
au propus ca prin contribuția vo
luntară a cetățenilor să se con
struiască 0 baie comunală să se 
indiguiască apa Putnișoarei, să 
se amenajeze un teren sportiv. 
Locuitorii din comuna Dîngeni, 
au propus să se înființeze o școa
lă de 7 ani în comuna lor, iar cei 
din comuna Movila Ruptă au pro
mis tot sprijinul pentru construc
ția căminului cultural. La scurtă 
vreme după aceste întîlniri !n n-- 
meroase localități candidații FlP 
împreună cu alegătorii au început 
să traducă in fapte propunerile 
făcute. In comuna Dolhasca de 
pildă, s-au adus 400 de stîlpi ne- 

__ 7 ___ cesari instalării luminei electrice, 
RADIOFICÂRF., iar la Băișești, alegătorii au și 

transportat 80 m.c. lemn necesar 
îndiguirii rîului Moldova In nu
meroase sate s-au construit po
duri sau se lucrează la termina
rea construcțiilor căminelor cul
turale.

8 la nivelul grupelor — și una 8 
8 orală. Pentru prima fază, gru- g 
8 pele vor completa un formu- 8 
8 Iar de concurs care va cuprin-1 
8 de 13 întrebări legate de tema 8 
8 „Patria mea în anii construc- 8 
| ției socialiste“. Grupa cîștigă- | 
8 toare va participa la etapa ur-1 
8 mătoare. Confruntările orale vor 8 
| fi organizate fie asemănător
8 concursului „Drumeții veseli“, | 
8 fie folosind procedeul con- 8 
£ cursului „Cine știe, cîștigă“. g 
8 De pe acum, s-au organizat 8 
8 comisii care lucrează la întoc- 8 

mirca întrebărilor. Profesori, ac-
8 tiviști ai U.T.M. și asociațiilor | 
8 cercetează și se străduiesc să 8 

cuprindă în aceste întrebări *
8 cele mai diverse aspecte și din 8 
g toate domeniile de activitate, g 
| Ele se vor referi la dezvolta- jj 
8 rea artei, științei sau tehnicii 8 
g în anii regimului democrat-8 
i; popular (tema II-a) sau la £i-| 
8 guri ilustre din domeniul arte- 8 
g lor, științei și tehnicii (tema 8 
*III-a). |
8 Fiecare grupă cîștigătoare va 8 
g beneficia de o recompensă care g 
8 va consta în bilete la spccta-
8 cole, cărți, bilete de odihnă la 8 
g stațiuni balneo-clhnaterice peg 
8 două săptămîni etc. Grupa cîș- $ 
8 tigătoare pe țară va fi trimisă 8 
g într-o excursie prin țară.
8 88 8
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VICTORIA ȘTEFANESCU

★
In ultimele zile în cadrul unor 

însuflețite adunări, alegătorii din 
regiunea Iași s-au întîlnit cu can
didații F.D.P. Maria Sasu, strun- 
găriță la atelierele C.F.R. „Ilie 
Pintilie“ țăranca Eugenia Boam- 
bă, colectivistă din comuna Băl- 
țați, ing. Dumitru Dogaru, de la 
fabrica „Țesătura“ din Iași și cu 
mulți alții. Pînă la 10 februarie, 
2040 de candidați ai F.D.P. din 
regiunea lași s-au întîlnit cu ale
gătorii lor.

Cu acest prilej CETĂȚENII 
S-AU ANGAJAT SA SPRIJINE 
PRIN MUNCA VOLUNTARA 
REALIZAREA DE NOI OBIEC
TIVE GOSPODĂREȘTI PRIN
TRE CARE CONSTRUCȚIA A 40 
DE ȘCOLI, 53 DE CĂMINE CUL
TURALE, 123 DE PODURI, SA 
SE EXTINDĂ REȚEAUA ELEC
TRICA și de r./7_ z/r.Ț:.
SA SE AMENAJEZE DRUMURI 
ȘI ȘOSELE etc. Parte din pro
punerile făcute în cadrul adună
rilor au și început să fie traduse 
în viață. In raionul Negrești, de 
pildă, au fost construite și repa-

La întreprin
derea da in
strumente mu
zicale „Doina“ 
din Capitală se 
fac țambale de

concert, banjouri, viori, viole, 
violoncele, contrabasuri, man
doline. chitare, cobze etc.

In fotografie : Nicolae 
Ichim dă explicații unui tînăr 
amator de felul cum se con
struiesc viorile.

— Cine ești, mă, că nu-i chip 
să te văd la față ?

Grigore scăpără un chibrit. II 
apropie de obrajii omului. Rămase 
o clipă surprins, dar își reveni 
repede. Nu l văzuse pe omul aces
ta niciodată. Străinul, se pare,niciodată. Străinul, se pare,

cîine pe așa viscol, dar mi-te 
un om.

— Asta așa-i ! N-am nici traistă 
și nici băț. Sînt și eu un biet că
lător. Îs învățător în satul vecin 
și crivățul m-a oprit taman la 
mijlocul drumului.

că poate e nou numit, și-l întrebă 
intr-o doară :

— Da de cînd sînteți în 
vecin ?

— E aproape un an de 
am fost numit acolo.

— Așaaa?! Atunci trebuie săi

satul

cînd

VIGILENTĂ
Tînărul țăran utemist Grigore Petro și soția sa au ajutat grănicerii 

la prinderea unui infractor

bucuros, ca și cum nu lui Novac 
— acest nume inventat la intim- 
plare — ci lui însuși i-ar fi fost 
adresată aprecierea musafirului. 
Cumpăni o clipă, căscă in pumni 
și se adresă nevesli-si :

— Femeie, fă o mămăliguță. Eu 
merg în șopron să tai niște lem
ne, că dumnealui e tare înghețat. 
Dă-mi o luminare că nu se vede 
nimic prin bezna de-afară.

Străinul se oferi să i ajute. Gri
gore îl convinse însă că se descurcă 
și singur. Intră in cămară, luă lu
minarea și-i spuse femeii, care ve- 

în urma lui, iute, în șoaptă:
— Fii cu ochii in patru! Asta 

de-ai noștri. Eu 
la grăniceri.

nise

mă reped

bănui frământarea tînărului țăran 
și grăi repede, întretăiat :

— Am rătăcit drumul... Prin vi
fornița asta nu mai pot să-i dau 
de capăt. Am văzut din depărtare 
lumină aici. M-am apropiat și am 
bătut. Cred că n-ai să mă alungi 
pe o vreme ca asta !?

— E păcat să (ii afară și-un

Vorbind într-una, străinul în
cepu să se dezbrace. Lepădă șuba 
roasă și rămase intr-un costum 
nou, din stofă fină, ce-i venea ca 
turnat. Grigore îl privi un timp 
în tăcere. 11 iscodi cu privirea, li 
cunoștea pe toți învățătorii din sa
tele megieșe dar ăsta nu semăna 
cu nici unul dintre ei. Se gîndi

cunoașteți pe Novac, președintele 
sfatului. Mi-e un pic de rudă după 
nevastă și locuiește chiar lingă 
școală.

— II cunosc, cum să nu ! Novac 
e un om de treabă, grăi repede 
străinul, fulgerîndu-i cu priviri 
iuți pe cei doi tineri însurăței.

— Sigur, sigur, aprobă Grigore

nu-i
pînă

Luă iute securea din j 
ieși. Curînd se topi în

...Pe ulițele pustii, ale 
de frontieră trei oameni se răz- 
boiau cu vifornița. Viatul îi în-

pridvor și 
întuneric.

• sătucului

D. GOGA 
N. BARBU

La dispoziția muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din trans
porturile feroviare din Capitală se află un institut de documen
tație dotat cu un muzeu tehnic în cadrul căruia sînt expuse mi
niaturi ale parcului de locomotive și vagoane aflate în exploa
tare, tablouri privind istoricul transporturilor C.F.R. precum și o 
bibliotecă cu aproape 70.000 
cații de specialitate, săli de

In fotografie : Aspect din

voi urne și 20.000 reviste și publi- 
lectură etc.
biblioteca institutului.

n



Conducerea S.M. T. Videle

nu se îngrijește de condițiile 
de viată ale tinerilor, tractoriști> >

Cum se destramă, cum se peti- 
cește lințoliul zăpezii, primii care 
se mută cu casa în largul timpului 

' sînt mecanizatorii. împreună cu 
trilurile ciocîrliilor ei anunță so
sirea primăverii. Oamenii s-au o- 
bișnuit să-i aștepte, să-i zărească 
mai întîi pe acești meșteri ai pă- 
miniuriior și apoi să iasă și ei în 
cîmp să vadă de rosturile însămîn- 
țărilor. Tractoriștii sînt cei care 
luptă, prin știința și hărnicia lor, 
pentru sporirea rodniciei pămîntu- 
luî, pentru sporirea belșugului. Se 
cuvine ca atare să-i prețuim, să le 
acordăm " 
toate conducerile stațiunilor de 
mașini și tractoare se îngrijesc cum 
se cuvine de condițiile de muncă 
și de trai ale tractoriștilor. Unii 
conducători de S.M.T. scapă din 
vedere lucruri (după părerea lor 
„mărunte“) cum ar fi de pildă, a- 
sigurarca hranei calde la locul de 
muncă. Un exemplu în acest sens 
ni-1 oferă S.M.T.-Videle din re
giunea București.

Anul trecut S.M.T. Videle a avut 
un număr de 9 brigăzi de trac
toare, 48 de tractoriști, în afară de 
elevii stațiunii. A sosit pri-

in
însămîn-

grija cuvenită. Nu însă
1OUI

măvara. După un plan minu
țios, alcătuit de conducerea sta
țiunii, cele 9 brigăzi dotate cu 
tractoare bine puse la punct, cu 
vagoane dormitor și ateliere mobi
le, au plecat în campanie. Din 
punct de vedere tehnic, „echipa
jele“ erau complecte. Se neglijase 
însă un „amănunt“ : din 9 brigăzi, 
doar pentru 4 fusese repartizată 
cîte o tovarășe care să pregăteas
că hrana caldă. Celelalte 5 brigăzi 
au fost lăsate să se descurce cum 
vor putea. Unii dintre conducătorii 
S.M.T.-urilor mai cred încă și 
acum că o brigadă își poate reali
za și depăși sarcinile de plan, că 
poate să facă lucrări agricole la 
timp și de calitate, numai dacă 
tractoarele merg bine, dacă au 
combustibil și dacă nu se produc 
defecțiuni. Ei pierd din vedere 
elementul esențial: omul, grija 
atentă pentru condițiile lui de 
viață și muncă.

Or, ca să poată munci cu spor 
tractoriștii trebuie să mănince Ia 
timp, să aibă hrană caldă, gătită 
bine. Cînd pe linie de stat s-au 
luat măsuri ca fiecare brigada să 
fie înzestrată cu un vagon dormi-

Vigilență

tor, în care tractoriștii să aibă pa
turi curate, cazan de apă caldă, 
dulăpioare și sobă pentru încălzit 
și gătit mîncare, s-a avut în ve
dere tocmai aceasta.

Ce s-a întîmplat în brigăzile 
de la S. M. T . Videle unde 
nu au fost repartizate bucătă
rese ? Tractoriștii, în Ioc să-și 
vadă de muncă să zorească lucră
rile agricole și să folosească din 
plin timpul prielnic opreau trac
toarele în brazdă ore întregi, 
fiindcă erau nevoiți să-și pregă
tească de mîncare. Rezultatele ? 
Brigada a IV-a, de exemplu, din 
această cauză și-a realizat planul 
anual de producție numai în pro
porție de 61,8 la sută. Asta în timp 
ce unele brigăzi, care aveau asigu
rate bucătărese, și-au depășit pla
nul cu 20—30 la sută.

Iată cum conducerea stațiunii 
(director — Neagu Marin, inginer 
șef mecanic — Vintilă Gh„ inginer 
șef agronom ‘— Aurel Șerbănescu, 
contabil șef — Toma Verzihora) 
dovedind dezinteres și lipsă de 
răspundere față de condițiile de 
viață ale tractoriștilor, a lăsat de 
fapt în voia soartei și îndeplinirea 
planului de 
găzi.

muncă al unor bri-

★
înlătura aceste nea- 
noul an agricol, ti-

Anunț
Admiterile în școlile munci

torești — cursuri serale și fără 
frecvență 
bază de 
locurilor prevăzute prin pla
nul de școlarizare. întrucît 
concursul de- admitere s-a ți
nut încă din luna noiembrie 
1957 și elevii admiși au în
ceput cursurile, Ministerul In- 
vățămîntuiui și Culturii anun
ță că în momentul de față nu 
se mai pot face înscrieri. Ce
rerile de acest fel adresate 
Ministerului Invățămîntului și 
Culturii sau organelor de în- 
vățămînt nu vor mai ti luate 
în considerare.

(Urmare din pag. l-a) 

văluia in pulberea de zăpadă, le 
biciuia fețele, strecurîndu-le sub 
haine măzăriche înghețată. Grigo
re și însoțitorii săi, doi grăniceri 
voinici, înaintau în tăcere, zorind 
spre casa in care „învățătorul“ 
discuta cu femeia.

Cei trei trecură în grabă peste 
podul de lemn. Grigore se opri și 
arătă cu mina spre casa cu fere
stre luminate. Grănicerii micșo
rară pasul. Tînărul intră iute in 
curte. își încărca brațele cu lem
ne. Ostașii aveau armele pregă
tite. Intrară în vîrful picioarelor. 
Grănicerii se dădură intr-o parte. 
Tînărul intră în încăpere, 
trintind ușa în urma sa. Militarii 
auziră mai intîi zgomotul lemne
lor căzute pe podea, apoi vocea 
groasă a lui Grigore :

— Ciinoasă vreme ! Am înghe
țat de tot. femeie, ia dă-mi șipul 
acela de rachiu. Mă încălzesc și 
eu oleacă și-apoi trebuie să-l 
cinstim pe musafir.

Un timp grănicerii auziră pașii 
femeii, apoi clinchetul paharelor. 
In cele din urmă, răzbătu pînă la 
ei vocea lui Grigt

— Sănătate și 
învățător...

Era semnalul 
tînărul convenise 
lntr-o frintură de 
dădu în lături, i 
țițini. In pragul ei apărură capo
ralul Spirnă și soldatul Atudoriței, 
cu armele întinse.

Cînd îi văzu, musafirul sări în- 
tr-o clipă de pe scaun. Trinti pa
harul. Duse mina la buzunar. O 
clipă pistolul luci in încăpere.

Dar grănicerii îi puseră automatul 
in piept. Grigore se repezi și el 
ca un fulger, gata să-l sugrume. 
Caporalul strigă puternic străinu
lui :

— Nici o mișcare că trag !
Musafirul împietri. Apoi, încet, 

de parcă ar fi avut atîrnate de 
pumni greutăți de plumb, ridică 
brațele deasupra capului. Scrîșni 
amarnic din dinți și-l scuipă 
tînărul țăran, murmurînd cu 
duf:

— M-ai trădat, mocanule 1
— V-am ajutat și eu cum 

putut, domnule 
grăi ironic tînărul. Tot ați rătăcit 
drumul și i-am adus pe grăniceri 
să vi-l arate. La otita m-a în
demnat mintea mea mocănească...

★
La cîteva zile de la această în- 

tîmplare, tinerii din comună se 
aflau în sala de ședințe. In fundul 
sălii, tînărul Grigore Petre vor
bește în șoaptă cu vecinul său de 
scaun. Nici nu băgă de seamă 
cum secretarul organizației U.T.M. 
se așează la masa învelită cu pin-

„învățător“

Pf 
nă-

am

Pentru a 
junsuri în 
nerii tractoriști Anghel Spetea, 
Ion Dobre, Argeșeanu Constan
tin, Nica Laurențiu și alții, în 
cadrul dezbaterilor care au avut 
loc asupra realizării planului de 
producție pe anul trecut și asu
pra întocmirii planului pe anul în 
curs au sugerat cîteva soluții prac
tice. Au arătat că este de dato
ria conducerii stațiunii de a stabili 
împreună cu unitățile contractante 
(gospodării colective și întovărășiri 
agricole) asigurarea hranei calde 
necesare. S-au făcut promisiuni 
însă în realitate conducerea sta
țiunii tărăgănează și acum îndato
ririle salo în această privință. Deși 
s-au încheiat contracte cu întovă
rășirile agricole din comunele Flă- 
mînda, Purani, Baciu, Blăjești, 
Creveniciu și altele, în niciun con
tract nu s-a prevăzut ca benefi
ciarii să asigure tractoriștilor hrana 
caldă. x ,,

In curînd vor începe lucrările 
agricole de primăvară și tracto
riștilor de la S.M.T. Videle trebuie 
să Ii se pregătească condițiile co
respunzătoare de muncă.

VASILE CABULEA

PENTRU DEZVOLTAREA MIȘCĂRII 
ARTISTICE DE AMATORI

— s-au făcut pe 
concurs, în limita

școlarizare. întrucît

Vera Marețkaia in filmul „Femeia deputat
constructoare mîn-

Ministerul Tnvățămîn'tului și Culturii a luat noi măsuri menite 
sa ducă la dezvoltarea mișcării artistice de amatori din țara 
noastră, la îmbogățirea repertoriului formațiilor de artiști de la 
orașe și sate, la ridicarea nivelului lor ^rtistic și la stimularea 
oreației artistice populare.

Astfel, în anii 1958-1959 se va organiza, în cinstea celei de a 15-a 
aniversări a eliberării patriei noastre, cel de al cincilea concurs 
republican al formațiilor muzicale, coregrafice, brigăzilor artistice 
de agitație, soliștilor vocali, instrumentiști și dansatori din cadrul 
căminelor culturale, caselor raionale de cultură și colțurilor roșii 
din gospodăriile agricole colective. Concursul se va desfășura in 
două etape: prima — pregătitoarea — cuprinsă între 1 februarie 
15 noiembrie 1958 și a doua — etapa fazelor de concurs — cu
prinsă între 15 noiembrie 1958 — 23 August 1959.

In scopul dezvoltării teatrului de amatori de la sate, se va orga
niza, din doi în doi ani, înceipînd cu anul 1958, festivalul bienal 
„I. L. Caragiale“, al echipelor de teatru, teatru de păpuși, recita
tori și cititori artistici din cadrul căminelor culturale, caselor ra
ionale de cultură și colțurilor roșii din gospodării agricole colec
tive. In acest an, festivalul se va desfășura în 5 faze, perioada 
1 aprilie — 20 decembrie.

La stimularea activității creatoare a artiștilor amatori din dome
niul artei plastice și populare vor contribui și expozițiile republi
cane de artă plastică și artă populară ale artiștilor amatori ce se 
vor organiza, din doi în doi ani, incepînd cu acest an. Expoziția 
bienală de artă populară se organizează în 1958 în trei etape, între 
1 mai — 15 septembrie, iar expoziția de artă plastică intre 15 sep
tembrie — 20 decembrie.

Pentru stimularea creației în domeniul cintecului de masă, în 
vederea îmbogățirii repertoriului formațiilor muzicale de amaicri, 
se instituie un concurs anual de creație de cîntece de mas;i, con
cursul „Ion Vidu“, care se va încheia în fiecare an la 23 August.

..... . ■ . ■ 1. .

Filmele 
Săptămînii 
„Femei adeputat

Avem prilejul binevenit de a 
revedea unul din filmele cele mai 
îndrăgite ale cinematografiei so
vietice — celebrul „Femeia de
putat“. Inspirat din realitatea ace
lor timpuri, minunatele zile ale 
avîntului colectivizării în satele 
Uniunii Sovietice, de viața a sute 
fi mii de femei care, asemenea 
cunoscutei Pașa Anghelina, au dus 
o luptă nobilă fi eroică pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii, pentru o viață îmbelșugată 
și plină de lumină, filmul pre
zintă chipul unei simple femei de 
la țară care, prin munca ei avîn- 
tată, prin patriotismul ei, reușește 
să facă din colhozul a cărui con
ducătoare a fast aleasă, un colhoz 
fruntaș, devine deputată în Sovie
tul Suprem al U.R.S.S.

Deși filmul se bucură de cola
borarea unei echipe de actori din
tre cei mai de seamă: regretatul 
V. Vanin, Nikolai Krîucikov, V. 
Merkuriev etc., nu se poate nega 
că apariția cea mai pregnantă a 
constituie Vera Marețkaia, inter
preta Săniei Sokolova. Privești 
cîteva fotografii din biografiaVe- 
rei Marețkaia și văzîndu-i fața,Iți 
reamintești toate fazele esențiale 
ale filmului. Cit de expresiv îi 
este chipul: iat-o agitînd îngrijo
rată clopoțelul în ședința cînd 
preia conducerea unui colhoz sub
minat de sabotori; iat-o în fața 
hărții ascultînd sfaturile secreta
rului raional de partid — înțelege 
cîte are de făcut spre a-și înde
plini datoria, ce răspunderi apasă 
asupra umerilor ei; iat-o mîngîind 
un cal al colhozului cu bucuria 
stăpânului unei vieți noi și fru
moase ; iat-o conducînd ca o ma
mă iubitoare pe tinerii care plea
că la oraș la învățătură și iat-o, 
în fine, după ce și-a învins timi
ditatea, vorbind de la tribuna So
vietului Suprem. Sînt cîteva etape 
din marele drum al milioanelor 
de femei, sclave în vremea țaris-

„in intîmplnaren zorilor li

mului, astăzi 
dre ale unei lumi minunate.

„Lizzie Mac Kay“
O satiră usturătoare la adresa 

forțelor reacționare din S. U. A., 
filmul francez „Lizzie Mac Kay" 
este povestea unei femei de mo
ravuri ușoare care, în decăderea 
ei, se dovedește a fl mai cinstită 
decît numeroși apărători puritani 
ai „moralei publice“ a căror dem
nitate se află la cheremul sacului 
cu bani, al murdarelor interese 
politice burgheze. Călătorind spre 
un orășel din sudul Statelor Unite, 
Lizzie este bruscată de un bețiv 
care nu e altul decît nepotul se
natorului Clarke. Un negru care 
sare în apărarea ei este ucis de 
dezlănțuitul huligan. Poliția aflată 
la dispoziția cercurilor conducă
toare, încearcă să dea vina pe un 
alt negru pentru a salva presti
giul senatorului în preajma ale
gerilor. Lizzie confirmă însă vino
văția acelui ticălos, nevoind să 
mintă. O întreagă campanie de 
presiuni este deslănțuită atunci 
împotriva ei dar fata nu vrea să 
dea îna-poi pînă la intervenția în
suși a senatorului. Demagogia de
șănțată a acestuia, înscenarea lui 
sentimentală biruie asupra naivi
tății Lizzie-i, făcînd-o să-l declare 
vinovat pe negru. Dar fata se 
convinge repede de adevărata 
față a democrației, al cărei neru
șinat apologet se făcuse senatorul 
Clarke și, asistînd neputincioasă 
la un linșaj, îl salvează pe negrul 
bănuit — Sidney dș la groaznica 
moarte, predîndu-se împreună cu 
el poliției, hotărîtă să spună din 
nou adevărul, să apere dreptul ei 

de cu- 
i liber-

de VADIM KOJEVNIKOV *)
In centrul noii cărți a lui Kojev

nikov — „în întîmpinarea zorilor" 
apărută în traducere romînească 
se află un copil. Este un băiat cu 
mintea ascuțită, cu o sensibilitate 
dezvoltată dar nu un oopil pre
coce, nu un fenomen. Multe tră
sături ale caracterului său ca și 
unele date biografice, ne fac să 
bănuim că autorul cărții a împru
mutat eroului multe din propriile-i 
trăsături, că Tima Sapojkov nu e 
doar rodul imaginației scriitorului.

Tima „Cunoaște“ Revoluția de 
mic. Ea trăiește în inima lui, în 
mintea Iui, dintotdeauna. In casa 
părinților săi el a aflat că acea
stă Revoluție e ceva despre care 
se vorbește încă în șoaptă, ceva 
misterios, care va face ca tot ce e 
rău să se îndrepte. Tima Sapoj
kov redă sensul lucrurilor cunos
cute atunci, așa cum le-a simțit 
și înțeles el, ne înfățișează de fapt 
Revoluția văzută prin prisma men
talității unui băiat de 10—12 ani.

Nu la Moscova și nici la Pe- 
tersburg, ci într-un orășel oare
care din îndepărtata Siberie se pe
trec întâmplările acestea. Și aci 
se pregătește Revoluția. E firesc 
deci ca ele să nu aibă amploarea 
și nici răsunetul acțiunilor desfă
șurate în marile orașe industriale, 
cu un proletariat numeros, organi
zat, dar însemnătatea lor pentru 
izbînda cauzei clasei muncitoare 
nu e mică.

Părinții lui Tima Sapojkov sînt 
bolșevici. Deportați în Siberia ca 
urmare a activității lor, ei se vor 
stabili și după terminarea pedep
sei tot într-un oraș siberian, unde- 
și vor continua sub diferite forme 
munca politică ilegală. Activitatea 
lor este modestă, cu toate că fap
tele lor îi așează în rîndul ace
lora datorită cărora s-a putut în
făptui cu succes Revoluția. Micu
lui Tima părinții îi dăruiesc prea 
puțin din timpul lor, iar copilul 
începe să se „descurce singur“. 
Viața îi oferă zilnic prilejuri de a 
învăța ceva nou, contactul direct 
cu o seamă de revoluționari îi dez
văluie de timpuriu rostul și țelul 
luptei lor. Pentru părinții săi Tima 
are o mare stimă știind că dacă-1 
lasă în grija altftra, dacă nu se 
ocupă de el, este pentru că în a- 
cest timp ei se îngrijesc, pregă
tesc acea zi cînd toți copiii vor 
fi îngrijiți, nu vor tremura de frig 

renă era alcătuit din uc&icî în 
frunte cu Vasile Roaită, membru 
al Uniunii Tineretului Comunist.

Greva de la „Grivița“ s-a 
transformat cu repeziciune într-o 
mișcare poliitică de masă. Din or
dinul guvernului burghezo-mo
șieresc, armata a înconjurat a- 
telierele. In timp ce din mulți
mea adunată se auzeau lozinci 
tot mai clare: „Cerem eliberarea 
arestaților“, „Jos starea de ase
diu", „Cerem deschiderea organi
zațiilor revoluționare“, „Trăias
că Partidul Comunist din Romî- 
nia“ „Trăiască U.T.C.“, „Tră
iască frontul unic al muncitori
mii“, „Vrem muncă și pîine“ — 
sirena neobosită răscolea atelie
rele chemînd muncitorii la luptă.

Exemplul lui Vasile Roaită a 
fost urmat de numeroși tineri. 
Cîțiva s-au urcat în clopotnița 
unei biserici însoțind toata noap
tea cu dangătul clopotelor che
marea sirenei lui Roaită, îndem
nul la solidaritate cu muncitorii

și se vor ridica sătui de la ma- măi multe planuri, evenimente, 
să. oameni și fapte ce, adunate într-un

Odată, cînd era mai mic, Tima tot înseamnă : iată1 cum s-a săvîr- 
a vorbit prea mult față de un stră- șit Revoluția într-un orășel sibe- 
in și ca urmare tatăl său a fost _?„L, _____
arestat. Dar de atunci Tima știe văzut-o, a înțeles-o și a participat 
ce sînt acelea „legile conspirației" 
și nimeni nu ț 
mai mult decît trebuie, 
este în stare să suporte 
unui „i ‘ \
fără să scoată o vorbă.

Peregrinările lui Tima Sapojkov, 
găzduit cînd la un muncitor pîs- 
lar, cînd la țară la un simpatizant, 
cînd la un fost deportat (devenit 
apoi menșevic și trădător) sau In
tr-un soi de orfelinat atunci cînd 
tatăl e la închisoare iar mama tre
buie să dispară fiind urmărită, 
sînt pentru el — ca și pentru noi 
— tot atîtea ocazii de a cunoaște 
aspecte interesante ale vieții din

rian ca- atîtea altele, iată cum a

,.legile conspirației“ la ea un copil viteaz, un viitor 
poate afla de la el bolșevic, un adevărat fiu al patriei

ba chiar 
chinurile 

.interogatoriu“ al poliției

sale.
Admirabil sînt descrise apoi pri

mele manifestări ale noii orînduiri. 
Oamenii care au îndurat atîtea 
sub regimul țarist ca și în timpul 
Guvernului Provizoriu, aproape că 
nu știu cum se poate trăi liber, 
nu cred că acum toate sînt ale lor, 
că au dreptul să le folosească, să 
se buoure de ele.

Dacă figura lui Tima Sapojkov 
se află pe primul plan al cărții lui 
Kojevnikov, nu mai puțin intere
sante și bine realizate sînt și cele
lalte personaje ale cărții. Părinții 
lui Tima, care-și dăruiesc atît de 
simplu toate gîndurile, preocupă
rile, libertatea, pregătirii Revolu
ției, apoi toți revoluționarii cu care 
ei vin în contact și printre aceștia, 
în mod deosebit, Rîjikov, Kapeliu- 
hin, Hudrov sau Sofia Alexan- 
drovna.

„La orfelinat“ printre copii — 
care sînt de fapt fii de luptători 
revoluționari uciși sau închiși — 
se află de asemenea cîteva figuri 
demne de reținut : Ragozin, preșe
dintele comitetului secret sub con
ducerea căruia se organizează re
zistența împotriva evacuării sama
volnice a orfelinatului, sau Iakov 
Ciurkin — prietenul cel mai drag 
a lui Tima Sapojkov, care ia parte 
la Revoluție cu arma în mînă.

Eroii lui Kojevnikov ies „în 
întîmpinarea zorilor“ cu conștiința 
datoriei împlinite. Iar zorile se a- 
rată splendide. Tima își regăsește 
părinții în posturi de răspundere, 
fericiți de izbînda cauzei căreia îi 
închinaseră toată viața, dar... tot 
atît de ocupați. Tima nu le cere 
însă nici acum să fie numai ai lui. 
E mulțumit că Revoluția făgăduită 
de ei s-a înfăptuit și totul e așa 
cum au nădăjduit cu toții în nea
gra noapte dinaintea zorilor. La 
desăvîrșirea acestei fericiri vor tre
bui să mai muncească mult. Tima 
Sapojkov va pune și el umărul, 
cu nădejde, alături de ceilalți.

B. FRANȚUZII

acele timpuri. Cum trăia un mun
citor. calificat, ce-1 preocupa pe 
țăranul din satul siberian, cum ve
dea viitorul un menșevic autentic, 
ce reprezenta o „instituție filantro
pică“ de tip țarist ca orfelinatul 
mai sus pomenit ? Tima le tălmă
cește pe înțelesul vîrstei sale și e 
foarte aproape de sensul lor real. 
El sezisează deosebirile flagrante 
dintre concepțiile bolșevicilor și 
cele ale menșevicilor, între oameni 
ca părinții săi și tovarășii lor, pe 
de o parte și trădătorul menșevic 
Savici, de cealaltă, sau ca negus
torii cu vederi „democratice“ de 
tipul lui Măciuhin.

Noi cititorii mergem mai de
parte și generalizînd exemplele a- 
vem viziunea de ansamblu, 
dem că în orășelul siberian s-au 
copt toate elementele necesare 
izbucnirii Revoluției. Măsele nu 
mai acordă de mult nici o în
credere Guvernului Provizoriu 
care vrea să continue războiul. 
Atmosfera arată limpede că se 
așteaptă doar semnalul. S-a a- 
flat și aci că la Petersburg 
puterea e în mîinile proleta
riatului condus de partidul lui 
Lenin. Odată dezlănțuită Revolu
ția nu se va mai opri. Astfel, se 
perindă prin fața ochilor noștri, pe

și al oricărui om indiferent i 
loarea pielii lui, la viață șise așează la masa învelită cu 

ză roșie. Tăcerea care a pus 
tr-o i ' 
sală îi atrage îndată atenția, 
gore înalță capul.

Secretarul scoate dintr-un 
albastru o coală de hîrtie, scrisă 
de mină și începe să citească rar, 
accentuînâ cuvintele :

„Utemtștii din subunitatea de 
grăniceri aduc cele mai călduroase 
mulțumiri utemistului Grigore 
Petre și tinerei lui soții și-i feli
cită pentru ingeniozitatea și cura
jul dovedit în prinderea unui pe
riculos infractor...

V'i A/ 
ăM-''”*" -asupra căruia 

cu grănicerii, 
secundă ușa se 

ca smulsă din

oșie. Tăcerea care a pus din- 
dată capăt murmurului din

Scenă din filmul „Lizzie Mac Kay

;ore:
noroc, tovarășe

Ve-
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democratică a proletariatului și 
țărănimii“ din țara noastră. Con
gresul. analizînd munca organi
zației de tineret a trasat sarci
nile fundamentale ce-i reveneau 
în lupta generală a poporului 
muncitor.

„In centrul întregii sale activi
tăți — se arată în rezoluție — 
Uniunea trebuie să pună organi
zarea și conducerea luptelor eco
nomice ale maselor largi ale ti
neretului de fabrică, de pe ogoare 
și ale șomerilor pentru cerințele 
lor zilnice pe baza frontului unic 
de jos, atrăgînd tineretul în lupta 
generală a proletariatului, sub 
conducerea partidului, și ridicin- 
du-1, prin experiența lui proprie, 
la forme mai înalte de luptă (de
monstrații de masă, greve poli
tice ș.a.m.d.). In realizarea ace
stei sarcini, U. T. C. trebuie să-și 
concentreze atenția asupra regiu
nilor și întreprinderilor hotărî- 
toare (București, Valea Prahovei 
și a Jiului, porturi, transpor
turi)...“

In condițiile deosebit de grele 
cînd capitaliști împînziseră fa
bricile cu agenți ai Siguranței 
pentru a reprima orice încercare 
de protest sau revoltă a munci
torilor crunt exploatați, U.T.C., 
aplicînd directivele Congresului 
al V-lea, al P.C.R., și-a întărit 
munca în rîndurile tineretului 
muncitor.

Anul 1932 a cunoscut o inten
sificare a luptei tineretului mun
citor mobilizat de U.T.C. La Paș
cani, la Satu-Mare, în Valea Jiu
lui, tinerii muncitori conduși de 
U.T.C. au luptat cu hotărîre îm
potriva reducerii salariilor și a 
descalificării profesionale. Cu 
prilejul grevei muncitorilor d-e la 
Reșița, uteciștii au mobilizat ti
nerii muncitori la demonstrații 
de solidaritate cu greviștii. La 
numeroase întreprinderi noi din 
{ară: la Dermata din Cluj, la

Carmen și fabrica de piepțeni din 
Oradea, la Malaxa și C. F. R. 
București, la Astra-Vagoane A- 
rad, la fabricile Szekely și Reti- 
Tg. Mureș și în alte părți, U.T.C. 
a organizat numeroase acțiuni 
printre tinerii muncitori sau a 
sprijinit cu succes grevele și de
monstrațiile politice organizate 
de partid.

Pregătiri pentru 
marile bătălii

In baza hotărîrilor Congresului 
al V-lea al P.C.R., Uniunea Tine
retului Comunist condusă de 
P.C.R. și-a intensificat munca de 
mobilizare a tineretului muncitor 
ceferist la acțiunile vîrstnicilor. 
folosind toate mijloacele ce-i stă
teau la îndemînă. Astfel, „Buleti- 
tinul“ nr. 3 din iunie 1932 al 
C.C. al U.T.C., arăta că sarcina 
principală a U.T.C. este „pregă
tirea tineretului ceferist la lupta 
pentru înglobarea lui în acțiunea 
ceferiștilor din toată țara, muncă 
pe care toate organizațiile noa
stre trebuie s-o ducă în strînsă 
legătură și sub conducerea di
rectă a organizațiilor respective 
de partid“

Lupta tinerilor ceferiști trebuia 
extinsă și în celelalte întreprin
deri, pe baza revendicărilor co
mune, întărindu-se astfel legătu
rile tineretului ceferist cu masele 
largi de tineri muncitori. U.T.C. 
îndemna pe tinerii ceferiști să 
intre în comitetele de acțiune ale 
vîrstnicilor, să creeze comisii de 
tineri în aceste comitete, să in
tre în gărzile de autoapărare, în 
pichetele de grevă și să țină în
totdeauna seama de faptul că 
succesul acțiunilor este asigurat 
de împletirea revendicărilor eco
nomice cu cele politice.

In vederea organizării tinere
tului și pentru participarea sa 
ala acțiunile muncitorilor 

ici, în august 1932 a avut

loc o conferință a tineretului ce
ferist cu delegați din diferite lo
calități ale țării. Conferința a di
scutat sarcinile ce reveneau ti
neretului pentru îmbunătățirea 
situației lui economice cit și cele 
ce-i reveneau din obiectivele ge
nerale ale clasei muncitoare, ale 
luptei de dezrobire a proletaria
tului de sub jugul capitalist. La 
conferință s-a scos în evidență 
faptul că 30% din numărul lu
crătorilor de la C. F. R. îl forma 
tineretul care era cel m,ai sîn- 
geros exploatat. A fost luată în 
discuție situația ucenicilor cefe-

Intr-un manifest editat de C.C. 
al U.T.C. în aceeași perioadă ti
nerii muncitori și ucenici din Ate
lierele C. F. R. erau chemați la 
luptă pentru salariu egal cu al 
vîrstnicilor la muncă egală, îm
potriva întrebuințării la alte 
munci afară de munca de specia
litate, împotriva demisiei forțate 
pentru recruți și pentru reprimi
rea după armată a celor conce
diat), pentru ca ucenicii să pri
mească leafă necesară traiului, 
împotriva consemnelor și pentru 
ieșirea liberă din cămin etc. A- 
dresîndu-se tuturor tinerilor mun-

riști din cămin au luptat cu ho- 
tărîre împotriva instrucției pre- 
regimentare. La. Galați, tinerii 
ucenici au luptat pentru plata 
salariilor în mînă și nu la admi
nistrație ca și pentru plata acon
turilor. La Cluj, în căminul 
C.F.R. 160 de tineri au luptat 
pentru îmbunătățirea hranei etc.

In zilele glorioaselor 
lupte

lunile ianuarie — februarie 
acțiunile muncitorilor cefe- 
au crescut în intensitate,

In
1933 
riști

SUB STEAGUL
COMUNIȘTILOR

riști și a celor Care au terminat 
ucenicia. Conferința a îndemnat 
tineretul la luptă, în front unic, 
l.a îndemnat să se încadreze în 
organizațiile de luptă ale clasei 
muncitoare, sindicate, opoziția 
sindicală roșie (O.S.R.) etc.

In încheiere, conferința a adre
sat tinerilor muncitori ceferiști 
următorul apel publicat în „Lup
ta C.F.R. din 18 septembrie 1932 
— „Strîngeti rîndurile voastre în 
jurul O.S.R. și a sindicatelor de 
clasă, in comitetele de acțiune. 
Duceți lupta alături 
rii vîrstnici pentru 
comune, împotriva
exploatări, contra războiului im
perialist, pentru pîine, muncă și 
libertate“,

de muncito- 
revendicări 
sîngeroasei

citori și ucenici din Romînia C.C. 
al U.T.C. îi chema: „Săriți în 
ajutorul ceferiștilor I Ajutați-i în 
iuptă căci ei luptă pentru pîine. 
Revendicările pe care ei le pun 
sînt și revendicările voastre. Lup
ta lor e a tuturor muncitorilor 
din țară. Strîngeți bani pentru 
greva ceferiștilor. Alegeți dele
gați și trimiteți-i să-i încurajeze. 
Solidarizați-vă cu ceferiștii și 
împreună luptați contra înarmă
rilor, contra războiului antisovie- 
tic, pentru ajutorarea șomerilor, 
împotriva concedierilor și scăde
rilor de salariu !“

Către sfîrșitul anului 1932 și 
începutul anului 1933 acțiunile 
proprii ale tineretului — în afa
ră de cele ale vîrstnicilor la care 
participa întotdeauna și tineretul 
— devin tot mal numeroase. Ast
fel, la Arad 600 de tineri eefe-

cuprinzînd toată {ara. Au avut 
loc și ciocniri cu politia. Tinere
tul muncitor ceferist a participat 
activ la toate aceste acțiuni. Mo
mentul culminant al luptei tine
retului muncitor l-a constituit a- 
portul său la glorioasele lupte 
din 15—16 februarie 1933 ale ce
feriștilor.

Vestea arestării în ziua de 
15 februarie a conducătorilor 
grevei ceferiștilor s-a răspîndit 
ca fulgerul. Muncitorii ce
feriști, la chemarea P. C. R., au 
declarat grevă ocupînd atelierele. 
Sunetul sirenei de la „Grivița“ 
chema la luptă neîncetat întrea
ga muncitorime a " 
jurul atelierelor se 
tre seară mase de 
mei, tineri și copii 
peste 12.000. Pichetul de la

Capitalei, 
adunaseră 
muncitori, 
în număr

In 
că- 
fe- 
de 
si-

ceferiști. Alți tineri, urcați 
tribune vii — improvizate 
trupurile muncitorilor — adresau 
apeluri solda{ilor să nu tragă în 
frații lor muncitori. Chemările 
lor n-au fost zadarnice. Luptei 
muncitorilor ceferiști din februa
rie 1933 i s-au alăturat soldați- 
țărani în haine militare — care 
au înțeles că locul lor este, ală
turi de muncitori în lupta co
mună împotriva asupririi pentru 
o viață mai omenească. 40 de 
soldați — relata ziarul „Cazar
ma“ din martie 1933 — au fost 
întemnițați la Jilava pentru că 
au refuzat să tragă în muncitorii 
ceferiști

Primele jertfe au căzut în sea
ra zilei de 15 februarie. In dimi
neața zilei de 16 februarie mi
tralierele au început să secere 
rîndurile greviștilor. Au căzut

pe 
dn

primele grupuri de autoapărare 
în care se aflau foarte mulți ti
neri. La sirenă, în bătaia gloan
țelor, Vasile Roaită își trimitea 
neobosit chemarea partidului 
și a U.T.C. lâ luptă împo
triva capitalismului. Vasile Roai
tă și-a făcut pe deplin datoria 
la postul de onoare ce i-a fost 
încredințat. El a căzut eroic cu 
mina încleștată pe sirenă, cu 
trupul ciuruit de gloanțe și 
străpuns de baionete.

De pe acoperișul atelierelor ■ 
căzut fulgerat un grup de uce
nici Și tineri lucrători, în timp 
ce îmbărbătau muncitorii cu lo
zinci de luptă. In sîngeroasa zi 
de 16 februarie au căzut 
mulți muncitori vîrstnici și ti*, 
neri, femei și copii, iar spitalele 
s-au umplut de răniți. Pînă la 
răsăritul soarelui călăii au cărat 
morții cu camioanele Ia crema
toriu. Imediat ce s-a aflat de 
luptele de la Atelierele „Grivi
ța“, muncitorii din alte fabrici 
au declarat greve'de solidaritate 
cu ceferiștii. Muncitorii și mun
citoarele de la R.M.S. București, 
muncitorii din Oradea, Iași, 
Cluj, Ploești etc. au declarat 
grevă și au demonstrat în masă 
pentru eliberarea celor . arestați, 
împotriva stării de asediu, pen
tru recunoașterea comitetelor de 
fabrică.

Pentru a frîna avîniul de 
luptă al maselor, burghezia a 
smuls din rîndurile muncitorilor 
pe conducătorii ei căliți în lupte 
în frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, cărora le-a înscenat un 
proces odios condamnîndu.j la 
zeci de ani de temniță grea.

Muncitorii din toată țara și-au 
exprimat protestul lor hotărît 
împotriva acestei noi înscenări 
prin demonstrații, presă, mani
festări, btc. Tineretul condus de. 
U.T.C. a participat din plin la 
campania pentru 
feriștilor arestați.

eliberarea ce-

Mai căliți,
Mărețele lu.pte

1933 au demonstrat fort« ur.așă 
a poporului muncitor condus de 
P.C.R., apărătorul intereselor

mai tari
din februarie

•) E.S.P.L.A. — Cartea Rusă.

sale de zj cu zi. In lucrarea sa 
„Eroicele lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști din 1933“ 
tovarășul Chivu Stoica a scos 
în evidență importanța istor.că 
a acestor lupte arătînd că mase
le muncitoare din Romînia au 
fost primele din Europa care 
s-au ridicat într.o asemenea for
mă împotriva fascismului, după 
venire^' lui Hitler la putere.

Participarea tineretului mun
citor la marile lupte din februa
rie 1933 a dus la creșterea or
ganizației de tineret. Acest lucru 
este_accentuat în documentele 

și ale U.T.C. Plenara 
din iulie 1933 asupra 
U.T.C. a apreciat că ti- 
a început să participe 

la luptele generale polf-

P.C.R. 
P.C.R. 
muncii 
ncrețul 
intens . . a ........... 
tice conduse de partid și în spe
cial la cele din februarie la 
București, Cluj, Iași, Ploești. Ti
neretul a adus un aport serios 
La închegarea frontuiiui unic de 
luptă. El a avut reprezentanți in 
organele de front unic, în co
mitetele de acțiune și în comi
tetele de fabrică. Rezoluția 
PjC.R. scoate în evidență faptul 
că în comitetul de fabrică d.n 
atelierele „Grivița“ din București 
au fost 40 de reprezentanți ai 
tinerilor muncitori. Aceasta do
vedește buna organizare și con
ducere a tineretului de către or
ganizația sa revoluționară, U.T C.

In cursul luptelor din februa
rie 1933 a creșcut simțitor in
fluența U.T.C. asupra maselor 
de tineri, în special în rîndurile 
tineretului ceferist și petrolist.

In focul mărețelor typte ale 
ceferiștilor și petroliștilor, U.T.C. 
s-a călit devenind ajutorul cre
dincios al partidului în impor
tanta luptă de cucerire a majo
rității clasei muncitoare.

Lupta eroică a tineretului re
voluționar de atunci a rodit d;p 
belșug pentru tineretul de astăzi 
care se bucură din plin de foaie 
dreplurile pentru care au luptat 
și au muriț ieri tinerii, eroi ai 
„Gri.viței“, tinerii înflăcărați de. 
ideile de libertate și o viață mai 
bună într o patrie bogată și fe
ricită.



PROGRAM CU ȘTAIF
— ...In altă ordine 

'de idei vreau să știu: 
este adevărat că te o- 
cupi de organizarea li
nei reuniuni? — întrebă 
președintele cooperativei 
„Țesătorul".

— Exact — îi răspun
de tînărul Georgescu 
Vasile, responsabilul clu
bului.

— Bine, dar nu mi-ați 
prezentat programul.

— Știam că nu-i nece
sar.

— Greșit I Să știi de 
azi înainte: nimic nu se 
mișcă în cooperativă fără 
semnătura mea. Nimic! 
Inițiativa voastră e fru
moasă, tinerească, veni
tă la timpul potrivit. De 
mult nu s-a mai organi
zat la noi astfel de ac
țiuni. Apoi, președintele

tuși grav își potrivi o- 
chelarii și continuă:

— Chestiunea e com
plicată. Ore distractive, 
vesele, să păstrăm to
tuși măsura, decența... 
Și zici că ați întocmit 
un program al reuniu
nii ? Cum stăm cu edu
cativul ?

— Bine. Era posibil 
să neglijăm tocmai par
tea educativă?—se miră 
tînărul și despăturind o 
hîrtie citește :

— In deschidere, bri
gada noastră de agitație 
își va face debutul. 40 
de minute va satiriza 
lipsurile unor...

Stop I — intervine 
președintele și ațintin- 
du-și ochii asupra tină- 
rului declară rar:

— Poftim 1 Vezi, aici 
duce lipsa de experiență,

de pătrundere psihologi
că. Brigada va critica. 
Criticații se vor supăra. 
Apoi numai de distrac
ție nu le va mai arde. 
Oamenii vor să rîdă, să 
petreacă. Acest- punct 
din program cade. Să 
găsim altceva. Ce-ar fi 
să folosim seara aceasta 
ca uri prilej de a vorbi 
tinerilor despre... dez
voltarea relațiilor econo
mice de-a lungul veacu
rilor. în deschidere con
tabilul șef ne va pre
zenta un referat.

— Dar... cu distracția 
cum rămâne ?

—• Citește mai depar
te.

— Ghicitori muzicale 
satirice. Se vor referi la 
obiceiuri urite ale unor 
oameni de la noi. Dez

legătorilor li Se vor oferi 
premii.

— Iarăși satiră ?! Of, 
ce greu pricep unii su
fletul omenesc 1 Pentru 
că oferim premii sîntem 
în drept să pretindem. 
Rectifică : Ghimtori al
gebrice, tehnice.

— Muzică, dans...
— Nu mă interesea

ză... Programul e cam 
lipsit de conținut dar 
pentru început... merge. 
Așadar, sîmbătă ne vom 
distra. Spune-i operato
rului stației să transmită 
și cîteva simfonii. Știe 
el care-mi plac.

N.R.: Deoarece unele 
situații sînt asemănătoa
re cu cele ce se petrec 
în G.A.S. Timhurești — 
raionul Gura Jiului, pre
cizăm: nu este o coinci
dență întîmplătoare.

Rock-truD-ROlt
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(Școala de 7 ani din comuna șl raionul Cimpenl, 
nu a fost aprovizionată cu lemne de foc).
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formă a controlului de masa
IN PROD U CTI E

(Urmare din pag. l-a)

dus. în lunile amintite față 
luna august cu 1 la sută.

Unde-i spiritul 
de observației

de

Buletin
„meteorologic1«

PROFESORUL: lonescule, explică de ce e frig iarna. 
ELEVUL: Pentru că nu se face foc în clasă.

(Elevii Școlii profesionale din comuna Voinești Tlr- 
govișie, neprimind material sportiv de la școală 
și-au confecționat patine din doagele butoaielor stri
cate).

— încă un butoi la reformă!
— încă cîteva perechi de pati ne în magazia de sport!

(Tînărul Mihal Predescu din comuna Pietroșani 
Ploești este: profesor de limba romină și Istorie, 
propagandist sindical, responsabil cu metodica, diri
ginte. directorul căminului cultural, responsabil al 
brigăzii artistice de agitație, membru in comitetul 
org. de bază U T M. locțiitor de secretar, membru în 
redacția stației de amplificare).

— Vai, de ce ai cumpărat atîtea serviete?
— Măsură de siguranță. Azi am primit noi sarcini.

DAN
Grupaj scris pe baza date

lor trimise de corespondenții 
voluntari

A. PREDESCU - Ploești, 
ALEX. MOMETE • Cisitădie,

S. POPESCU - comuna Voi
nești, C-TIN DINESCU-Cîm- 
pina, I. TRISTU - Pietroșița, 
C. ILIESCU - Or. Stalin, P. 
NICOLA - Ploești, N. STEF- 
București.

Frumoasă
cu orice preț

Nedumeririle fratelui 
cel mic

Se zice că prîslea este răsfățatul 
casei. E drept. Pînă la 6 ani și eu 
am fost un fel de păpușă, un fel 
de iooană de pupat a familiei. Pe 
urmă, cînd am început să mă salt, 
să cunosc tîrgu, am devenit cal de 
bătaie. Dimineața mă trezesc au
zind :

— Cară lemne ! Scoate apă 1 
Suie-te în pod și adu ceapă I Cu
răță cartofii! Alege orezul 1 Pi
sează usturoiul 1 Cumpără borș I

După prinz „ăla mic“ trebuie să 
păstreze liniște, să nu clatine ma
sa. Frații mari își fac lecțiile.

Cel mai rău mă sîcîie sora mea 
cea mare Gherghina, (Geta cum îi 
place să o numim). Mărita-s-ar 
mai repede 1 Față de ea nu cîrtesc. 
Are o palmă-șipcă, nu altceva ! 
Toată ziua lenevește. De ce nu o 
ceartă tata și pe ea ? De ce nu-i 
spune să muncească ?

Astăzi tot de la ea mi se trage 
necazul. M-am ascuns în pod. Ai 
casei s-au ridicat contra mea. Tata 
tună înfuriat "

— II bat ca pe cînepă 1
Mama nici să mă vadă. Se vai

tă.: „Of, of ce păcătos de băiat 
am 1“ Geta trîntește ușile cu atît 
parapon încît se cutremură casa 
și mă înec de spaimă. Noroc cu 
lada lui bunica aruncată în pod.

Dacă nu mă adăposteam în ea, 
pînă acuma eram dat la darac. 
Vină port, nu zic . ba. M-a luat 
gura pe dinainte și i-am spus vă
rului Jean cum doarme Geta cu 
oglinda în pat. El i-a spus fratelui 
său Tudorică, care la rîndul lui ha 
șoptit șoferului Pantelimon și ăsta 
s-a apucat să lipească la gazeta 
U.T.M.-ului din piață un desen și 
poezia :

„La Getuța cea frumoasă.
Să nu ții oglindă-n casă
Că tot șade în oglindă
Iar gunoiul ajunge-n grindă
Și nu-1 scoate nici în tindă...“
Cum, necum, sora mea a aflat 

mersul vorbei. Oare numai eu 
sînt vinovat ? Oare Geta de ce are 
voie să nu respecte sfaturile bune?

Geta însă și-a îmbrăcat doi dinți 
ou tablă albă numai așa de fru
musețe și nu i-au spus nimîc. Din 
contră, mama a pupat-o a mîn- 
gîiat-o : „Zîna mamii, Zînă !“ Cît 
e ziua de mare Geta rînjește, se 
fălește. Săraca, săraca parcă ține 
două boabe de fasole în gură. Lasă 
că și-a luat răsplata. înainte nu 
cunoștea durerea de dinți 1 Acum 
nici noaptea nti-i dă pace. Copiii 
nu au voie să se joace cu oche
larii tatii. Geta a purtat ochelarii 
fără motiv. „Să par mai deșteap
tă 1“ Zicea ea. Dacă ar fi așa, fata

îndreptat atenția îndeosebi asu
pra primului, care, a și prim.t 
distincția dp post fruntaș pe ra
ion. Să-i vedeți buletinul și vă 
veți convinge...

Ne-am convins. Ne-am convins 
încă odată că la pomul lăudat 
uu trebuie să mergi cu sacul.

Activitatea acestui post este 
mai mult spontană, întîmplătoa
re. Colectivul său nu s-a preo
cupat ca, de-a lungul timpului, 
să sprijine producția, organizind 
raiduri pe o anumită problemă, 
pînă la rezolvarea ei. Ce-i drept, 
el s-a ocupat cândva de calitatea 
produselor, oare pe atunci lăsa 
mult de dorit. Și deficiențele au 
fost înlăturate, rebuturile ocu- 
pînd un loc tot mai neînsemnat 
in volumul total al producției. 
Dar, odată cu aceasta, atenția 
postului n-a mai fost îndreptată 
într-o altă direcție, spre rezol
varea problemei celei mai acute. 
Risipirea în multe direcții a de
venit de altfel și punctul de ve
dere al tovarășei Irin.a Petro- 
niac: „Noi nu urmărim numai o 
singură problemă, ci căutăm să 
facem o prezentare atractivă“, 
„atacînd“ probleme cît mai di
verse 1“

Rezultatul unei astfel de munci 
n-â întârziat să se vadă. Pos
tul utemist de control nu reflec
tă în suficientă măsură pulsul 
producției din această întreprin
dere El trece deasupra proble
melor de bază ale producției și 
se ocupă de mărunțișuri. Prezin
tă într-o caricatură pe „prințesa 
mofturoasă“ (tînăra Valentina 
Stoian), care nu participă la ac
țiunile obștești, critică lipsa de 
punctualitate (Anghelina Moțea, 
care este chiar în colectivul pos
tului) etc.

Dimpotrivă, un bun exemplu 
în această direcție îl dă postul 
utemist de contTol din secția fi
nisaj, al cărui responsabil este 
tov. Elena Păcuraru, și care nu 
este socotit de către comitetul 
UTM tot atît de bun ca primul 1 
Acesta a întreprins nu de mult 
un raid pe tema ca'lității produ
selor. Cu acest prilej postul a 
sezisat, printre altele, faptul că 
la secția de imprimat, unde lu
crează trei brigăzi de tinerei, se 
produc cele mai multe defecte 
da calitate. Postul acesta susține 
și problema înlăturării risipei de 
materiale. Astfel, tovarășul Voi
cu Stavarache, responsabilul bri
găzii a 8-a de tineret, este aspru 
criticat pentru că face o însem
nată risipă de materiale.

Am arătat mai sus de unde 
provin lipsurile existente: preo
cupare mai multă pentru forma 
buletinului decît pentru conținu
tul celor sezisate, .activitate 
spontană, întîmplătoare, neglija
rea problemelor principale care 
afectează în mod direct volumul 
și calitatea producției etc. Aces
te fenomene nu sînt întîmplă
toare. Comitetul U.T.M. (secre
tar tov. Vladimir Dujenco), nu 
s-a ocupaț în suficientă măsu. 
ră de activitatea posturilor ute
miste de control. Colectivele lor ' 
nu- au fost instruite și nici ana
lizate de mult timp. Pînă și pla
nurile de muncă ale comitetului 
reflectă această lipsă de interes.

La uzina „Tudor Vladimirescu“ 
activează trei posturi utemiste 
de control. Cel din sectorul II 
auto, al cărui responsabil e tî
nărul Georgescu Dumitru, e pe 
cale de a îi reorganizat. Deo
camdată membrii săi sînt în 
număr de trei. Pînă acum ei 
s-au ocupat de calitatea produ
selor, de organizarea muncii ti
nerilor etc. Dar nu acestea se 
pare că »r fi aici cele mai impor
tante probleme. In cadrul secto
rului — cunoașteți inițiativa 
pornită de tineretul uzinei „Tu
dor Vladimirescu“ — mulți ti
neri își întrețin curate locurile 
de muncă, își organizează mai 
bine munca și au o comportare 
corespunzătoare în timpul lucru
lui. Sînt însă și destul tineri 
care procedează altfel. Răcirea 
unor piese se face cu apă, dar 
acesta nu e un motiv pentru a 
admite să se facă bălți.

Ordinea și curățenia mai la
să de dorit și din alt punct de 
vedere. Pe lingă unele bancuri 
de lucru se află deșeuri arun
cate la întîmplare sau chiar ȘÎ 
piese puse in neorinduiaiiă. Și 
pe lingă unele mașini curățenia 
lasă de dorit. După terminarea 
lucrului situația se schimbă. A- 
ceasta nu-i absolvă insă de răs
pundere pe tinerii care lucrează 
în dezordine, care nu-și întrețin 
în timpul lucrului locul de mun
că curat.

Izu Veiicu e responsabilul pos
tului utemist de control din sec
torul mecanic șef. In ultimul 
timp membrii postului de control 
s-au ocupat intens de randa
mentul pe care-1 dau tinerii în 
timpul lucrului. S-a observat că, 
lucrînd în regie, unii, în Ioc să 
lucreze normal, trag chiulul, nu
mai ca să treacă ziua mai repe
de. Postul de control a interve- 

care, 
nu-și

pos- 
au 

cum 
cele 
me-

pe sezisarea problemelor princi
pale ale producției. Dar, cu o 
floare nu se face primăvară...

La secția ștanță există un 
post utemist de control (respon
sabilă tov. Georgeta Spiciac), 
care se preocupă exclusiv de 
disciplină. Celelalte probleme de 
producție sînt ignorate. De bine 
de rău insă, postul acesta exis
tă. In schimb, la alte secții 
turile utemiste de control 
fost complet părăsite, așa 
este de pildă situația Ia 
două secții de încălțăminte
canică și la secția de incălțănfn- 
te manuală. „Uitind" de opera
tivitate, colectivul postului de la 
secția vegetai a lăsat buletinul 
neschimbat timp de trei luni. To
varășii din birourile organizații
lor de bază respective susțin că 
posturile nici nu ar avea ce să 
seziseze,... că lipsuri nu prea 
sint, ... că tinerii muncesc satis
făcător. Iată insă un exemplu 
care infirmă acest lucru: în ziua 
de 4 februarie trei utemiști 
de la secția mecanică de la eta
jul I au întîrziat cu o jumătate 
de oră. Din cauza utemisteior 
Vasiiica Gheorghe, Elena Dincă 
și Aurica Boncu, banda rulantă 
a pornit cu o mare întirziere. 
Producția a avut mult de sufe
rit. Graficul orar a arătat pină 
la sfîrșitu! schimbului: „Atențiu
ne ! Sub plan !"

Comitetul UTM 
„Kirov“ a lăsat 
posturilor utemiste 
se desfășoare la voia intîmplării. 
„Noi analizăm activitatea pos
turilor numai cînd vedem că 
acestea nu au activitate mulțu
mitoare“ — susține tov. Petre 
Dudescu, secretarul comitetului. 
Membrij comitetului n-au luat 
nici o măsură eficientă pentru 
activizarea ing. Emil Molvai, 
care răspunde de problemele pro
ducției în cadrul comitetului 
UTM, deși acesta nu a făcut 
aproape nimic pentru îmbunătă
țirea activității posturilor ute
miste de control.

de 
ca 
de

la fabrica 
activitatea 
control să

Inspirat după unele fapte 
ale tinerilor: ALEX. V. RA- 
DUȚ, ȘTEFAN TUDOR, MI
HAI BADULESCU, FLORIAN 
DIN1CU — București și GH. 
VINȚEANU — Gr. Stalin, 
ANDREI M1HU — Ploești. Scurte conc uzii___ _  LSUUUL9J 

TEMPERATURA constantă^ 
sub zero grade se înregistrează^ 
zilnic în sala teatrului orașului 
Buzău.

VÎNT puternic, suflă în voie 
prin rafturile goale ale coope
rativei de consum de la sana
toriul Marila-Oravița.

FURTUNA însoțita de in
tense detunături de jazz, se va 
abate din nou asupra străzii 
Brez.oianu colț cu Dobrogeanu- 
Gherea din București. Fenomen 
supărător și frecvent pentru lo
catarii ale căror apartamente 
sînt situate în vecinătatea salo
nului dc dans Brezoianu.

DEZGHEȚ ȘI INUNDAȚII 
se semnalează pe mai multe 
străzi din cartierul Motoi, ora-] 
șui Ploești, unde lucrările de 
canalizare începute în anul 
1957 s-au sistat de mai bine de 
5 luni.

CEAȚA densă se lasă noap-| 
tea deasupra orașului Azuga.j 
Becurile de pe străzi abia se! 
mai zăresc. Factor determi-! 
nant: transformatoarele electri-p 
ce defecte. £

ACALMIE totală există în£ 
activitatea organizației de bazăg 
U.T.M. din comuna Bogdănești£ 
— raionul Rm.-Vîlcea.

INNOURARI parțiale se ob-£ 
servă pe fețele tinerilor mun-g 
citori de la uzinele Steagul £ 
Roșu Orașul Stalin cînd con-jo 
stată că lenjeria de pat la dor-g 
mitoarele „Noua“ se schimbăC 
extrem de rar. £
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Comitetul de organizare a 
melor campionate de tenis 
masă ale Europei, care vor avea 
loc la Budapesta înir.e 2 și 9 
martie, s-a întrunit luni pentru 
a stabili prin tragere la sorți se
riile în competițiile pe echipe. 
Totodată a avut loc desemnarea 
capilor de serii în probele indivi
duale. La campionatul masculin 
pe echipe vor lua parte 15 forma
ții, Ia cel feminin 16, în proba de 
simplu bărbați sînt angajați 124 
de jucători, iar în ceia de 
simplu femei 84 de concurente. 
56 de perechi vor disputa proba 
de dublu bărbați,'32 lq dublu fe
mei Și 64 la dublu mixt. In total 
208 participanți din 18 țări au 
confirmat participarea lor la cam
pionatele Europei. întâlnirile pe 
echipe vor avea, loc de la 2 La 5 
martie. La 5 martie vor începe 
eliminatoriile probelor de simplu, 
finalele urmînd să se dispute la 
9 martie.

nit, „evidențiindu-i“ pe cei 
ca electricianul Kis ion, 
vedeau de treabă.

Mulțî lucrători pierdeau 
prețios pînă obțineau sculele ne
cesare. De ce? Seu Herul Trică 
Haralambie se îndeletnicea în 
timpul lucrului cu... somnul. O- 
dihna i-a fost tulburată de cari
catura apărută la buletinul pos
tului de control.

Toate ar fi bune, dacă la bu
letinul postului de control n-ar 
ocupa loc util alte articole, care 
își au rostul în gazetele de pe
rete.

Situația aceasta se datorește 
faptului că, mai iutii, comitetul 
U.T.M. n-a instruit și îndrumat 
cum trebuie posturile de control 
în legătură cu activitatea buleti
nelor lor. De aceea, în unele ca
zuri posturile în loc să seziseze 
la timp în buletin problemele de 
care se ocupă, publică acolo „ce 
pică". In al doilea rînd. nici li
nii membri ai comitetului U.T.M. 
nu-s lămuriți pe deplin de roiul 
pe. care trebuie să-1 aibă postu
rile utemiste de control. Tovară
șul Gheorghe Bunget, secretarul 
comitetului U.T.M. este astfel de 
părere că gazetele posturilor de 
control... ar trebui desființate.

timp

O

1 = 11

Coaja e frumoasă, 
dar mtezul!

secre- 
de la 
ne dă

n-ar mai trebui să ne dea la școală, 
oi să ne cumpere 20-30 de perechi 
de ochelari.

Nu-i voie să 
la ochi 1 Sora 
sprâncenele, își 
iar astă-toamnă 
lă de doctorii în ochi. „Să fie mai 
lucioși“ se lăuda ea. S-as păcălit. 
O lună de zile nu a văzut nici ce 
•mănâncă. I-a rămas amintire un 
ochi mai mic. Așa-i trebuie! Vorba 
e, de ce n-o ceartă tata, de ce ? 
Eu de-mi pătez nițel degetele cu 
cerneală e foc. Geta și-a cănit pă
rul, ba și fruntea cu un lighean de 
vopsea. Babacii n-au zis pîs. Arăta 
ca o lăiață. Parcă-i crescuse și na
sul. Nu i-a plăcut nici ei. A doua 
zi m-a trimis la farmacie să-i cum
păr doctorii scrise pe un petec de 
hîrtie. I le-am adus într-un suflet. 
M-a luat ajutor. Să vezi minune. 
Unde atingea cu doctoriile alea, 
părul își schimba culoarea. De di
mineața pînă seara s-a chinuit, 
m-a suduit. Degeaba ! O șuviță i-a 
ieșit cînepie, alta aproape albă, 
alta ruginie. Zile la rînd mi-a po
runcit :

— Nu vezi că s-au terminat 
doctoriile ? Aleargă la farmacie I 
Ține oglinda mică la stînga, mut-o 
la dreapta, schimb-o Ia ceafă. Ce 
te holbezi așa ? Mișcă mai iute ! 
Căscatule ' Molîule !.,.

Sîmbăta seara părul îi devenise 
auriu. Ce folos ! Ii cădea smocuri, 
smocuri, cum curge blana de pe 
Azor.

Unghiile netăiate se numesc co
pite, ghiare, doliu, 
că-s lungi cît

?
ce urit e
Geta se 

cu fel de

te freci cu palma 
mea și-a jumulit 

chinuiește genele, 
și-a turnat o stic-

Ale lui Geta 
aluna, cum s-or

să fii murdar pe 
mînjește în fiece 
fel de unsori iar

numi
Uf 

față 1 
seară
dimineața cu gălbenușuri de ouă. 
Oare din pricina asta i s-a șifonat 
obrazul pe la ochi ? Am s-o întreb 
pe bunica. Cît privește pe Geta 
știu eu ce să-i fac. Am să-l rog 
pe Pantelimon, să scrie un artisol 
și mai și...

•k tn zilele de 22 și 23 februa
rie va avea loc la Varșovia un 
mare concurs internațional femi
nin de gimnastică la care și-au a- 
nunțat participarea sportive din 8 
țări : U.R.S.S., Italia, Franța, Fin
landa, Ungaria, Suedia, 
slavia și Polonia.

lugo-

ziarul 
țări și 
Romi-

Tov. Vladimir Dujenco, 
tarul comitetului U.T.M. 
Industria bumbacului A, 
lămurir; suplimentare:

— Deși avem numeroase sec
ții în care lucrează un mare nu
măr de tineri, noi am hotărât 
să organizăm numai un post u- 
temist de control pe fabrică și 
unul la sectorul finisaj. Ne-am

10 secții cu 11 organizații de 
bază UTM sînt la fabrica de 
încălțăminte „Kirov“. „în fieca
re secție avem cîte un post ute- 
mist de control“ — încearcă să 
ne convingă tov. Cimpoieru. loc
țiitorul secretarului comitetului 
UTM.

In realitate insă lucrurile nu 
stau așa. în fabrică există nu
mai cîteva posturi. Dintre aces
tea doar cel de Ia secția croit- 
ștepuit are o activitate satisfă
cătoare. Comitetul UTM (secre
tar tov. Petre Dudescu) avea da
toria să generalizeze experiența 
pozitivă a acestuia, care se spri
jină îndeosebi pe operativitate șl

★ Posturile utemiste de 
control din acest raion al Ca
pitalei sint foarte slab in
struite (unele din ele nu au 
fost instruite niciodată) cu 
privire la organizarea și fe
lul în care trebuie să-și des
fășoare activitatea.

★ Comitetele și birourile 
organizațiilor U.T.M. exercită 
un control insuficient asupra 
posturilor, astfel că unii mem
brii din comitetele și birouri
le respective nici nu știu cînd 
activitatea unor posturi slă
bește.

★ Buletinele (gazetele) pos
turilor nu sînț operative. Une
ori trec săptămini și chiar 
luni pînă cînd sînt împrospă
tate cu materiale.

★ Colectivele posturilor nu 
atacă încă îndeajuns proble
mele de bază ale producției 
(calitatea, economii, aprovizi
onarea ritmică, utilizarea ca
pacității de producție și timpul 
de lucru etc.) insistind pe la
turile în care se prezmtă cele 
mai grave lipsuri, ci lu
crează la voia întâmplării, ne
planificat, după principiul „ce 
pică“.

★ Posturile utemiste 
control nu vin cu propuneri 
pentru înlăturarea lipsurilor 
pe care le sezisează.

★ Conducerile unor între
prinderi ignorează posibilită
țile prețioase ale posturilor 
utemiste de a contribui la bu
nul mers al producției și nu 
țin țu acestea o legătură 
strînsă.

Iată probleme pe care le 
punem în atenția organizații
lor U.T.M.

de

* După cum anunță 
francez „L’Equipe“, nouă 
anume: U.R.S.S., Franța, 
nia, Polonia, Spania, Irlanda de 
sud, Bulgaria, Grecia și Dane
marca s-au declarat de acord cu 
participarea la noua competiție 
de fotbal „Cupa Europei a na
țiunilor“. Această competiție ini
țiată de Uniunea Europeană de 
Fotbal (U.E.F.A.) cu scopul de 
a umple golul dintre două cam
pionate mondiale, ar urma să 
ceapă în 1959 și să ia sfîrșit 
1960.

în- 
în

* In continuarea turneului 
care-1 întreprinde în Sudan, echi
pa de fotbal a orașului Tiensin 
(R. P. Chineză) a întâlnit luni la 
Khartum echipa „Hilal“. întâlni
rea a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate: 2—2. La meci au 
asistat 15.000 de spectatori.

pe

INFOR
De cîteva zile 

tuia, la invitația 
vățămintului și 
univ. losif Alunei Tuișev, directo
rul Institutului pedagogic din Ka- 
zan — R.A.S.S. Tătară și conf. 
univ. Alexei Sablin directorul In
stitutului pedagogic din Gorki 
— R.SF'.S. Rusă.

Oaspeții au avut întrevederi cu 
C. Nicuță, adjunct al ministrului 
Invățămîntului și Culturii, C. Io- 
nescu-Bujor, directorul general al 
invățămîntului superior și alți 
funcționari superiori din Ministe
rul Invățămîntului fi Culturii, cu

se află în Capi- 
Ministerului în- 
Culturii, conf-

Solemnitatea unor
Marți la amiază a avut loc la 

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale solemnitatea înmînării unor 
decorații.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii acad, fon Gh. Mau-rer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoica secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, gene- 
ral-maior Ion Gheorghe, acad. 
Mihai Beniuc, prim-secrețar al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romină, Vasife Voicu, ptim-se- 
cretar al Comitetului regional 
Constanța al P.M.R.

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani, pentru merite deosebite în 
creația literară și în activitatea 
obștească s-a conferit Ordinul 
Steaua Republicii Populare Ro
mâne clasa a Il-a scriitorului a-

MÂȚII
care au discutat diferite proble
me privind organizarea învățămîn- 
tutui superior, munca de educa
ție în rindul studenților etc.

*
Crucea Roșie belgiană organi

zează la Bruxelles o expoziție in
ternațională de desene și picturi 
cu tema: „Crucea Roșie văzută 
de tineri“ la care sînt invitate 
să participe toate organizațiile și 
societățile de Cruce Roșie din 
lume, membre ale Ligii Societă
ților de Cruce Roșie.

La această expoziție participă 
și Crucea Roșie romină,

cademician Geo Bogza. Cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani, pen
tru merite deosebite în domeniul 
creației literare a fost 
Ordinul Muncii clasa 1 scriito
rului Cicerone Theodorescu.

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani și pentru activitate îndelun
gată în mișcarea muncitorească 
s-a conferit Ordinul Muncii cla
sa I tovarășului Petre losif.

Pentru activitate îndelungată 
în învățămînt a fost conferit Or
dinul Muncii clasa a Il-a profe
sorului Francisc Gorog.

Cu ocazia împlinirii a 60 de 
ani de La înființare și pentru re
zultatele obținute pe tărîrnul 
muncii de cercetare științifică și 
practică în domeniul creșterii a- 
nimalelor s-a conferit Ordinul 
Muncii clasa I stațiunii experi
mentale zootehnice Paias-Con- 
stanfca și Ordinul Muncii clasa 
a Ill-a următorilor tovarăși din 
cadrul stațiunii: Savu Timaru, 
Ion Pisică, Dumitru Petcu și 
Vasile Courbin.

Pentru conștiinciozitatea de 
care au dat dovadă în îndepli
nirea sarcinilor de serviciu s-a 
conferit Ordinul Muncii clasa a 
Il-a următorilor: doctor Ernest 
Kahana, conf. dr. Francisc Ko- 
pich, dr. Dumitru Popescu, prof. 
dr. Constantin lliescu, dr. Emil 
Caba, prof. dr. Tiberiu Spîrchez. 
prof. dr- Ion Făgărășanu, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Ro’rfiîhe, asistent universi
tar dr Edgar Fronescu, Eugenia 
Șerban, iar Ordinul Muncii clasa 
a III.,a tovarășei Dorina Borș.

Pentru munca deosebită depu
să cu ocazia proiectării și con-

conferit

decorări
struirii Monumentului Eroilor 
Patriei au fost decorați cu Or
dinul Muncii clasa I locotenent 
colonel Marius Butunoiu, cu 
Ordinul Muncii clasa a Il-a, 
Irena Ghițulescu, Constantin P. 
Ghițulescu, Zoe Băicoianu, Nico- 
lae T. lonescu, iar cu Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a locotenent 
colonel Spiridon N. Constanti- 
nescu, maior Paul I. Niculescu, 
maior Vladimir 1. Sutschi, căpi
tan Ioan S. Dănăceanu, Vasile 
Barabaș, Adrian C. Corvătescu.

Cu prilejul împlinirii a 10. ani 
de apariție a revistei „Probleme 
economice“, pentru merite deose
bite în muncă s-a conferit Or
dinul Muncii clasa a III-a ur
mătorilor redactori și funcționari 
administrativi ai revistei: Vasile 
Rausser, Avram Pincu, Lecui 
Jaeger și Marin Dima.

Pentru rezultate deosebite ob- 
ținute în muncă pentru curaj și 
devotament s-a conferit Ordinul 
Steaua Republicii clasa a [V-a 
tov. căpitan Radu Popescu și 
Ordinul Steaua Republicii clasa 
a V-a tov. maior Gavrilă PoP, 
din Ministerul Afacerilor Inter
ne.

De asemenea s-a conferit Or
dinul Muncii clasa a III-a, ur
mătorilor tovarăși: it. major 
Gh. Porumb, lt. major Constan
tin Nicolae, lt. major Dumitru 
Popa, serg. major Miron Borza, 
din Ministerul Afacerilor Inter
ne.

Tovarășul acad. Ion Gh. Mau- 
rer a felicitat călduros pe cei ! 
decorați, urîndu-le noi succese în | 
activitatea de viitor.



Unificarea Coreei
— o cerință a PĂCII

CONFERINȚA DE PRESA A 
AMBASADEI R.P.D. COREENE 

DIN BUCUREȘTI.
După cum a devenit cunoscut 

opiniei publice, la 5 februarie a.c., 
guvernul Republicii Populare De
mocrate Coreene a făcut o declara
ție cu privire la problema unifi
cării pe cale pașnică a țării. Aces
tei probleme i-a fost consacrată 
conferința de presă de la Ambasa
da R. P. D. Coreene din Bucu
rești care a avut loc ieri la amiază 
în prezența a numeroși reprezen
tanți ai presei centrale, radiodi
fuziunii. Agenției Romîne de Pre
să și corespondenți ai presei stră- 
inc.

Trecind în revistă problemele ri
dicate de declarația guvernului 
R. P. D. Coreene, ambasadorul 
J\im Ben Dik a vorbit pe larg des
pre situația actuală din Coreea de 
sud și din R. P. D. Coreeană.

In prezent se intensifică măsu
rile de introducere a armelor ato
mice pe teritoriul Coreei de sud în 
ciuda faptului că armistițiul sem
nat acum peste patru ani interzice 
asemenea acțiuni. Pe de altă parte 
clica lui Li Sin Man mărește ne
contenit efectivele armatei sud-co- 
reene. Este de la sine înțeles că 
asemenea măsuri sînt de na'ură 
să împiedice unificarea pe baze 
pașnice a țării, periclitind in mod 
grav pacea in Coreea și securitatea 
întregului Extrem Orient.

Guvernul R.P.D. Coreene a făcut 
în repetate rînduri propuneri juste 
și rezonabile îndreptate spre uni
ficarea pașnică a Coreei, dar auto
ritățile sud-coreene n-au răspuns 
acestor propuneri. Cauza funda
mentală care împiedică unificarea 
pașnică a Coreei este staționarea 
trupelor americane pe teritoriul 
Coreei de Sud. Acum, guvernul 
R.P.D. Coreene a propus din nou 
o serie de măsuri importante pri
vind unificarea pașnică a țării

Ambasadorul R. P. D. Coreene 
la București a subliniat aceste pro
puneri in conferința sa de presă. 
In recenta .sa declarație, a spus 
ambasadorul K'm Ben Dik, guver
nul R. P. D. Coreene se pronunță 
ca REZOLVAREA PROBLEMEI 
COREENE SA FIE FĂCUTĂ DE 
CĂTRE POPORUL COREEAN ÎN
SUȘI. De aceea țara noastră tre
buie să fie unificată pe cale paș
nică prin alegeri generale pe în
treaga Coree, bazate pe principii 
democratice fără nici o intervenție 
din partea statelor străine. Guver
nul R P.D. Coreene a propus efec
tuarea alegerilor generale pe 'în
treaga Coree după retragerea tru
pelor străine.

Răspunztnd la întrebările puse 
de ziariști, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București a vorbit des
pre criza vieții politice și econo
mice a Coreei de sud.

In încheiere, ambasadorul Kim 
Ben Dik a spus: ,,Menținerea pă
cii în întreaga Coree, înfăptuirea 
unificării pașnice a țării este do
rința generală și vitală a întregu
lui popor coreean. Aceste năzuinți 
constituie de asemenea și un aport 
la întărirea și menținerea păcii în 
Asia și în întreaga lume. Actuala 
declarație a guvernului R. P. D. 
Coreene însuflețește necontenit po
porul coreean și fără îndoială ea 
este sprijinită de toate popoarele 
dornice de pace din lumea în
treagă".

într-un teatru de operațiuni atomice

al

Poate fi împiedicată

transformarea Germaniei

Pregătiri 
pentru alegeri 

în R. P. F. Iugoslavia

MIRON ALDEA

BERLIN 11 (Agerpres). La 8 
februarie ziarul „Neues Deutsch- 
land" a publicat textul prescurtat 
al raportului B.rouilui Politic al 
C.C. al P.S.U.G. prezentat la cea 
de-a 35„a plenară a Comitetului 
Central de E. Honecker, membru 
supleant al Biroului Politic 
C.C. al P.S.U.G.

După cum a subliniat E. 
necker, în fața partidului, în 
tuturor organizațiilor și partiza
nilor Frontului Național al Ger
maniei Democrate, în fața tutu
ror forțelor păcii din R.D. Ger
mană stă o sarcină mare și de 
răspundere — DE A AJUTA CLA
SA MUNCITOARE, ORGANI
ZAȚIILE MUNCITOREȘTI ȘI 
PE TOȚI OAMENII IUBITORI 
DE PACE DIN GERMANIA OC
CIDENTALA SA DESFĂȘOARE 
PE LAlRG ȘI ORGANIZAT MIȘ
CAREA POPULARA ÎMPOTRI
VA ÎNARMĂRII IMPERIALIS
MULUI GERMAN AGRESIV CU 
ARMA ATOMICA Șl CU RA
CHETE ATOMICE, PENTRU 
CREAREA UNEI ZONE DENU- 
CLEARIZATE IN EUROPA.

El a subliniat că propunerile 
guvernului sovietic îndreptate 
spre încetarea „războiului rece" 
și realizarea unei .înțelegeri in
ternaționale au o însemnătate 
extrem de mare pentru succesul 
luptei clasei muncitoare și a tu
turor păturilor populației iubi
toare de pace din Germania pen
tru menținerea și consolidarea 
păcii.

In capitolul din raport consa
crat unor probleme ale transfor
mărilor socialiste în domeniul 
ideologiei și culturii, sînt critica
te lipsurile în munca de partid în 
școli superioare și se subliniază 
necesitatea unor schimbări prin
cipale în conținutul și metodele 
muncii de cercetări în procesul de 
studii și educație.

E. Honecker a chemat la întări, 
rea rolului partidului în conduce-: 
rea tuturor domeniilor culturii.

E. Honecker s-a oprit în conti
nuare asupra unor probleme ale 
construcției de stat și economice 
și în special asupra simplificării și

Raportul Biroului Politic 
la plenara C. C. 

al P.S.U.G. ,

îmbunătățirii muncii aparatului de 
stat.

Ultima parte .a raportului a fost 
consacrată activității fracționiste 
•antipartinice a grupului Schirde
wan, Wollweber și alții. In octom
brie 1956, a spus raportorul, în 
cadrul pregătirilor pentru cea 
de-a 29-a Plenară a C.C. al par
tidului nostru, la două ședințe 
ale Biroului Politic s-au ivit 
grave divergențe cu tovarășul 
Schirdewan. Cu prilejul d.sculă
rii proiectului raportului Birou
lui Politic la cea de-a 29-a ple
nară pe care trebuia să-1 pre
zinte tovarășul Schirdewan, în 
proiect au fost descoperite doiiă 
mari greșeli: în primul rînd s-a 
făcut o apreciere nejustă a si
tuației, s-a manifestat o suba
preciere a politicii N.A.T.O. și a 
încercărilor militariștilor ger. 
mani de a desfășura o activitate 
subversivă împotriva R.D.G.; în 
al doilea rînd raportul vorbea 
despre democratizare, dar nu a- 
mintea nimic despre necesitatea 
unor măsuri de securitate împo
triva activităț.i subversive.

E. Honecker a comunicat că 
K. Schirdewan a încercat să nege 
existența grupărilor dușmane; 
deși pe atunci o serie de reviste 
și ziare aminteau 
desch.s, fie într-o 
flată.

Partidul nostru 
noastre de stat, a 
portorul, au reușit să demaște 
grupările dușmane. Faptul că 
tovarășul Schirdewan a susținut 
cu înverșunare că nu există gru
puri dușmane dovedește că el n-a 
apreciat atunci în mod just ac
tivitatea lor dușmănoasă.

Tovarășul Schirdewan avea 
alte păreri decît Biroul Pol.tic 
și în privința rolului partidului

aceasta fie 
formă caniu-

și organele 
continuat ra-

într-un stat muncitoresc-țără- 
nesc.

E. Honecker a arătat că tova
rășul Wollweber a apreciat de 
asemenea, nejust situația. Aceas
tă apreciere nejustă, părerile lui 
greșite au împiedicat organele 
securității să-și îndeplinească 
sarcinile așa cum era necesar. 
Wollweber a slăbit în modul cel 
mai condamnabil lupta împotri
va agenturilor dușmănoase. Ve
rificarea a arătat că el nu a fă
cut față sarcinilor. El a încer
cat să atragă și pe alți tovarăși 
la activitatea fracționistă a 
grupului Schirdewan. întreaga 
comportare a grupului arată că 
el s-a situat pe o poziție opor
tunistă.

In loc ca împreună cu membrii 
Biroului Politic să ia atitudine 
împotriva provocărilor acestui 
grup, tovarășul Oelssner la rîn- 
dul său a avut ieșiri nejuste.

Vederile lui se reduceau la o 
denaturare oportunistă a politi
cii partidului în domeniul agri
culturii; el se pronunța pentru 
menținerea centralizării excesive 
în diferite verigi ale aparatului 
de stat. Deși tovarășii din Bi
roul Politic au încercat să-l con
vingă pe tovarășul Oelssner și 
să-I facă să renunțe la punctul 
său de vedere greșit, el nu și-a 
schimbat părerea. Tovarășul 
Oelssner nu a făcut parte din 
grupul Schirdewan, Wollweber și 
alții, dar i-a luat apărarea.

In încheierea raportului său, 
E. Honecker, în numele Biroului 
Pol.tic, a propus Comitetului 
Central ca orientîndu-se după 
statutul partidului să i,a măsu
rile necesare pentru curmarea 
activității fracționiste a grupului 
Schirdewan, Wollweber și alții, 
în scopul întăririi continue 
unității și coeziunii partidului.

»
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Evenimentele din Indonezia
Legătura dintre tulburările din Sumatra și activitatea de 
subminare dusă de S. U. A. & Djuanda: Guvernul va persista 

în politica sa de eliberare a Irianului de vest
DJAKARTA 11 (Agerpres). — 

Opinia publică indoneziană con
damnă activitatea clicii separa
tiste din insula Sumatra, îndeo
sebi mitingul organizat de li
derii separatiștilor la 9 februa-' 
rie la Padang, la' care au cerut 
dem.sia actualului guvern indo
nezian. Presa indoneziană sub
liniază că MIȘCAREA SEPARA
TISTA ESTE STRINS LEGATĂ 
DE ACTIVITATEA DE SUBMI
NARE DUSA DE UNELE ȚARI 
OCCIDENTALE ÎNDEOSEBI DE 
STATELE UNITE, CARE EX
PLOATEAZĂ BOGĂȚIILE PE
TROLIFERE ALE INSULEI 
SUMATRA. Ziarele amintesc ca 
la timpul său fostul ambasador 
american Cummings a comunicat 
primului ministru Sastroamidjo- 
jo că intenționează să recunoas
că „de fapt" pe colonelul răscu
lat Simbolon drept conducător 
al Sumatrei de nord.

Activitatea separatiștilor inspi
rala din afară întîmpină o pu
ternică rezistență din partea po
porului indonezian.
i------------ ~~ 1 —

DJAKARATA 11 (Agerpres).— 
China Nouă transmite: Primul 
ministru al Indoneziei Djuanda a 
dat asigurări membrilor parla
mentului că guvernul va persista 
în politica sa de eliberare a Iria- 
nului de vest.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor parlamentare premierul 
Indoneziei a spus că, în ciuda 
unor mari dificultăți interne și 
externe, guvernul este încredințat 
că poziția adoptată pentru redo
bândirea Irianului de vest este 
justă și va da cu certitudine re
zultate.

Lupta pentru Irianul de vest, a 
continuat Djuanda, s-a lovit de 
unele dificultăți iar evoluția si
tuației politice din țară a fost 
deseori exploatată de dușmanii 
din afară ai Indoneziei. Guvernul 
a subliniat el, reușește încetul cu 
încetul să biruie aceste dificul
tăți.
In încheiere primul ministru a 

cerut din nou poporului indone
zian să fie gata să facă jertfe 
în cadrul luptei naționale pentru

Irianul de vest. Cit privește gu
vernul, el nu va precupeți nici 
un efort pentru a învinge dificul
tățile in cel mai scurt timp po
sibil.

La închiderea ediției

Conferința de presă a lui Dulles
WASHINGTON 11 (Agerpres). 

In cadr.ul obișnuitei sale confe
rințe de presă săptămînale, în 
seara de 11 februarie, secretarul 
de stat american, Dulles, s-a re
ferit la poziția Statelor Unite 
față de cîteva din principalele 
probleme internaționale actuale.

In problema convocării unei 
conferințe a șefilor guvernelor 
marilor puteri, Dulles a declarat 
printre altele — după cum îl 
citează agenția americană Uni- 

■ ■ " ,nu este abso-
ve-

o 
Ex- 

la 
Est

ted Press — că „i 
lut necesar, din punctul de 
dere al Statelor Unite, ca 
conferință a miniștrilor de 
terne să preceadă conferința 
nivelul cel mai înalt dintre 
și Vest“.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press adaugă în legătură 
cu aceasta că „Dulles a lăsat să 
se înțeleagă că șeful guvernului 
american s-ar mulțumi și cu pre
gătiri la nivel mai scăzut a con
ferinței, pregătiri pe care 
niștrii de Externe ai țărilor 
pective să fie în măsură să 
supravegheze din capitalele 
in cursul activității lor obișnui
te“.

i ’Secretarul de stat american a

mi
re s- 

le 
lor

insistat asupra faptului că gu
vernul S.U.A. consideră că o a- 
semenea conferință la nivel înalt 
„trebuie să ofere dinainte per
spective de succes".

La întrebările ce i-au fost a- 
dresate în legătură cu poziția 
S.U.A. față de actuala criză 
franco-tunisiană, Dul.es a evitat 
să dea un răspuns precis. Dulles 
nu a răspuns nici la întrebări
le dacă militariștii francezi au 
folosit avioane și bombe de fa
bricație americană in atacul lor 
împotriva satului tunisian. El a 
declarat că acest armament 
fi „greu de identificat“.

Raspunzînd unor întrebări pri
vind poziția S.U.A. față de em
bargoul impus asupra comerțu
lui cu țările socialiste, Dulles. a 
declarat că „deși Statele Unite 
nu sinț dispuse in momentul de 
față să ridice embargoul, ele 
consideră că pot revizui lista 
produselor al căror export în a- 
ceste țări este interzis“. Agenția 
United Press adaugă că Dulles 
ă precizat că ,.nu exclude 
bilitatea ca unele produse 
priase pe aceste liste să fie 
se și exportul lor să fie 
permis“,

Un platou de 
peste 1.000 km. 
în lungime și 
300 km. în lă
țime, situat în 
centrul Americii 
de sud la o înăl
țime de 3 - 4000 
metri deasupra 
nivelului mării 
și înconjurat de 
lanțurile Anzilor 
(Cordilierilor) de 
vest ji de est 
aceasta este Bo
livia. In total ea 
a r e 1.098.581 
km.p., suprafață 
populată de trei 
milioane locui
tori, în majori
tate indieni. 
Creolii, urma
șii conchistado
rilor spanioli, nu 
reprezintă decît 
aproximativ 15% 
din numărul lo
cuitorilor țării, 
guvernămînt Bolivia este o re
publică de tip burghez care 
are în frunte un președinte.

Dacă străinii se acomodează 
greu cu altitudinea ridicată a 
așezărilor boliviene, se spune 
însă că indienii, retrași cu 
ani si ani în urmă pe înălțimi, 
se îmbolnăvesc pur și simplu 

tuberculoză dacă coboară 
altitudine mai mică de 
m. De altfel, cînd ateri-

ar

posi- 
cu- 

scoa- 
astfel

■i.

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Taniug, în întreaga Iugoslavie 
se fac pregătiri intense pentru 
alegerile de deputați în Skupșcina 
Populară Federativă și în Skupș- 
cinile republicane.

Campania electorală se desfă
șoară în două etape. In prima 
etapă, care a luat sfîrșit, au fost 
aleși delegați pentru conferințele 
la care sînt propuși și confirmați 
candidații. Acum, îrf a doua fază 
a campaniei electorale au loc a- 
dunările electorale la care 
confirmați candidații.

Sesiunea Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga

PEKIN 11 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China 
Nouă, la 11 februarie s-au încheiat 
lucrările celei de-a 6-a sesiuni a 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină. La ședința 
de închidere au participat preșe
dintele Mao Țze-dun, Ciu De, 
Liu Șao-ți, Ciu En-lai și alți con
ducători ai R. P. Chineze și ai 
guvernului. De asemenea au fost 
prezenți membri ai corpului diplo
matic.

In cadrul dezbaterilor actualei 
sesiuni a fost examinată o sferă 
variată de probleme privind con
strucția economică și de stat în 
R. P. Chineză. In cuvîntările ros
tite da deputați s-a vădit aceeași 
grijă de a indica mijloacele și căi
le care să transforme într-un ter
men istoric scurt Republica Popu
lară Chineză într-o putere indu
strială, cu o agricultură dezvoltată, 
cu o știință și cultură modeme. 
Totodată în aceste cuvîntări s-a 
făcut bilanțul realizărilor strălu
cite obținute de marea Chină în 
domeniul construcției economice 
și culturale în anii primului cinci-

Chină și-a încheiat lucrările
Sesiunea Adunării reprezentanți

lor populari din întreaga Chină a 
adpotat o hotărire prin care aprobă 
executarea bugetului de stat pe
1957, precum și bugetul de stat pe
1958. De asemenea a fost adoptat 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1958, precum și 
raportul cu privire la activitatea 
Comitetului permanent al Adună
rii reprezentanților populari din 
întreaga Chină.

Adunarea reprezentanților popu
lari din întreaga Chină a adoptat 
proiectul referitor la reforma alfa
betului chinez precum și un pro
iect de reorganizare a instituțiilor 
de pe lîngă Consiliul de stat.

In ședința de închidere a sesiu
nii a fost adoptată rezoluția cu 
privire la numirea organelor de 
conducere ale Academiei de Știin
țe a R. P. Chineze. La propunerea 
premierului Ciu En-lai, Go Mo-jo 
a fost numit președintele Acade
miei de Științe a R. P. Chineze.

Sesiunea Adunării reprezentanți
lor populari din întreaga Chină a 
mai adoptat hotărîrea cu privire la 
contopirea, desființarea și schim
barea denumirii unor ministere și

departamente de pe lîngă Consi
liul de stat al R. P. Chineze.

Sesiunea Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină a 
adoptat hotărîrea cu privire la nu
mirea lui Cen I locțiitor al pre
mierului Consiliului de stat al
R. P. Chineze și în funcția de mi
nistru al Afacerilor Externe al
II. P. Chineze. Sesiunea a hotărît 
de asemenea să elibereze pe Ciu 
En-lai din funcția de ministru al 
Afacerilor Externe, funcție pe care 
o deținea pe lîngă aceea de pre
mier al Consiliului de stat. Au fost 
eliberați de asemenea din funcțiile 
respective conducătorii ministere
lor și instituțiilor centrale desfiin
țate. |

Uzinele Ganz din R. P. Un
gară au început să producă 
un nou tip de locomotivă hi
draulică. Viteza ei este de 125 
km. pe oră. Prima garnitură 
va circula între Budapesta și 
Nagykanizsa. In cursul verii 
astfel de locomotive vor fi 
puse în circulație și pe linia 
Budapesta • Keszthely (in apro
pierea lacului Balaton). In foto: 
Noul tren hidraulic.

Vizitele oaspeților 
romi ni în Egipt

La 10 februarie a.c., minis. 
trul Comerțului
Marcel Popescu __
Safer, adjunct al mihistrului 
Tranșporturilo, și Telecomu
nicații.or, au sosit în orașul 
Alexandr.a. unde au vizitat 
monumentele istorice, precum 
și marile uzine, țesătorii și 
filaturi de la Kafr El Dawar

al R.P.R., 
și Gh. D.

Opinia publică înfierează 
bombardarea localității tunisiene

conducere la 
de economie

Populare s-a

BOLIVIA

lucrările Camerei 
Populare a R. D. G. 

au luat sfîrșlt
BERLIN 11 (Agerpres) — In 

ședința din 11 februarie a Carne
rii Populare a Republicii Demo
crate Germane au continuat dez
baterile pe marginea proiectului 
de lege cu privire la perfecționa
rea și simplificarea muncii apara
tului de stat al R. D. Germane.

După dezbateri deputății aii vo
tat în unanimitate proiectul de 
lege propus.

Noua lege asigură participarea 
concretă a întreprinderilor si or
ganelor locale de 
elaborarea planului 
națională.

Ședința Camerii 
încheiat cu discutarea mai multor 
probleme privitoare la legislația 
internă a R. D. Germane.

Ca formă de

de... 
la o 
4000 ____ . .
zezi cu avionul pe aeroportul 
capitalei țării, — modernul o- 
raș La Paz cu 350.000 locui
tori — te afli la înălțimea de... 
4100 metri. Marele lac Titica
ca, lung de 200 km. și lat de 
66 km. se află de asemenea 
la altitudinea de 4000 m.

Dar Anzii, care străbat țara 
de-a lungul , nu oferă numai 
priveliști minunate, cu creste 
veșnic înzăpezite și blocuri 
moderne, pitoresc ridicate la 
mii de metri înălțime. In a- 
dineurile munților se află prin
cipala bogăție a acestor ținu
turi — minereurile. Subsolul 
Boliviei conține importante ză
căminte de cositor (25% din 
producția mondială) aur, ar-

gint, plumb, antimoniu (26%' 
din producția mondială), cu
pru, zinc, wolfram, bismut, 
borax și petrol. Pe platoul 
munților, destul de darnic, se 
cultivă porumb, cartofi, orz, 
grîu, rodesc citrice. Pe înălțimi 
poți întîlni la păscut turme de 
oi, lama, bovine.

Bolivia e înzestrată din bel
șug cu tot ce-i trebuie pentru 
a asigura poporului de pe a- 
ceste meleaguri o viață pros
peră. Dar cu totul altfel se 
prezintă viața muncitorilor și 
țăranilor bolivieni. Muncitorii, 
în mare majoritate folosiți în 
industria extractivă — singura 
mai dezvoltată — au fost crunt 
exploatați de-a lungul anilor. 
Traiul lor se caracterizează 
prin subnutriție, invaliditate 
timpurie, procent ridicat de 
mortalitate. Țăranii, dacă nu 
sînt sclavi pe haciendele 
marilor moșieri, își lucrea
ză din greu micile lor parcele 
aride. Ziarul guvernamental 
„La Nacion“ a fost silit să re
cunoască că „veniturile țărani
lor au scăzut în așa măsură, 
îneît ei aproape mor de foa
me“.

In decursul istoriei sale, po-

pentru
existență

♦ Ceea ce vedeți în partea 
Ț sus a fotografiei alăturate 
I este un manechin oarecare 
I tîrnat pentru reclamă 
’ vreunul din proprietarii
♦ magazine din Statele Unite
♦ ale Americii. Nicidecum. Iina-
♦ ginea este luată din orașul 
I Ellentown. Obiectivul apara.
♦ tulul fotografic a surprins pe 

Betty Fox, împreună cu par
tenerul său Ben Fox, artiști 
de circ, dansind Rock'n Roii 
deasupra abisului, din stradă 
In căutarea spectatorilor și a 
mijloacelor de existență, ar
tiștii de circ din orașul sus- 
amintit au decis să foloseas
că pentru reclamă... acoperi-■ va. pciiiiu i cviaiua...

♦ șurile sgîrîie norilor.

PARIS 11 (Agerpres). — Co
respondenții de presă occidentali 
scot în evidență cu multă neli
niște largul ecou pe care l-a 
trezit în toate țările arabe agre
siunea avioanelor franceze împo
triva satului tunisian SakietSidi- 
Yusef.

„Bombardamentul sîngeros al 
satului tunisian — scrie ziarul 
tunisian „L’Action“ — constituie 
un ultim act de încălcare a su
veranității țării noastre, după alte 
peste 50 de încălcări similare a 
spațiului nostru aerian și terito
rial. Mai mult decît oricînd apare 
limpede necesitatea schimbării 
politicii de pînă acum a Fran
ței“.

Secretarul de stat Dulles a în
cercat, prin întrevederi repetate 
cu ministrul Tunisiei la Was
hington să convingă guvernul tu
nisian să renunțe la a adopta 
hotărîri drastice în actuala criză 
cu Franța. Aceste încercări se 
pare că n-au reușit. AGENȚIILE 
DE PRESA AMERICANE AU 
ANUNȚAT MARȚI SEARA CA 
AMBASADORUL TUNISIEI LA 
WASHINGTON A SUBLINIAT 
IIOTARIREA ȚARII SALE DE 
A FACE APEL LA ORGANIZA
ȚIA NAȚIUNILOR UNITE PEN
TRU A ÎMPIEDICA REPETA
REA AGRESIUNILOR FRANCE
ZE ÎMPOTRIVA POPULAȚIEI 
TUNISIEI.

Criza franco-tunisiană a în
ceput să-și facă simțite efectele 
și în sinul alianței atlantice. La 
11 februarie, un purtător de cu- 
vînt al Ministerului de Externe

porul bolivian s-a ridicat in 
nenumărate rînduri împotriva 
acestei stări de lucruri. După 
ce în secolul 16 conchistadorii 
spanioli au pus stăpînire șt pe 
această parte a vechiului stat 

cas, indienii, populația băști
nașă, s-au răsculat de mai 
multe ori împotriva dărilor a- 
păsătoare la care erau forțați, 
împotriva tîrîrii lor la munca 
forțată în mine, pentru inde
pendența țării. Cînd armatele 
lui Bolivar și San Martin au 
redat independența țărilor hi- 
spano-americane, în 1825 Boli
via și-a căpătat și ea indepen
dența.

Dar obținerea independenței 
n-a însemnat ji eliberarea po
porului de exploatare. Poporul 
bolivian a încăput pe mîinile 
unei minorități de mari lati
fundiari și proprietari de mine. 
Iar acestora li s-au alăturat 
mai tîrziu și hrăpărețele mono
poluri americane, avide să 
stoarcă din exploatarea bogă
țiilor acestei țări și a poporu
lui ei profituri fabuloase. Ma
rii magnați americani au pus 
mina nu numai pe cositorul și 
petrolul bolivian, ci și pe so
cietățile feroviare, electrice, 
telefonice etc.

Mișcarea antiimperialistă, de 
smulgere a bogățiilor țării din 
ghiarele capitalului străin, a 
cuprins masele largi ale po
porului bolivian, inclusiv o 
parte a burgheziei naționale.

Această largă acțiune a fost în
cununată cu naționalizarea in
dustriei de cositor și aducerea 
la putere în 1952, în urma a- 
legerilor, a unui guvern al că
rui program se proclama 
antiimperialist.

Ajuns la putere, guvernul 
Estenssoro a uitat însă repede 
de promisiunile făcute. Oameni 
de afaceri americani au în
ceput să viziteze țara, ceea 
ce s-a încheiat cu introducerea 
„ajutorului“ american pentru 
Bolivia. Minele de cositor au 
fost „concesionate“ din nou 
monopoliștilor americani. Tot 
felul de misiuni americane 
controlează economia, finanțe
le, armata, învățămîntul în Bo
livia.

Paralel cu aceasta, cercurile 
reacționare din țară, legate de 
monopolurile americane, s-au 
ridicat împotriva cuceririlor, 
democratice ale poporului.

Situația politică din țară 
reiese limpede și din faptul că 
la alegerile prezidențiale din 
1956, cînd a fost ales Silez 
Suazo (partidul „Mișcarea na
țională revoluționară“), princi
palul partid de opoziție „Fa
lanja Socialista boliviana“ a 
fost silit pur și simplu să-și re
tragă candidatul din cauza re
presiunilor polițienești.

In ciuda terorii autorităților, 
lupta poporului a continuat. 
In septembrie .1956 au avut loc 
violente manifestații ale popu
lației care au culminat cu a-
tacarea sediului ziarului guver- j,

namental „La Nacion“ și a clă
dirii postului de radio. A fost 
organizat totodată un „marș 
al foamei“ prin capitală.

Neținînd seamă de glasul 
poporului guvernanții Boliviei 
au continuat să aservească 
țara monopoliștilor yankei. La 
începutul acestui an noi ză
căminte de petrol — 4,7 mi
lioane ha. terenuri petrolifere 

■— au fost concesionate socie
tăților „Bolivian Half OU“, 
„Compania Petrolera Bolivia
na“, „Shell Andes Oil Compa
ny“, „Bolivian Petroleum Cor
poration“, „Bolivian American 
Oil“. In afară de aceasta, după 
cum relatează presa, sînt în 
curs tratative pentru concesio
narea altor 4,9 milioane ha., 
precum și pentru concesiona
rea către „Feech Engineering 
Corporation“ a celei mai bo
gate regiuni petrolifere din 
Bolivia — zona Madreones de 
la frontiera cu Argentina.

Poporul bolivian se ridică 
tot mai hotărît împotriva tir- 
gului ce se face cu bogățiUe 
țării sale, împotriva aservirii 
țării imperialismului american. 
Lupta sa nu are însă nimic co
mun cu astfel de putchuri ca 
complotul antiguvernamental 
descoperit recent de autorită
țile boliviene și în care sînt 
implicați membri ai aripei 
drepte a partidului Mișcarea 
națională revoluționară și ai 
partidului de opoziție Falanja 
socialistă boliviana precum și 
o seamă de ofițeri superiori ai 
armatei. Loviturile militare de 
acest fel fac parte din cunos
cuta „politică a petrolului“ și 
nu au alt scop decît înlocuirea 
unor jecmănitori cu alții.

Poporul bolivian este hotărît 
să lupte pînă ce jugul împilării 
va fi aruncat de pe grumazul 
său. . .

*! I. CIOARA .
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norvegian a anunțat că țara sa 
va sezisa Consiliul permanent al 
N.A.T.O. de criza provocată in 
relațiile franco. tunisiene prin 
bombardarea de către avioane 
franceze a satului tunisian.

La Londra, cîțiva lideri ai 
partidului laburist, printre care 
Barbara Castle și Fenner Brock- 
way, au prezentat în Camera 
Comunelor o rezoluție prin care 
cer guvernului br.tanic „să in
siste pentru imediata convocare 
a Consiliului de Securitate spre 
a lua în discuție grava situație 
creată între Franța și Tunisia, 
situație care constituie o ame
nințare pentru pacea mondială“.

In Franța, se precizează o 
largă mișcare de protest împo
triva politicii de agresiune.

★
PARIS 11 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
France Presse, în cadrul ședin
ței Adunării Naționale Franceze 
de marți după-amiază au avut 
loc dezbateri pe marginea inter
pelărilor prezentate de o serie 
de deputați în legătură cu bpm- 
bardarea de către avioanele 
franceze a satului tunisian Sa
kiet-Sidi-Yussef. In cursul nopții 
urmează să ia cuvîntul primul 
ministru Gaillard. Agenția France 
Presse subliniază că ședința A- 
dunării se desfășoară intr-o at
mosferă agitată.

★
PARIS 11 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Presse, 
guvernul Tunisiei a interzis vase
lor de război franceze intrarea în 
portul Bizerța. După cum se știe, 
in portul Bizerta este situată una 
din cele mai mari baze navale ale 
Franței.

PARIS 11 (Agerpres).— Agen
ția France Presse anunță că în 
urma evenimentelor din regiunea 
Sakiet-Sidi-Yussef, guvernul Tu
nisiei a cerut închiderea consu
latelor franceze din orașele Kef, 
Suk-El-Arba, Hafsa, Gabes și 
Medjes El Bab.

OOOOO-

RANGOON. — La 9 februarie 
Ministerul de Externe al Birmaniei 
a anunțat că tntre 14—17 februa. 
rfe președintele R. D. Vietnam, 
Ho Și Min, va face o vizită oficială 
în Uniunea Birmană.

PHENIAN. — Potrivit unor știri 
din Tokio, comandamentul ameri
can a adus din Japonia in Coreea 
de sud un divizion de rachete 
„Honest John".

TOKIO. — In prefectura Chime 
(insula Sikoku) au avut loc alegeri 
parțiale pentru camera Inferioară 
a parlamentului tn legătură cu în
cetarea din viață a doi deputați. in 
aceeași zi s-a ales primarul ora
șului Națze. Alegerile s-au soldat 
cu un nou succes al forțelor demo
cratice din Japonia. Se anunță că 
din partea prefecturii Chime în ca. 
mera inferioară a fost ales socia
listul Hato și Ihara, reprezentant 
al partidului liberal.democrat. 
Populația orașului Națze a ales 
ca primar pe îețuczi Oțu. repre
zentant al partidului socialist

BELGRAD.. — După cum anunță 
agenția Taniug, președintele R P F 
Iugoslavia losip B'oz Tito. a pri
mit la 11 februarie pe trimisul R D. 
Germane în Iugoslavia, F.leonnra 
Steimer, ca-e și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

WASHINGTON - La 11 februa. 
rie M. A. Menșikov, amasadorul 
exîraordinar șl plenipotențiar al 
U.R.S.S. tn S U A și.a prezentai ta 
Casa Albă scrisorile de acreditare 
lui D. Eisenhower, președintele 
S U.A.

Ambasadorul U.R.S.S. șl preșe
dintele S.U.A. au rostit cuvfnfări.


