
Tînăra profesoară Valentina Atanasescu candidată F.D.P. în 
Circumscripția orășenească nr. 62 — din raionul 1 Mai este fe
licitată de alegători, care-și manifestă încredere în capaci

tatea ei
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Candidați ai F. D- P-

Utemistul
PETRE OSMAN

Tînărul țăran, delegat la con
ferința organizației regionale a 
U.T.M. București, a urcat la tri
bună îmbujorat de emoție. Ne- 
deprins încă să vorbească în fața 
microfonului și a unei asistențe 
atît de numeroase, tînărul s-a fîs- 
tîcit oarecum. Nici vocabularul 
său nu a fost prea bogat. Proble
mele ridicate de el însă au fost 
pline de conținut.

Ca secretar al organizației 
U.T.M. din comuna Strîmba, ra
ionul Vidra, ulemistul Petre Os
man a dat dovadă de multă ab
negație în muncă. Trecînd peste 
piedici grele, ridicate în fața lui 
chiar de propria sa familie, Os
man a fost acela care, împreună 
cu un mănunchi de utemiști, a 
pus temelia întovărășirii tineretu
lui din comună. El a explicat pe 
larg delegaților la conferință cum 
și-a lămurit soția și părinții să 
intre in sectorul socialist al agri
culturii. A vorbit apoi cum a 
mobilizat utemiștii și tinerii la 
muncă voluntară pentru termina
rea școlii de 7 ani din comună și 
despre multe altele.

Pentru toată activitatea lui, 
pentru modul cum se achită de 
sarcini, țăranii din comună l-au 
propus pe utemistul Petre Osman, 
candidat al F.D.P. în circumscrip
ția electorală comunală nr. 10-Vi- 
dra. Și in zilele din urmă, el a 
desfășurat o vie activitate. Piuă 
acum s-a întîlnit de cîteva ori cu 
alegătorii. Deunăzi a avut o ast
fel de întîlnire. Oamenii au vor
bit despre politica justă a par
tidului, politică în care au depli
nă încredere, iar apoi s-au referit 
la o serie de probleme gospodă
rești. Candidatul le-a promis, că 
împreună cu utemiștii, îi va spri
jini în rezolvarea tuturor proble
melor ridicate.

Printre altele, s-a vorbit mult 
și despre căminul cultural care se 
construiește acum.

— Trebuie — a spus el — să 
dăm un mai mare sprijin sfatului 
popular. Tn ce mă privește, eu am 
să fac cît mai multe ore de mun
că voluntară. Prin eforturile 
noastre comune putem să termi
năm anul acesta căminul.

Oamenii s-au arătat de acord 
cu spusele candidatului lor.

Osman vorbește cu căldură des
pre ce trebuie făcut, despre vii
tor. Dă sfaturi celor mai tineri, 
învață de la cei vîrstnici. Pune 
pasiune în tot ce face.

N. BARBU

Discutînd despre probleme 
gospodărești

— Este un tînăr din mijlocul 
nostru, au fost primele cuvinte 
spuse de lăcătușul Petre Andreioa 
de la uzinele ,.Gh. Gheorghiu-Dej". 
Vorbea despre tovarășul Simion 
Văleanu, prim secretar al Comite
tului orășenesc U.T.M. Baia Mare 
și candidat al F.D.P. care venise 
să se întîlnească în seara aceea 
cu alegătorii din circumscripția 
electorală orășenească nr. 54.

— Multe lucruri s-au făcut pen
tru tinerii din orașul nostru în 
anii regimului de democrație 
populară — continuă utemistul An- 
dreica. Pot vorbi despre o mulțime 
de fapte care reflectă grija parti
dului și guvernului pentru cei ce 
muncesc. Mă voi referi însă doar 
la cîteva. Tinerii de la uzina „1 
Mai“ au acum clubul și terenul 
lor sportiv. Se ridică în pre, 
zent lingă stadionul orașului -o 
frumoasă sală de gimnastică și un 
bazin de înot. Utemiștii din orașul 
nostru sprijină de asemenea prin 
muncă voluntară amenajarea unei 
case de cultură a orașului. Multe 
s-au mai făcut în oraș, dar și în 
cartierul nostru vom putea face 
multe. Sîntem peste 80 de tineri. 
Ne angajăm cu toții să sprijinim 
din toate puterile activitatea can
didatului nostru.

Au vorbit șf alții. Utemlsta Toth 
Maria, soră de caritate la policli
nica orașului, funcționarul Dobai 
Caro! și mulțl alții care au făcut 
propuneri cu caracter gospodă
resc. Ei și-au manifestat convin
gerea că realizările de pînă acum 
sînt o chezășie a faptului că sub 
conducerea partidului și guvernu
lui planurile lor vor fi traduse cu 
siguranță tn viață.

Ultimul a vorbit bătrînul comu
nist Man Coloman, secretarul orga
nizației de partid din cartier.

— Mă bucur că reprezentantul 
nostru în sfatul popular va fi un 
tînăr. II cunosc bine de cînd era 
încă un copil. Sub ochii noștri a 
crescut. Apoi am lucrat împreună 
în mină și să știți că și acolo și-a 
făcut datoria.

Vorbind, tovarășul Simion Vă. 
leanu le-a mulțumit alegătorilor 
pentru problemele ridicate ca și 
pentru ajutorul ce l-au promis. A 
vorbit apoi despre viitorul luminos 
al tineretului din patria noastră.

V. RIHTER

Imbold pentru noi realizări
Din Chemarea Consiliului regional F. D. P. Iași

Zilele trecute, ziarul Flacăra la
șului a publicat pe prima pagină 
Chemarea Consiliului regional al 
F.D.P. Făcînd o amplă analiză a 
activității economice și social-cul
turale a oamenilor muncii din 
orașele și satele regiunii, Chema
rea oglindește însemnatele reali
zări obținute in ultimii ani sub 
conducerea partidului.

Subiiniindu-se dezvoltarea care 
a luat-o în ultimii ani industria 
locală se arată că față de anul 
1948 cînd ca nu cuprindea decit 
cîteva mori și prese de ulei, as
tăzi sînt în regiune 13 întreprin
deri complexe care numără peste 
300 unități de producție. S-au 
construit fabrici de pîine Ia Bîr- 
lad, Vaslui, mori sistematice la 
Tîrgu Frumos și Pașcani, mai 
multe fabrici de cărămizi, unități 
metalurgice, textile, alimentare 
etc. Numai in anul 1957 unitățile

industriei locale au realizat cu 
105 sortimente diferite mai mult 
decit în 1951. iar volumul produc
ției a crescut cu 186 la sută.

Ca un rezultat al politicii juste 
a partidului ca și a ajutorulji dat 
de statul democrat-popular țără
nimii muncitoare — se arată mai 
departe în Chemare — peste 60 
la sută din numărul total al fa
miliilor de țărani muncitori din 
regiune s-au convins prin fapte 
de avantajele muncii în comun 
și au alcătuit ipe baza liberului 
consimțămînt 1025 unități agri
cole cooperatiste socialiste. Raioa
nele Murgeni, Vaslui și Negrești 
sînt cooperativizate în întregime.

Ocupindu-se de problemele creș
terii nivelului de trai al oamenilor 
muncii din regiunea Iași, Chema-

P. C.
(Continuare In pag. 3-a)
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CALITATEA PRODUSELOR
ÎN DISCUȚIA TINERILOR

însemnări de la o consfătuire
La sediul Comitetului orășenesc U.T.M. Bucu

rești se strlnseseră tineri și chiar vîrstnici din 
numeroase întreprinderi din Capitală, să discute 
o problemă importantă: calitatea produselor și, 
mai ales, contribuția organizațiilor U.T.M. la îm
bunătățirea acestei calități.

Tinerii de ta întreprinderile „Electroaparataj“ 
și „Industria Bumbacului" au împărtășit partl- 
cipariților la consfătuire din experiența dobtndită 
de organizațiile lor in munca de calificare și în-

drutnare a tineretului tn vederea realizării unor 
produse de calitate superioară.

Tn cele ce urmează ne propunem să arătăm ct- 
teva din metodele folosite de unele organizații 
U.T.M. din întreprinderile bucureștene pentru a 
stimula exigența tinerilor fajă de calitatea mun
cii lor, mândria acestora de a se socoti creatori 
al unor produse necesare dezvoltării economiei 
naționale, lărgirii schimburilor comerciale tntre 
țara noastră și celelalte țări.

Calitate superioară — 
pregătire superioară

O calitate superioară reclamă o 
temeinică pregătire profesională. 
De aceea comitetul organizației 
de bază U.T.M. de la întreprinde
rea „Electroaparataj“ a sprijinit 
organele sindicale și tehnico-ad- 
ministrative din secții în organi
zarea cursurilor de minim tehnic 
ca și în organizarea tineretului 
în forme specifice de muncă. Nu
mai în anul trecut au funcționat 
în această uzină 14 cursuri de 
minim tehnic, frecventate de circa 
200 de tineri. La elaborarea tema
ticii cursurilor de minim tehnic 
au fost consultați un număr în
semnat de tehnicieni și ingineri 
vîrstnici. Ca urmare a acestor 
măsuri, calitatea produselor ce 
poartă marca fabricii „Electroa
parataj“ este din ce în ce mai 
bună.

Ridicîndu-și calificarea profe
sională tinerii din brigada con
dusă de Vasile Roman, în anul 
1957 n-a rebutat nici o piesă. Mai 
mult: piesele care necesită o ca
lificare superioară sînt adesea în
credințate tocmai acestei 
alcătuite din tineri.

O dovadă a faptului că 
ma calității produselor

brigăzi

proble- 
stă în

centrul activității comitetului 
U.T.M. de la întreprinderea „Elec
troaparataj“ este și aceea că în 
secții se analizează sistematic 
modul cum participă tinerii la îm
bunătățirea calității, la reducerea 
rebuturilor sub normativul admis. 
Tînărul Ion Dinu, de pildă, a fost 
aspru criticat în adunarea gene
rală de la secția matrițerie pen
tru faptul că în urma repurtării 
unor succese în munca de ajus- 
tor s-a înfumurat și nu mai dă 
atenția cuvenită calității pieselor 
pe care le execută.

Comitetul U.T.M. șl organiza
țiile de secții au orientat și acti
vitatea unor posturi utemiste de 
control, printre care cele de la 
matrițerie, strungărie și montaj 
automate, în direcția unei griji 
sporite pentru îmbunătățirea ca
lității. Fiind criticați de postul de 
control și obligați să facă încă o 
verificare a pieselor, înainte de a 
le prezenta la control, tinerii Con
stantin llie și Marin Gh. Petre 
au izbutit să lichideze neglijența 
de care dădeau dovadă în execu
ția unor produse.

Pentru a preîntîmpina unele de
fecte la țesături, care duceau la 
cuponarea materialelor și stoca
rea acestora în magazia întreprin. 
derii ca necorespunzătoare, la 
„Industria Bumbacului“ au fost

luate o seamă de măsuri eficiente. 
Astfel s-a trecut la »ortarea și 
dirijarea materiei prime pe ma
șini și, în cadrul măsurilor legate 
de experimentarea sistemului de 
salarizare îmbunătățit, la introdu
cerea taloanelor de calitate care

C. BANCILA
(Continuare tn pag. 3-a) Primăvară bucureșteană

Vești despre însămîntările
de primăvară

Primele succese în regiunea București
(De la. corespondentul nostru).
Luna februarie a acestui an s-a 

abătut oarecum de la obișnuitul 
calendar. Zilele neașteptat de 
frumoase au făcut ca pe întinsul 
ogoarelor să înceapă lucrările cam
paniei de primăvară. Dornici să 
obțină în acest an o recoltă cit 
mai bogată mecanizatorii, țăranii 
muncitori tineri și vîrstnici din 
regiunea București au ieșit la 
cimp. In cele ce urmează pome
nim pe scurt cîteva din primele

realizări obținute în actuala cam
panie de primăvară.

Domnești

Numărul mal întotdeauna mic 
de fete care se prezintă la com
petițiile sportive de masă, a dat 
de gîndit Comitetului regional 
U.T.M. Craiova. De ce nu parti
cipă fetele la întrecerile sportive? 
Poate că aceste competiții nu sînt 
organizate în așa fel îneît să le 
placă.

„Dacă e așa — și-au spus acti
viștii comitetului Tegional U.T.M. 
— înseamnă că principalii răs
punzători sîntem noi“.

Pornind de la această conclu
zie, împreună cu comitetul re« 
gional de organizare al U.C.F.S. 
și studiind posibilitățile locale, 
comitetul regional U.T.M. a hotă
rî! toamna trecută, organizarea 
exclusiv pentru tinerele fete a 
unei competiții raionale intitulate 
„Spartachiada tinerelor fete“. 
După elaborarea regulamentului 
de organizare a „Spartachiadei 
tinerelor fete“, în cadrul căreia au 
fost introduse mai multe discipli
ne sportive: atletism, ciclism, tir 
și volei, s-a convenit ca întrece
rea să se desfășoare în raionul 
Corabia, unde situația era cea 
mai îngrijorătoare în ceea ce pri
vește antrenarea tinerelor fete în 
activitatea sportivă.

De ce a fost necesară organiza
rea unei competiții speciale pen
tru tinerele fete? Nu este un se
cret pentru nimeni, că în unele 
locuri, cu deosebire în mediul să
tesc, există prejudecăți care rețin 
fetele de la o activitate sportivă 
într-un cadru mai larg, alături 
de băieți. Or, aceste reticențe au 
ținut departe de sport numeroase 
tinere fete. Pentru atragerea lor in 
activitatea sportivă, Spartachiada 
fetelor s-a dovedit a avea o im
portanță deosebită. Ea nu numai 
că a permis relevarea unor auten
tice talente, dar a apropiat^ de 
sport multe tinere care nu culca
seră • pînă atunci pe un stadion 
nici măcar ca spectatoare.

întrecerea a durat aproape două 
luni. Fetele din comunele Cilieni 
și Vișina Veche, care au partici
pat în număr de 365, s-au dove
dit a fi cel mai bine pregătite. 
Terenul sportiv al centrului co-

munaî unde ele și-au desfășurat 
întrecerea, a atras peste două mii 
de spectatori. Ei au admirat ca
litățile deosebite în aruncarea 
greutății demonstrate de junioa« 
ra Ionica Cîrciumaru din Cilieni,- 
evoluția la 100 m. plat a junioa
rei Elena Mihăilă din aceeașj 
comună. Cine putea bănui că 
Sabina Bădiceanu, care în viața 
sa nu s-a ocupat de sport, va 
izbuti acum să ocupe locul întîi
aiuiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiniuniiiiiiiiiiifliiuuiiiiiiiiu

.Spartachiada 
tinerelor fete' 

în regiunea Craiova
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la senioare în proba de 100 m. 
plat? Rezultate bune s-au obți
nut însă și în celelalte comune.

La faza raională a Spartachia
dei, care s-a desfășurat într-o at
mosferă de sărbătoare, au fost 
prezente 198 de reprezentante ale 
tuturor comunelor și satelor ra
ionului. Era greu să ghicești care 
dintre cele 3000 de fete prezente 
pe stadion erau concurentele și 
care spectatoarele. Toate erau e- 
moționate și doreau ca satul sau 
comuna lor să învingă.

Orașul acesta dunărean, Cora
bia, a cunoscut în ziua aceea o 
animație nemaiîntîlnită. Totul 
se desfășura ca o sărbă
toare a tinereții. Mulți spuneau că 
poate numai la meciurile interna
ționale de fotbal mai întilnești 
asemene^ aglomerație și anima
ție.

La proba de 500 m. plat, Mar
cela Kagner din Cilieni a alergat 
cu sprinteneala căprioarei. Fetele 
din tribune o încurajau deși multe 
nu o cunoașteau. Ea a cucerit 
locul I.

Ea nu a fost însă singura cîștl- 
gătoare din Cilieni, deoarece tot 
pe locul întîi s-a clasat și Florica 
Cîrlogea la proba de 100 m. plat 
și Aneta Miron, care la tir a cu-.

cerit locul întîi depășlndu-și ad
versarele cu multe puncte.

La aruncarea greutății s-a do
vedit deosebit de bine pregătită 
reprezentanta • comunei Vișina 
Veche — Ana Fometescu. Ea a 
cucerit locul întîi și simpatia 
spectatorilor, care au admirat-o 
pentru priceperea ei. Au fost admi
rate și iMaria Alpănaș, Doina Staj- 
covici și altele din Corabia, care 
s-au clasat pe locurile întîi la di? 
ferite probe. Totuși cel mai mult 
a fost apreciată cea mai tînără 
concurentă — ciclista Link Elisa- 
beta. Ea nu are decît 14 ani.

După închiderea întrecerilor, 
s-a organizat un festival, iar ti
nerele fete au parcurs orașul cu 
torțe aprinse.

Premiile care s-au decernat au 
constat în echipament și material 
sportiv, ce a depășit suma de 
10.000 lei.

Această inițiativă a comitetu
lui regional U.T.M. de a orga
niza „Spartachiada tinerelor 
fete“, a dovedit pe bună dreptate 
că redusa participare a fetelor la 
unele competiții sportive nu se 
datorește lipsei de interes a fete
lor pentru sport, ci muncii orga
nelor competente care nu găsesc 
formele cele mai potrivite pentru 
atragerea fetelor pe terenurile de 
sport.

Valoarea inițiativei constă. în 
faptul că a demonstrat necesita
tea de a se crea condițiile orga
nizatorice cele mai adecvate pen
tru ca tinerele fete care mai au 
anumite prejudecăți să se apropie 
de sport. Mai tîrziu, dragostea 
pentru sport și mai ales munca 
politică educativă a organizației 
U.T.M. le vor permite să-și lichi
deze prejudecățile și să devină 
participante active la activitatea 
sportivă.

Comitetul regional U.T.M. ar 
trebui să folosească experiența 
bună, acumulată pe baza organi
zării „Spartachiadei tinerelor 
fete“ din raionul Corabia, pen
tru a atrage în activitatea spor
tivă un număr de fete cîf mai 
mare în întreaga regiune.

1, TEOHARIDE

Inginerul Florin Clreadă șl mecanicul șef Ion Bețln de la O.A.S. Dudu regiunea București, veri
fică arătura de primăvară făcută de tractoristul Stan Oancea

Pe ogoarele din preajma comu
nei Mihăilești am întîlnit zilele 
trecute cîțiva țărani individuali. 
Semănau mazăre.

— Nu-i prea devreme?— l-am 
întrebat pe unul.

— După calendar, da 1 După 
starea timpului însă e numai 
bine. Pămîntul s-a zvîntat, căl
dură e suficientă.

După ce a terminat reparatul 
tractoarelor brigada condusă de 
tînărul llie Anghel de la S.M.T, 
Gorneni, a ieșit pe tarlalele înto- 
vărășiților din Gorneni. In cîteva 
ore cei 6 tractoriști au arat un 
lot de 14 hectare și au însămîn- 
țat cu mazăre 3 hectare. Curînd 
alte două brigăzi vor începe 
lucrările Pe tarlalele întovărăși- 
ților din Mihăilești,

Astfel, brigada condusă de tînă- 
nul ion Marina de la gospodăria 
de stat din Chirnogi a arat șl 
grăpat primele 90 de hectare din 
raza sectorului Vidroiu. Nici ti
nerii mecanizatori de la G.A.S. 
Minăstirea — fruntașă in anul 
trecut — nu s-au lăsat mai pre
jos. Una din cele mai bune bri
găzi ale gospodăriei și anume 
cea condusă de tînărul Radu Rîș- 
noveanu a ieșit de cîteva zile pe 
tarlalele secției Chirnogi. Trac
toriștii au arat și discuit primele 
So de hectare teren.

Călărași

Oltenița
[

Și pe ogoarele raionului Olte
nița a început freamătul muncii.

Timpul prielnic lucrărilor da 
primăvară e folosit și de mecani
zatorii gospodăriei de stat „Par
tizanul“ din comuna Dragalina. In 
numai două zile brigada specială 
condusă de Dumitru Chirea a pre
gătit pentru însămînțatul ovăzului 
și mazărei o tarla de 100 hectare. 
La 17 februarie brigada a început 
semănatul mazărei. Pînă seara, 
tractoriștii au pus sămînță sub 
brazdă pe primele 20 de hectare. 
In prezent ei continuă să însă- 
mînțeze ovăz.

Pentru codași primăvara 
a venit prea devreme

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru). —

Numeroase unități agricole so
cialiste din regiunea Galați au 
încheiat pregătirile pentru oam- 
pania agricolă de primăvară. La 
G.A.S. Măicănești, brigada expe
rimentală condusă de tractoristul 
Ion Novac, folosind din plin zi« 
lele prielnice de lucru, a execu-

tat arături pentru Insămînțarea 
florii soarelui pe o suprafață de 
50 ha. Cu acest prilej s-au evi
dențiat tinerii tractoriști Grigore 
Drăguț și Gh. Iancu.

In același timp, la GAS. Du«

— S. O. S. 1 S. O. S.!... Dar 
ce se întîmplă ? I Cine sînt nau- 
fragiațli? I Cine sînt pe prag 
de a-și pierde viața ?! De undeva, 
de dincolo de ocean, glasul jelui
tor continuă: „în numele celor 
mai nevoiași lansăm chemarea 
noastră. O sută din cele mai în 
nevoie cazuri din New-York. Aici, 
în aceste o sută de cazuri veți 
găsi relatarea despre inimi zdro
bite, speranțe pierdute și dispera
rea cea mai cruntă... Dar toate 
acestea sînt mai mult decît o re
latare a o sută de cazuri indivi
duale. Fiecare caz constituie un 
simbol ; fiecare reprezintă mul
țimi de nevoiași din mijlocul nos
tru, care au nevoie de ajutor. 
Aceste relatări sînt nesfîrșite și 
fără de speranță...“

Acest zguduitor apel, menit să 
cîștige mila cititorului, ofranda 
sa și-a făcut apariția la 8 decem
brie 1957 în ziarul american 
„New York Times,“. Notați orașul : 
NEW YORK / Cea mai mare me
tropolă a lumii capitaliste, orașul 
prezentat de propaganda occiden
tală drept simbolul prosperității 
americane I Patru pagini întregi, 
înțesate cu litere minuscule aduc 
la suprafață din adîncimile perife
riilor new-yorkeze o sută dg tra
gedii atît de dureroase și vibran
te, îneît fiecare dintre ele ar pu
tea fi realmente subiectul unei 
drame răscolitoare. In fața ochi-
__________ x

* Ziarul „New York Times“ nu 
destăinuiește numele întregi ale 
acestor „cazuri“.

O sută de tragedii
AMERICANE

lor se întinde un spectacol de
primant,’în care colcăie o viață 
grea și mizeră, cu mari lipsuri co
tidiene, cu imense teritorii spiri
tuale de unde de mult a dispărut 
simțămintul de bucurie. Oare nu 
asemenea lucruri demonstrează 
chiar și cele cîteva cazuri luate la 
întlmplare din „New-York Ti
mes“ ?

Mr. Fx în vîrstă de 37 de ani 
își susținea destul de greu fami
lia din salariul său de muncitor 
calificat la o uzină de tablă. Rit
mul insuportabil de lucru l-a îm
bolnăvit de nervi. Dat afară din 
slujbă, aruncat la voia întîmplării, 
după mari eforturi cu greu a fost 
primit la un spital. In cele opt 
luni de internare, soția sa împre
ună cu copiii săi, Jimmy — 11 
ani și Kathy — 3 ani s-au mutat 
într-una din acele locuințe insa
lubre despre care ziarul american 
„Fortune“ scrie că: circa 17 mi
lioane de americani trăiesc în lo
cuințe care nu mai pot fi refăcute 
— în încăperi ruinate, murdare, 
în care mișună șobolani, fără în
călzire satisfăcătoare, fără lumi
nă, conductă de apă." întors din 
spital, Mr. Fx. a bătut trotuarele 
new-yorkeze zile în șir, pentru ca

în cele ’din urmă să capete o 
slujbă la un birou din care abia 
de reușește să-și întrețină familia. 
Boala de nervi nu l-a iertat însă. 
Acum e posibil din nou să fie 
dat afară de la birou. Ce se va 
alege de această familie ? Este un 
caz tipic cate arată că intr-un 
stat capitalist niciodată muncito
rul nu poate avea siguranța zilei

Pe marginea 
unor tragice relatări 
din ziarul american 

New-York Times

de mîine. Dar este oare acest caz, 
unic ? Aceeași stare de descom
punere și nesiguranță a mii fi 
mii de familii americane se pe
trec în permanență în condițiile 
„modului de viață american“. 
Tragedia este cunoscută în a- 
ceeași amploare și amplitudine și 
de către păturile mijlocii ale a- 
mericanilor. In urmă cu doi 
ani, Richard, mic meseriaș s-a 
îmbolnăvit. Cheltuielile medi
cale. i-au consumat toate econo-

ver, șeful F.B.I. Mama lui David, 
Rose R. este o femeie săracă, de 
38 de ani, care deși in puterea 
vîrstei nu a găsit de lucru și-i 
obligată să trăiască din milă. Da
vid vedea copii frumos îmbrăcați, 
care au jucării scumpe. Pentru a- 
ceștia problema hranei zilnice nu 
constituie un subiect. Ar fi vrut 
fi David chiar și cea mai neîn
semnată jucărie, dar mama trebu
ia să-l refuze întotdeauna.

David a început să fure. Apoi 
s-a încurcat cu o bandă din veci
nătate. Stătea tîrziu pe străzi. 
Maică-sa văzînd în buzunarele lui 
ceasuri, tocuri, fi alte obiecte s-a 
înspăimântat. Nu mult după aceea 
el a. fost prins furînd o bicicletă. 
Tribunalul l-a internat la o casă 
de corecție. Lucrurile sînt clare 
și distincte. Dar iată că în 'con
cluzia sa la acest caz — numărul 
7 — ziarul „New York Times“, în- 
cercînd să mute conflictul de pe 
planul vieții materiale pe planul.., 
ideilor, „periculoase“ — care chi
purile ele înșile, prin propria lor 
forță l-ar determina pe băiat sil 
fure — scrie: „Un examen psiho- 
analitic a dovedit că David su- 
feră de un complex de inferiori
tate pentru că „nu avea niciodată 
nimic“. David nu poate primi în
grijirea și tratamentul psihiatric 
de care are nevoie din lipsa fon-, 
durilor“. Oare tratament psihia
tric îi trebuie lui ? Dați mamei 

demnă.

miile. Curînd n-a mal fost tn sta
re să-și mențină atelierul. A înce
put să-și caute o ocupație în pro
fesiunea lui. 11 îngrijora soarta 
soției sale, Deborah, 27 de ani, 
fi a copiilor lor gemeni în virstd 
de trei ani, Mark și John. Zadar
nic. Starea lor se agravează deoa
rece datoriile lor cresc zi de zi. 
Acum această familie abia de își 
duce zilele, trăind din mila publi
că. Iată „prosperitatea“ publică 
despre care se vorbește atît de 
mult în S. U. A. Dacă se poate 
vorbi de prosperitate atunci desi
gur că nu g vorba decit de Rocke- 
feiler, Morgan, Ford, potentați fi
nanciari, o pojghiță subțire a so
cietății.

Viața grea, condițiile inumane 
ale metropolei americane pentru 
cel mai mulți dintre locuitorii ei 
și-au pus amprenta asupra educa
ției și personalității tineretului, 
mai ales din păturile sărace. Po
vestea tristă a lui David R„ un 
băiat frumușel, cu păr blond cir- 
lionțat, cu ochi căprui și o expre
sie temătoare explică perfect de lui o viață omenească, 
ce din rîndurile tineretului ame
rican se înregimentează făptașii 
milioanelor de crime anuale, a că- „ 
tor statistică exactă o ține Hoo- (Continuare în pag. IV-a)

CAROL ROMAN



Concursul „iubit! Cdltea
în regiunea BUCUREȘTI

comi- 
or ga 
secre-

Măsurile luate de Comiste Cen
trală a concursului „Iubiți car
tea" cu privire la îmbunătățirea 
mujicii de organizare și desfășu
rare a concursului au trezit un 
viu interes în rîndul tineretului 
din regiunea București.

In urma acestor măsuri 
tetui regional U. T. M. a 
nizat o consfătuire cu toți
tarii comitetelor raionale U.T.M. 
cu problemele de propagandă și 
agitație, care sînt și președinți 
ai comisiilor concursului, unde 
s-a analizat activitatea de pînă 
acum, in același timp s-au prelu
crat și dezbătut măsurile Comi
siei Centrale. Discuțiile purtate 
in această consfătuire au scos la 
iveală o seamă de rezultate bune 
obținute în desfășurarea con
cursului. Zeci de mii de tineri de 
pe cuprinsul regiunii și-au făcut 
din cărți prieteni apropiați, im- 
hogățindu-și necontenit orizontul 
de cunoștințe.

Datorită muncii organizate și 
susținute a unor comisii, con
cursul „Iubiți cartea“ și-a mărit 
tot mai mult numărul participan- 
țiter. in cursul anului 1957 au 
fost antrenați in concurs un nu
măr de 40.000 tineri dintre care 
peste 8.200 au devenii purtători 
ai insignei „Prieten al cărții“. 
Merită subliniată aici activitatea 
unor comisii raionale ale con
cursului cum ar fi cete din 
Roșiorii de Vede, Snagov și 
Călărași care muncind cu pasiune 
și spirit de răspundere au atras 
la concurs un număr mare de 
tineri.

Consfătuirea a scos totodată 
în evidență faptul că față de po
sibilități, rezultatele de pînă a- 
cum ale concursului ..iubiți car
tea“ puteau fi cu mult mai bune. 
Există un mare decalaj între nu
mărul tinerilor înscriși la con
curs și numărul tinerilor care 
trăiesc și muncesc pe cuprinsul 
rejiuni’. Aceasta pc de o parte. 
F'c de altă >arte, abia o pătrime 
din numărul participanților Ia 
concurs au devenit purtători ai 
insignei „Prieten al cărții“. Comi
siile locale nu s-au ocupat îndea
proape de îndrumarea lecturii 
tinerilor înscriși, nu i-au ajutat 
îndeajuns și n-au făcut totul pen
tru a asigura bibliotecile cu fon
dul necesar de cărți. Uneie comi
sii cum sint cele din raioanele 
Oltenița, Brănești, Titu Zimni- 
cea și Vidra, au muncit fără spi
rit de răspundere; activitatea lor 
s-a bazat aproape in întregime 
doar pe unul sau doi dintre to
varăși, - latin restul membrilor or 
erau cu totul dezinteresați, or 
Se mulțumeau să vină doar la 
unele examinări. Munca de orga-

nizare și de îndrumare a acestor 
comisii s-a desfășurat extrem de 
slab ; membrii comisiilor nu s-au 
interesat niciodată să analizeze 
starea concursului și în conse
cință n-au luat măsuri. Concursul 
n-a fost popularizat suficient, au 
lipsit acțiunile vii, atrăgătoare, 
legate de murfea cu cartea, seri 
culturale, reuniuni tovărășești pe 
tema concursului, agitația vizua
lă etc. Comitetele raionale U.T.M, 
de aici, au avut de asemenea o 
slabă preocupare în această pri
vință și adesea munca lor s-a 
desfășurat într-un mod birocratic 
limitindu-se Ia întocmirea anumi
tor rapoarte, sau la strîngerea 
de cifre. Unele comisii locale ale 
concursului au funcțional vreme 
îndelungată descompletate și nu 
s-au luat măsuri ia timp pentru 
reactivizarea lor. O parte din 
aceste neajunsuri își au rădăcini 
în însuși modul cum s-a ocupat 
comisia regională a concursului 
de îndrumarea și sprijinirea ac
tivității comisiilor locale, în mo
dul cum Comitetul regional 
U.T.M. București a ajutat și a 
controlat comitetele raionale 
U.T.M. în această privință.

Pentru înlăturarea lipsurilor 
manifestate, s-a trecut la com- 
piectarea comisiei regionale care 
cuprinde în prezent un număr de 
12 tovarăși și s-a stabilit un plan 
de măsuri cu privire la antre
narea în concursul „iubiți cartea“ 
a maselor de tineri din regiunea 
București.

Planul de măsuri a fost întoc
mit pentru prima etapă de des- 
fășurare a întrecerii „Prietenilor 
cărții". In baza indicațiilor co
mitetului regional au fost luate 
măsuri Și de comisiile raionale. 
Atît în planul comisiei regionale 
cit și în planurile comisiilor ra
ionale, s-au prevăzut acțiuni con. 
crete de popularizare a concursu
lui. Printre acestea sînt: confec
ționarea de panouri, dezbaterea 
în adunările generale deschise cu 
tineretul a condițiilor de partici
pare la concurs, atragerea de noi 
tineri cititori la bib.ioteci, asi
gurarea bibliotecilor și librăriilor 
cu cărțile prevăzute în concurs. 
Procurarea cărților constituie 
însă pentru comisia noastră re
gională o problemă greu de re
zolvat, deoarece în majoritatea 
lor, cărțile obligatorii prevăzute 
în regulament s-au epuizat din 
librării, iar în unele biblioteci 
există în număr insuficient. Pen
tru a remedia în parte acest 
neajuns, se va preceda la schim
buri și împrumuturi reciproce de 
cărți, între biblioteci. Au fost 
prevăzute, de asemenea, măsurile

Cum patronează uzina noastră

școala profesională
I. Alexandru

Inginer șef al uzinelor 
„Poiana"-Cîmpina

—•—
dat rezultate satisfăcătoare
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in
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A fost inaugurat
Muzeul istoric al Moldovei

IAȘI 18 (Agerpres). — Zilele 
acestea au fost inaugurate la 
Palatul Culturii din Iași muzeul 

* istoric al Moldovei, 
grafic al Moldovei 
științelor păturii.

La festivitate au
prezentanți ai organelor

muzeul etno- 
și muzeul

participat re
locate

partid și de stat, reprezentanți 
instituțiilor muzeistice din 

oameni de

de 
ai 
țară, academicieni, 
cultură, știință și artă, cadre di
dactice și studenți din centrul 
universitar lași, oameni ai mun
cii din întreprinderile și institu
țiile locale.

necesare desfășurării primei 
etape a întrecerii „prietenilor 
cărfii“; înscrierea la întrecere a 
tuturor purtătorilor insignei, 
gruparea comunelor, întreprinde
rilor și școlilor care au un număr 
mic de purtători, la un centru 
etc.

Roadele încep să se vadă. Co
misia raională Roșiori de Vede a 
trecut la reorganizarea comisii
lor comunale și la popularizarea 
noilor măsuri stabilite de Comi
sia Centrală.

Majoritatea organizațiilor de 
bază, și în special organizațiile 
U.T.M. din Belitori, Peretui, Bă
lăci au și înscris tineri purtători 
ai insignei la concurs, urmînd 
ca în următoarele zile să se des
fășoare prima etapă a întrecerii 
prietenilor cărții. Rezultate ase
mănătoare au fost obținute și de 
raioanele Snagov, Giurgiu, Dră- 
gănești-Vlașca, care au prelucrat 
in organizațiile de bază măsurile 
Comisiei Centrale, trecînd la în
scrierea purtătorilor insignei 
„Prieten al cărții“ la faza supe
rioară a concursului.

Dacă comisiile amintite au 
vedit preocupare in această 
recție, multe comisii raionale 
au întreprins nici de această dată 
acțiuni concrete pentru pregăti
rea și organizarea primei etape 
a întrecerii. Așa sînț cele din 
raioanele Giurgiu-oraș, Urziceni, 
Zimnicea, Slobozia, Răcari, Ale
xandria și Olteni.

Situația existentă în aceste ra
ioane impune luarea unor măsuri 
urgente și eficace care să ducă 
la aplicarea în viață a măsurilor 
prevăzute de Comisia Centrală. 
E necesar ca organele și orga 
nizq-fiile U.T.M. să ajute la re
organizarea comisiilor raionale, 
comunale, din întreprinderi 
școli. Dezbaterea în adunări des
chise 
suiri, atragerea unui număr mai 
mare 
nizarea cit mai multor recenzii, 
seri literare, seri de ghicitori, 
concursuri „Drumeții veseli“ pe 
tema cărților prevăzute în con
curs — trebuie să stea în aten
ția fiecărei comisii. Este necesar 
să fie urgentată organizarea dis
cuțiilor cu tinerii care au citit 
cărțile prevăzute și înmînarea 
insignei „Prieten al cărții“.

Trebuie acordată atenție asi
gurării condițiilor materiale pri
mei etape a intrecerii, amenajă
rii sălilor, creării fondurilor ne
cesare stimulării primelor cinci 
clasați. In scopul aplicării în via
ță a măsurilor Comisiei Centrale, 
comisia regională a eencnrsului 
București, va ajuta mai mult 
comisiile raionale, din unități, 
organizațiile U.T.M. să pună în 
centrul atenției lor antrenarea 
maselor largi ale tineretului pen
tru a participa la concursul 
„Iubiți cartea“ și să asigure cele 
mai bune condiții pentru desfă
șurarea primei etape a fazei 
superioare a concursului.

Tînăra Erika Potsk, candi dată pe partid, de la fabrrea de 
încălțăminte „Flacăra Roșie" din Capitală este fruntașă în pro
ducție. Ea își depășește zilnic planul cu 10 perechi de încălță
minte.

Foto: E. CSI KOS.

Librarie

cu tineretul a acestor mă-

de tineri Ia concurs, orga

ROVIN ȘUVAILA 
secretar al Comitetului regional 

U.T.M. București.

citim o carte interesantă, 
pasionează, nu putem opri

MÎNDRIA
de a

magazin
♦ La cursurile organizate de 
4A.S.I.T. pe lingă Casa de cul- 
rtură a combinatului, învăț de- 
f senul tehnic. Pot spune că mă 
I pasionează. Ei. dar nu-i chiar 
J așa de ușor să desenezi. Ai ne- 
A voie de planșe, penițe redis,
♦ creioane speciale, sticluțe cu
♦ tuș negru prevăzute cu dop-
♦ pană pentru umplerea trăgăto. 
f mini rigle, echere etc.
T De aceea m-am dus prin li. 
Ibrăriile din Reșița să-mi cum. 
Apăr ustensilele necesare. La fel 
iau procedat și ceilalți 50 de
♦ cursant! ai cercului.
J Iată.mă așa dar, te Librăria

1, adresîndu-mă vîn.zătoa- 
florar din celu- 
trasat litere șl 
îmi răspunde 
zîmbindu-mi a- 

i — dar vă pu- 
,,poșta“ un joc

T nr-
♦ rei :
I — Vă rog; un
I loid, pentru
♦ cifre.
♦ Nu avem, 
! vînzătoarea și 
♦măbilă continuă 
Ț tem servi cu... , 
J instructiv care.,
♦ —Știu, dezvoltă atenția, ima-
♦ ginația. M-ați înțeles însă gre-
♦ șit. Florarul este un obiect ne-
♦ cesar pentru desenul tehnic și 
‘nu pentru copii... Eu am ne- 
Țvo-le. sînt desenatori
J Credeam că astfel am lăniu-
♦ rit-o și încep s-o întreb de alte
♦ obiecte: planșe, penițe redis,
♦ teuri gradate etc. Aș fi înșirat
♦ în continuare lista rechizitelor
♦ ce-mi sînt necesare. Dar yîn- 
tzătoare.a șț-â pierdut răbdarea, 
îmte oprit și foarte serioasă 
Imi-ia spus răspicat:
I — Nu mai întrebați tovarășe,!
♦ așa ceva n-avem, dar mai binef
♦ luați o jucărie pentru copil.,T
♦ Vrem ca nici un client să nul
Ț plece din magazin fără o jucă-i 
Irie. ♦

Intr-adevăr am remarcat, căi
♦ librări-a este aprovizionată cuf
♦ jucării chiar mai bine decît ma-Ț
♦ gazinul „Universal“. Int
♦ schimb... T
t Animat totuși de speranță,! 
Im-am dus și la librăria cea-A 
! laltă (la noi în Reșița sînt A
♦ două). ♦

S «1 <1 ...

de jucării?
Am luat-o de te început: —-i 

o riglă de celuloid, creioane deT 
desen tehnic... I

Vînzătoarea de aici îmi arun-A 
că o privire nepăsătoare și A 
fără să-mi spună un cuvînt at 
clătinat capiii în semn negativ.! 
Am înțeles. Nici aici n-au.ce-mi! 
trebuie T

— Vreau să hau cărți. 1 J
— Da, se învioră vînzătoa-» 

rea și luminîndu-se brusc la A 
față de dezlănțui : Vă recomand! 
„Capra cu. trei iezi“ de Crean-Ț 
gă. ..Guliver în țara piticilor“! 
„Marea bătălie de la.,“

— Eu am nevoie de cărți des-I 
pre sudură electrică și auto-1 
genă, despre desenul tehnic... A

— Lipsă. Aveți copii ? ♦
— Nu.
— Păcat. Avem jucării fru-T 

moașe. Poate luați ceva pentru I 
un nepoțel, sau copilul piiete-A 
nului, al vecinului. Priviți : A 
rața asta este foarte frumoasă, ♦ 
reușită... ♦

N-am mai ascultat.o. M-am! 
retras ușor spre ușă și-iam fu-! 
git. I

Acum ce să fac ? Cum să în-A 
văț desenul tehnic dacă respon. I 
sabllii librăriilor din Reșița în A 
loc să aprovizioneze librăriile ♦ 
cu obiectele care sînt caracte-! 
ristice și mult solicitate, le-au! 
transformat în magazine cu T 
jucării ?

GHEORGHE Z. TOMESCU ! 
lăcătuș I

A apărut nr. 1 (82) 
al revistei

„Pedru apărarea 
păcii“

publicație lunară, editată de 
Comitetul Național 

pentru Apărare« Păcii 
din R.P.R.

In urma reformei învățămîntu- 
lui profesional, uzinei de repara
ții mecanice „Poiana“-Cîmpina i-a 
revenit sarcina de mare răspun
dere de a pregăti elevii Școlii pro
fesionale de ucenici și ai Școlii 
tehnice de maiștri din Cîmpina, 
astăzi centrul școlar petrol-chimie 
nr. 1. Paralel ne ocupăm și de 
pregătirea practică, în uzină, 
unui număr de ucenici de 
Școala profesională de ucenici
2 a Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei.

Dacă ou trei ani în urmă pa
tronarea școlilor de către între
prindere era o noțiune destul de 
vagă și se rezuma la acordarea 
de asistență materială sporadic și 
Ia cerere, pe măsura cunoașterii 
nevoilor școlii și a contactului 
permanent cu conducerea acesteia 
nourn ne-am dat seama de multi
plele obligații ce revin colectivu
lui uzinei în îmbunătățirea con
dițiilor materiale de desfășurare 
a învățămîntului profesional.

Incepînd cu anul 1956, activi
tatea conducerii uzinei s-a orien
tat spre atingerea, împreună cu 
conducerea școlii, a trei obiective: 
organizarea desfășurării în 
condiții a practicii în școală ; 
ganizarea practicii în 
baze care să asigure 
integrală a ucenicilor și îmbună
tățirea condițiilor de ' 
cazare și piasă a elevilor școlii 
patronate.

Transformată din școală medie 
tehnică de petrol în școală pro
fesională și tehnică de maiștri, 
școala nu dispunea la început de 
ateliere și laboratoare tehnologi
ce adecvate noului plan de școla
rizare. Prin muncă susținută, co
lectivul școlii, cu ajutorul mate
rial al uzinei (care a pus la dis
poziție materiale, »cule, utilaje, și 
mînă de lucru calificată), a reu
șit să organizeze un atelier-școală 
modern, dotat cu forje, mașini- 
unelte așchietoare și atelier de 
lăcătușerie. S-au amenajat, de a- 
semenea, laboratoarele de chimie 
și fizică conform specificului șco
lii și, astfel, în anul școlar 1956-57, 
școala a putut asigura desfășura
rea orelor de practică 
a tuturor ucenicilor din 
strictă conformitate cu programe
le analitice.

Uzina menține în permanență 
legătura cu personalul tehnic al 
școlii prinlr-un tehnician, respon
sabil cu dotarea școlii. Acesta re
zolvă operativ cerințele îmbunătă
țirii continue a activității practic 
ce în școală.

Pe linia îmbunătățirii condiții
lor de practică în uzină s-au ex
perimentat succesiv diferite me
tode de organizare. S-a constatat 
astfel că sistemul prin care fie
care elev este pus să lucreze ală
turi de un muneitor (cu care se 
încheie contract de calificare) nu

bune 
or- 

uzină pe 
calificarea

școlarizare,

în școală 
anul I in

IN CUPRINS!

fi muncitor

care ne 
imaginația în loc. Ea ne prezintă 
locurile, peisajele, obiectele de
scrise de autor, ne prezintă pe 
eroii cărții pe care îi însoțim cu 
înfrigurare în călătoriile și peri
pețiile lor. i

Aceeași dorință am simțit-o în 
timp ce răsfoiam scrisorile tineri
lor cititori sosite la redacție. Noia
nul divers al faptelor povestite de 
corespondenții voluntari de pe 
șantiere, din fabrici și uzine m-a 
îndrumat să pornesc cu gîndul , 
prin acele locuri, pe unde s-au pe
trecut faptele relatate. ,

Însoțită de corespondentul no- , 
stru Petru Barnea, am ajuns pe , 
șantierul național de la Năvodari. , 
Astăzi, constructorii au zi de odih- , 
nă și profitînd de vremea fru
moasă. grupuri, grupuri de băieți , 
și fete au plecat la plimbare. < 
Mulți se opresc și admiră marea. ] 

cade ca 
Intr-ade- 
întîlnim ( 
zile de j 

în cînd, 
lovituri .

lntr-o zi de odihnă se 
pe șantier să fie liniște, 
văr azi 
forfota obișnuită a unei 
muncă. Totuși, din cînd 
tăcerea este spartă prin 
de ciocane,

Tovarășul Barnea simte nedu
merirea mea și crede că este 
datoria lui să-mi explice.

— Muncitorii cazangii de 
cea <je a doua linie a uzinei, 
brica de superfosfați, lucrează 
astăzi. Vor să termine cit mai 
repede uzina, care după cum Știți 
Va avea o producție inițială de 
150.000 tone anual.

Nu ne-am oprit privirile prea 
multă vreme asupra clădirii, fiind
că corespondentul cu un gest larg 
al niiinii mi-a arătat cele șapte 
pavilioane ale uzinei 
terioare se finisează 
iile pentru muncitor 
șase vor fi ale tiner 
construcții

Atn ajuns în fața uzinei de acid 
sulfuric. Tovarășul Barnea politi- 

si zîmbitor, își cere scuze că

la Năvodari nu

de

la
ia
și

hlocu-
:: care
i alic

nu mă poate însoți mai 
departe pentrucă riscă 
să piardă trenul.

— Plecăm vreo 25 
de persoane la o uzină 
chimică 
pentru 

forma nucleul 
calificați ai viitoarei 
îngrășăminte.

— Te știam constructor, îi spun 
mirată!

— Da. constructor, dar în orele 
libere am învățat chimia. Tovară
șul inginer Valeriu Răileanu ne-a 
ținut cursuri despre tehnologia 
acidului sulfuric și ue-a predat no
țiuni generale de chimie. Acum 
plecăm la practică pentru a de
veni operatori chimiști.

— I-am urat mult succes, 
m-am îndreptat spre Arad.

Corespondenta noastră Doina 
Man, tehniciană la „Tricoul Roșu“, 
mă invită să particip la introdu
cerea uneia din măsutile tehnico- 
organizatorice luate în întreprin
derea lor.

In jurul mașinilor de bobinat, 
un grup de tehnicieni și ingineri 
sînt preocupați cu transformarea 
bobinelor cilindrioe în bobine co
nice.

— Forma bobinelor poate aduce 
o creștere a productivității 
muncii ?

Desigur, îmi explică binevoitoa
re tovarășa Doina Man. Pe bobi
nele conjee se pot pune 750-1500 
gr. de fire, pe cînd pe cele cilin
drice doar 200 de grame.

La bumbăcăria Jilava, din Bucu
rești, m-a invitat și însoțit a- 
poi secretara organizației de bază 
U.T.M. Stana Pețrache care 
îmi face cunoștință cu utemista 
Margareta Mucenic, o tînără ra- 
ționalizatoare. Oprindu-ne lingă 
mașina ei, o rugăm să ne explice 
practic în ce constă raționalizarea.

— E foarte simplă — ne spune 
ca. Cîteva cutii de sortare a de
șeurilor puse la capătul mașinii 
de răsucit. In acest fel. prin reva
lorificarea tuturor deșeurilor, se 
realizează o serioasă econotiiie ile 
materiale.

Și la cabinetul tehnic al între
prinderii aflăm lucruri intere- s-a 
sânte. Peste 50 de tineri au venit 
cu propuneri menite să ridice per-

din Ardeal 
specializare, 

de muncitori 
fabrici de

mai 
mai

fecționarea tehnică a mașinilor din 
întreprindere.

însoțită de corespondenții volun
tari N. Sireleanu și Troian Bădu- 
le seu am ajuns pe cea de a 2OO-a 
cisternă fabricată la uzinele „23 
August“ din Capitală. Ne îndrep
tăm apoi spre... bancul de probă.

— Sperăm — îmi spun ei — 
că nici o defecțiune tehnică nu va 
opri cisterna din lunga călătorie 
care o așteaptă spre R. D. Ger
mană.

In cursul anului 1958 vor 
pleca spre R. D. Germană
multe sute de vagoane de marfă 
G.V.S. fabricate tot în această 
uzină.

Acum, uzina se pregătește pen
tru a participa cu fabricatele sale 
la marea expoziție internațională 
de la Pekin. Muncitorii și tehni
cienii uzinei depun toată străduin
ța și dibăcia lor, pentru a nu des- 
minți nici de data aceasta, cali
tatea utilajelor produse de ei.

★

Mi-a fost greu să nu răspund 
și înflăcăratei acrișori a corespon
denților lani Cruceanu și Z. Ion, 
muncitori la fabrica „Cimentul 
Păcii“ din Medgidia. Despre ca 
ne-au vorbit acești doi tineri? De
spre bucuria și mîndria de a fi 
ir.unc-iori.

In perioada anilor 1952 -1953 
spun ei, la poarta fabricii au venit 
de prin artele învecinate orașului 
Medgidia mai mulți tineri, "ii dc 
țărani muncitori, care doreau să 
iucrezc în fabrică. Pe vremea a- 
ceea erau foarte stîngaci, nu știau 
prea multe despre tehnică și ma
șinile complicate de aci.

— Hai să-i căutăm acum în 1958 
și să vedem ce au lăcut.

Coborîm în gara Medgidia. Co
șurile înalte ale fabricii domină 
orașul. In cuptoare se plămădește 
calionul care dă ciment de bună 
calitate necesar șantierelor de 
construcții din țară și străinătate.

La secția cuptoare îl găsim pe 
utemistul Petre Constantin, astăzi 
lăcătuș. Sarcina lui constă in în
treținerea agregatelor în cele mai 
bune condițiuni Este un munci
lor harnic, apreciat. Nu de mult 

întors din croaziera pe Mrrea
Neagră, cu prilejul căreia a vizi
tat frumoasele orașe din «jdul

Uniunii Sovietice. L-a trimis fa
brica. Pe lingă această călătorie, 
el a mai primit ca premiu și o 
bicicletă. Poate ar trebui să spu
nem ceva și despre Dumitru Mi- 
halache, Tănase Florea, Ion Go
gea, Constantin Neagu și mulți 
alți tineri care în ultimii ani au 
devenit muncitori. Povestea lor 
însă se repetă și seamănă cu cea 
a lui Petru Constantin.

★

Deși imaginară, călătoria mi-a 
lăsat impresii și amintiri frumoa
se pe care n-am să le uit ușor. Am 
cunoscut cu acest prilej numeroși 
tineri care muncesc cu 
care-și iubesc 
la prestigiul 
sau uzinei în

De vorbă cu reverendul dr. 
JAMES ENDICOTT, preșe
dintele Institutului Interna
țional al Păcii.

Acad. GEO BOGZA: E timpul 
să fie ascultat glasul po
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Ne asociem protestului o- 
menirii

MARIA BANUȘ: „Notă in
formativă pentru Pentagon“

Prof. univ. GRIGORE GEA
MĂN U : De la Colombo la 
New York

pasiune, 
meseria și cate țin 
șantierului, tanricii 
care muncesc.

FERENC VADASZ: Budapes
ta, în noul an

EMIL MIRONESCU: La 
Nord și Sud de paralela 17 

N. JASSIM: Poporul Iraku
lui în luptă pentru pace și 
independență națională, etc.

luoreze efectiv la mașiui-unelte, 
motivîndu-se că ml dau randa
mentul necesar realizării norme
lor de producție. Față de această 
situație s-a căzut de acord cu 
conducerea școlii ea ucenicii să 
fie împărțiți în 2 schimburi a 6 
ore, ajungind să lucreze cite 2 
ucenici la o mașină-uncaltă și a- 
vînd la fideare 5 mașini un mun
citor calificat ca instructor. Deși 
măsura nu asigură utilizarea tota
lă a mașinilor-unclte, dă 
nicilor posibilitatea unei 
temeinice.

Pe linia îmbunătățirii 
lor de trai a ucenicilor 
lă, conducerea uzinei a 
asemenea, o serie de 
printre care amintim t_.„____
cu mijloace de transport necesare 
aprovizionării cantinei, menține
rea în bună stare de funcțiune a 
instalațiilor sanitare din școală și 
cantină, confecționarea și repara
rea mobilierului, confecționarea 
de aparataj pentru educație 
că și sport etc

Roadele conlucrării între 
ducerea școlii și conducerea 
nei s-au concretizat în aprecierea 
făcută de Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, care a de
cernat Steagul de școală fruntașă, 
centrului școlar petrol-chimie din 
Cîmpina.

In uzină, muncitorii, maiștrii și 
inginerii sînt din ce în ce mai 
con.știenți că așa cum vom in
strui și educa ucenicii de azi, așa 
vom reuși să avem mîine munci
tori capabili să ducă cu pași re-

»
condițiile de lucru ale uzinei 
noastre, dat fiind că uneori s-a 
manifestat tendința de a se utili
za elevii numai la munci auxi
liare și singulare, ceea ce duce la 
o calificare unilaterală. Inccrcînd 
să realizăm rotirea ucenicilor la 
locuri diferite de muncă, sub su
pravegherea aceluiași muncitor, 
s-a ajuns la concluzia că munci
torii respectivi nu mai pot urmări 
cu aceeași grijă evoluția ucenicu
lui.

Din experiența proprie am a- 
juns la concluzia că cea mai e- 
ficace metodă pentru a asigura 
instruirea practică multilaterală 
și complectă a ucenicilor este con
stituirea lor în brigăzi de pro
ducție (formate din 8—12 elevi) 
sub conducerea unui muncitor de 
înaltă calificare sau a unui mais
tru.

Printr-o judicioasă organizare a 
acestor brigăzi, în locuri de mun
că cu mare varietate de lucrări, 
și prin urmărirea activității lor 
pe bază de programe de produc
ție, s-au obținut rezultate nebă
nuite. Ucenicii, știindu-se antre
nați în procesul de producție al 
uzinei, avînd program propriu de 
producție, se preocupă cu mai 
mult simț de răspundere de în
sușirea meseriei, se întrec între ei 
și reușesc în multe cazuri să ob
țină realizări asemănătoare mun
citorilor calificați din categoriile 
3—4.

Astfel de brigăzi s-au organizat Pez> sPfe progres industria țării 
la începutul anului școlar 1957-58 
în secțiile de motoare. Rezulta
tele obținute ne-au determinat să 
generalizăm metoda și să organi
zăm în brigăzi toți cei peste 150 
ucenici din secțiile tractoare, auto, 
cazangerie și lăcătușerie.

Rezultatele organizării practicii 
pe brigăzi direct productive nu 
au întîrziat să se arate. Brigăzile 
de la motoare diverse și de la 
agregate-motoare conduse de me
canicii Gh. Andrei, C. Oprea și-au 
realizat lună de lună planul și au 
executat lucru de calitate superi
oară. S-au evidențiat în mod deo
sebit ucenicii Anghel Popa, Petre 
Ionașcu, Petre Pop, Dumitru Cor- 
joș, Ion Văsîi și alți elevi ute- 
miști. Totodată, disciplina la lo
cul de muncă s-a întărit simțitor.

Persistă încă deficiențe cu pri
vire la organizarea practicii uce
nicilor din meseriile strungar, 
frezor, raboteur. Nedispunînd de 
o rezervă de mașini cu care să 
se organizeze un atelier-școală, u- 
cenicii au fost repartizați pe lin
gă strungarii productivi. Din pă
cate, ucenicii nu sînt ajutați să

Filmele
săptămînii

<3 Două vapoare sovietice navt- 
o< fhează împreună pe Marea Me- 

dlterană. Sint petrolierele 
3 .Kremlin" -și „Ural" ce au ple- 
5 cat din Tuapse spre a ancora 
2 la Leningrad. Viata Iși urmea- 
o) ză cursul normal pe vase: 
IKrutov, locțiitorul politic al co

mandantului de pe „Kremlin" 
vorbește la microfon cu soția 
lui, radlotelegrafistă pe „Ural", 
comandantul se sfătuiește cu 
timonierul asupra rutei, bucăta
rul pregătește o masă gustoa
să iar Braghin, veșnicul scan
dalagiu Braghin, e, ca de obi
cei, puțin beat. Pe neașteptate 
insă liniștea matrozilor este în
treruptă de vuietul unor avioa
ne străine; păsările de oțel co
boară in picaj și aruncă o 
ploaie de bombe asupra petro
lierului „Ural". Tn cîteva mi
nute, din vas nu mai. rămîne 
decît o uriașă coloană de foc șl 
fum. Tn cîteva minute a pierit 
tot echipajul cu excepția unui 
singur om — radlofonlstul Do- 
linschl.

A început războiul. Armatele 
fasciste au atacat Uniunea So
vietică. Tofi matrozii se consi
deră luptători pe un front izo
lat, dar luptători pentru apă- 

, rarea patriei, pentru păstrarea 
o combustibilului p'efios. Coman

pretat de cunoscutul actor Oleg 
Jakov, hotărăște să se navi
gheze, păstrîndu-se cel mai 
desăvirșit secret asupra coordo
natelor, pentru ca vasul lipsit 
de mijloace de apărare să nu 
fie interceptat de aviația și ma
rina de război inamică. Filmul 
„Coordonate necunoscute" din 
care publicăm alături o foto
grafie, redă epopeea marinari
lor de pe „Kremlin" care, tn 
ciuda celor mai grele condiții: 
primejdia unul atac fascist, lip
sa de hrană suficientă, mașina
țiile ticălosului Dolinschi, reu
șește să-și îndeplinească greaua 
misiune aducînd benzina atît de 
necesară frontului, la Vladivos- 
tok. Tn lupta cu greutățile se 
călesc marinarii, se strînge uni
tatea colectivului, își îndreaptă 
năravurile rele și asemenea ele
mente anarhice ca Braghin.

Fotografia din stingă redă 
o scenă din filmul „Star
tul tinereții", închinat întreceri
lor sportive prietenești interna
ționale care au avut loc la Fes
tivalul Mondial al Tineretului 
de la Moscova.

I

noastre.

îltsă uce-
calificări

condi lii- 
îii școa- 
luat, de 
măsuri, 

asigurarea

fizi-

con- 
uzi-

Cinematografe
Coordonate necunoscute — PA

TRIA, BUCUREȘTI, GH. DOJA ; 
Lizzie Mac Kay — REPUBLICA, 
ELENA PAVEL, ALEX. POPOV ; 
Umbre în plină zi — MAGHERU, 
LUMINA Copilărie în Doribas — 
V. ALECSANDRI, I. C. FRIMU. 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE ; 
O scrisoare pierdută - CENTRAL, 
MIORIȚA; Soldați! — VICTORIA, 
ALEX. SAHIA, BOLESLAW BIE- 
RUT ; Taifun la Nagasaki — DOI
NA ; Startul tinereții — MAXIM 
GORKI; O zînă 
Balonul
Călătorie în tinerețe — TINERE-; 
TULUI ; Arena celor curajoși — 
GRIVIȚA ; O lecție a istoriei — 
VASILE ROAITA, N. BALCESCU ; 
Erupția — CULTURAL ; Vrăjitoa. 
rea — UNIREA ; Noapte de car
naval — C. DAVID ; Articolul 420 
- ARTA, 23 AUGUST, LIBERTĂ
ȚII ; Ispita — FLACARA ; Inttb 
nire la bal — MUNCA ; Luptătorul 
șl clownul — DONCA SIMO. G. 
COȘBUC ; Don Quijotte — ILIE 
PINTILIE, Două lozuri — POPU
LAR ; Ștrengărit« - M. EMINES- 
CU; Dracul păcălit — 1, MAI j 
Trandafirii lui Alah — VOLGA; 
Dansez cu tine — OLGA BANCIC; 
Intr-un ceas bun — ALIANȚA ț 
Richard al IlI-lea — AUREL 
VLAICU ; Cinematograful de altă 
dată - DRUMUL SERII.

ca-n povești și 
roșu — TIMPURI NOI ;

Pentru următoarele trei zile tn 
tară: vremea continuă să se ră
cească, mai accentuat în jumătatea 
de nord a țării, Cerul va f|-schim
bător tn Ardeal și mai mult aco. 
perit tn rest. Vor cădea precipitații 
sub formă de ninsoare tn Ardeal, 
Moldova și regiunea de munte, iar 
tn restul țării sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. Vtnt cu Inten
sificări temporare. Temperatura tn 
scădere : minimele vor oscila între 
minus 8 și 0 grade tn nordul țării 
și între minus 2 șl plus 5 grade tn 
sud, iar maximele între minus 3 și 
plus 8 grade.
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CIND EXISTĂ
CONȘTIINȚA TELULUI
voința este de neînfrînt

Lazăr Odon a fost un tînăr 
vînzător la un magazin de con
fecții și încă din 1916 începuse să 
frecventeze reuniunile ce se ți
neau la sediul Uniunii Salariați
lor Comerciali din Tg. Mureș. La 
o vreme, și-a dat seama că și cei 
de-o vîrstă cu el trebuie organi
zați. Așa se face că, la începutul 
anpluL 1917, în localul din Intra
rea Corso (azi str Bela Bartók) 
se înființă secția de tineret a 
Uniunii condusă de Lazăr. Noua 
sală era deschisă în fiecare sea
ră iar tinerii veneau aici la în
truniri cu caracter social-politic 
precum și să joace șah, să citea
scă, să cînte, să se distreze, să 
danseze și să discute. Numărul 
tinerilor membri crescu repede, 
iar tînărul conducător deveni o 
figură cunoscută, respectată, iu
bită. Inteligența sa deosebită, 
complectată cu cultura ce și-a 
căpătat-o datorită pasiunii nestin
se pentru citit, l-au ajutat să se 
evidențieze repede în rîndul tine
rilor. Spre sfîrșitul anului, Uniu
nea se transformă în Sindicatul 
Salariaților Comerciali iar vechea 
„secție de tineret“ s-a înglobat 
în activitatea sindicatului. Peste 
un an — 1918 — Lazăr a fost 
ales secretar al sindicatului.

Să nu uităm însă : avea doar 
17 ani.

In această perioadă a fost re
marcat de fruntașul socialist, pro
fesorul Simo Geza care, în de
cursul anilor, l-a ajutat să devi
nă un luptător revoluționar, con
știent, cunoscător al bazelor marx- 
ism-leninismului. Astfel educat, 
Odon îndrumă activitatea Sindi
catului Salariaților Comerciali pe 
calea luptelor politice. In același 
timp pentru Lazăr crearea unor 
mai bune condiții de viață pentru 
tineret, constituia o problemă de 
primă importanță. De aceea după 
ce. în 1918, a pus bazele unui 
club al tineretului, în 1919 el a 
organizat prima organizație spor
tivă din Tg.' Mureș: Cercul de 
Cultură ~.............................
merciali 
ticulari.

Erau 
realizări 
adolescente entuziaste? Izvorau, 
firește și din entuziasmul anilor 
lui cruzi, dar mai ales din sim
țul său de dreptate socială, Activi
tatea lui de mai tîrziu o dovedește 
cu prisosință. Astfel participarea 
la mobilizarea muncitorilor fore
stieri, în 1920, în cadrul grevei 
generale, apoi munca neobosită 
de activist depusă pentru organi
zarea în sindicate a forestierilor 
Văii Mureșului precum și spriji-

Fizică 
și al

toate 
doar

al salariaților co- 
funcționarilor par

aceste minunate 
un rezultat al unei

nirea luptelor 
mai presus de 
sa în rindurile 
turie luptei lui consecvente și 
conștiente pentru victoria cauzei 
clasei muncitoare.

In perioada de cruntă prigoană 
antimuncitorească ce a urmat a- 
runcării Partidului Comunist în 
ilegalitate, cînd — în afară de

lor politice și — 
toate — înscrierea 
P C. R. stau măr-

Să învățăm 
din pilda eroilor 
clasei muncitoare

aparatul polițienesc — partidele 
burghezo-moșierești au inundat 
masele de tineret cu nenumărate 
fițuici de literatură pornografică, 
fascist-șovină, cînd imoralitatea 
exploatatorilor era o plagă mo
lipsitoare și pentru tineretul mun
citor ținut în mizerie și întuneric, 
în această perioadă, Lazăr Odon 
s-a ocupat de tineret cu dragoste, 
cu o perseverență deosebită. El 
i-a învățat pe tineri să disprețuia
scă literatura bulevardieră, să în
drăgească frumosul, umanul, li
teratura pătrunsă de spirit parti
nic. Contribuind la organizarea 
educației comuniste, Odon i-a în
vățat pe tineri să prețuiască sen
timentul tovărășiei, prieteniei, să 
manifeste unii față de alții atitu
dini adînc omenești, iar în fete 
să vadă iubite și tovarășe de 
viață și de luptă.

Ceea ce l-a caracterizat în pri
mul rînd pe Lazăr Odon a fost 
dragostea sa nemărginită pentru 
poporul exploatat și batjocorit, 
mințit și învrăjbit de toate cate
goriile de ticăloși; de la rege, 
moșier și patron, profesor bur
ghez și ofițer, negustor și judecă
tor corupt pînă la politicianul ve
ros și demagog, polițist și per
ceptor.

In 1929, 
la Cluj — 
tămîni și 
câți peste
adus o condamnare de trei ani. 
Curînd însă, guvernul manist a 
fost nevoit să decreteze amnistia 
politică promisă încă din timpul 
campaniei electorale. Totuși, că
lăii au refuzat să acorde liberta
tea unui grup de nouă comuniști 
în care era și Lazăr Odon. Lazăr, 
ca și ceilalți tovarăși — printre 
care Haia Lifșiț — știa că pe

monstruosul proces de 
care a durat șase săp- 
în care au fost impii- 
120 de luptători — i-a

Tinăra Ecaterina 
probînd un nou 

în

Blum de la fabrica „Tricoul Roșu“ din Arad 
jerseu din lotul celor 10 pe care le va crea 
acest sezon colectivul uzinei

rioada de închisoare înseamnă tot 
atîta vreme în care partidul e 
lipsit de un număr de luptători, 
că lupta pentru eliberare din tem
niță este de fapt lupta pentru re
venirea cît mai gfabnică pe fron
tul bătăliei de clasă. Avînd posi
bilitatea de a intra în acest front. 
Odon a făcut tot ce i-a stat în 
putere pentru a se elibera. Chiar 
și greva foamei. Să reținem : bol
navul de tuberculoză a declarat 
greva foamei.

După primele opt zile de grevă, 
grupul este transportat de la în
chisoare la spitalul militar pentru 
ca opinia publică să creadă că 
greviștii sînt ținuți sub observație 
medicală. In realitate, deținuților 
li se spune că cererea Tor va fi 
aprobată pentru ca să renunțe la 
acțiunea întreprinsă.

i5 zile au trecut, de la decla
rarea grevei. Oficialitățile sînt 
alarmate. Presa muncitorească și 
democrată susține' o puternică 
campanie.

20 de zile de la începerea gre
vei. Se încearcă alimentarea cu 
forța. Vlăguiți, greviștii țin to
tuși gurile încleștate.

30 de zile. Deținuții sînt mutați 
într-un salon deasupra bucătăriei.

35 de zile. Gărzii militare i se 
servește masa în salonul greviști
lor.

38 de zile. Greva continuă. Din 
întreaga țară, la Ministerul de 
Interne sosese avalanșă scrisori 
de protest. La fel din Cehoslova
cia, Franța, S.U.A., India etc.

39 de zile. Siguranța Generală 
trimite o notă secretă Siguranței 
Cluj: „Trebuie comunicat grevi
știlor că petiția lor a fost respin
să. Dacă ei se vor demoraliza și 
vor începe să mătiînce, rămîn are
stați. Dacă vor continua greva, 
atunci vor fi puși în libertate'.

40 de zile...
41, 42, 43...
In cea de-a 

că au pierdut partida, călăii i-au 
eliberat pe cei nouă eroi.

Odon era din nou liber. Dar 
boala l-a doborît la pat. Cuno- 
seîndu-i starea disperată, Sigu
ranța l-a socotit scos din luptă 
Bizuindu-se tocmai pe acest cal
cul al călăilor, Odon și-a continuat 
lupta. In cămăruța lui de la man
sardă, tinerii au început să orga
nizeze adevărate seminarii de 
marxism-leninism, reuniuni litera
re, documentate informări politice 
și — în perioada în care octavie- 
nii, lăncierii, legionarii se năpu
steau asupra școlilor în speranța 
recrutării de noi contingente pen
tru echipele morții — din aceeași 
cămăruță de suferință a lui Odon 
plecau spre liceul Papiu llarian 
foi volante care demascau fascis
mul și chemau la luptă pentru 
viață.

In 1935, ros de tuberculoză ple
că, cu sprijinul „Ajutorului Ro
șu", prin Cehoslovacia înU.R.S.S., 
unde a fost operat și internat 
apoi într-un sanatoriu în Crimeea. 
îngrijirea excepțională ce i s-a 
dat, l-a refăcut. Cînd hoardele na
ziste s-au năpustit asupra 
U.R.S.S., Lazăr Odon a cerut să 
fie primit voluntar în armată. Ne- 
fiind primit — datorită stării să
nătății sale — el luă parte activă 
la organizarea vieții de război, la 
evacuarea în răsărit a uzinelor. 
Muncă istovitoare, nopți nedormi
te. Vechea boală reapare neîndu
rătoare. El n-o ia în seamă și — 
ceea ce era fatal să se întîmple 
— în octombrie 1941 la Moscova, 
Lazăr Odon a închis ochii pen
tru totdeauna.

Astăzi în Tg. Mureș, orașul său 
natal, o stradă, un parc de cultu
ră și odihnă și o întreprindere in
dustrială îi cinstesc numele.

Dacă treceți vreodată prin Tg. 
Mureș, duceți-vă pe vechea stradă 
Worosmarty, la numărul 1, sus la 
mansardă. Acolo a trăit și a lup
tat un erou neînfricat, un comu
nist călit de partid. Să ne fie pil
dă măreață viața lui Lazăr Odon. 
Să fim dîrzi ca el, neclintiți ca el, 
să urîm ci el pe dușmanii po
porului, să ne dăruim, ca el, toa
te forțele cauzei partidului.

R. P. ROMINE
hoslovace. Formați» R- P- R- va 
susfine toate întîlnirile în orașul 
Magdeburg.

apoi handbaliștii romîni vor juca 
in zilele de 1 și 2 martie cu echi
pele Islandei și respectiv R. Ce-

Tînărul Gheorghe Șorecan responsabilul brigăzii „Tinăra Gar- • 
dă" de la secția fierărie locomotive a Atelierelor C.F.R. * 
„Grivița Roșie" este bine cunoscut, pentru hărnicia iul și a t 

tovarășilor din brigada pe care o conduce

44-a zi, întelegînd

nouă eroi.

GR. PANA

FOST
înaintea campionatului mondial de handbal redus

V

Echipa masculină de handbal a 
R. P. R. își continuă pregătirile 
în vederea participării la campio
natul mondial de handbal redus 
din R. D. Germană. După ultimele 
jocuri de selecție, federația de 
specialitate a alcătuit lotul de 16 
jucători care urmează să plece 
luni 24 februarie spre Berlin. Din 
lot fac parte printre alții E. Bar- 
bu, A. Bulgaru, I. Căliman, L. 
Stănescu, P. Ivănescu, V. Tale și 
O. Nodea. Pînă la plecarea în 
R. D. Germană echipa țării noa
stre va mai susfine două meciuri 
de verificare în compania unor 
echipe încă nedesemnate.

După cum s-a anunțat în ca
drul preliminariilor campionatu
lui mondial de handbal redus
formația R. P. R. a fost reparti
zată în grupa » H-a alături de 
echipele R. P. Ungare, R. Ceho 
slovace și Islandei. In primul joc 
echipa R. P. R. va întîlni la 27 
februarie formația R- P. Ungare,

PENTRU CODAȘI PRIMĂVARA 
A VENIT PREA DEVREME

Ì

(Urmare din pag- l-a)

năre,a din raionul„ _ _ Brăila au fost
însămînțate 30 ha. , cu mazăre 
lotul semincer, s-au plantat 3 
cu usturoi; 22 ha cu arpagic 
7 ha cu rădăcinoase.

Harnicii mecanizatori de 
S.M.T Ianca. din raionul 
tnon Sîrbu, care au terminat 
printre primi; pe regiune, repa
rațiile mașinilor și uneltelor a- 
gricole, au ieșit la însămînțat pe 
ogoarele gospodăriilor agricole 
colective din comunele Ianca, 
Plopu și Perișoru.

Insămînțările de, primăvară au 
început și 1» gospodăria colectivă 
„7 Noiembrie“ din satul Vinti- 
lești, raionul Călmățui, unde s-au 
însămînțat numai într-o singură 
zi 10 ha. cu orz.

Numeroase S.M.T. sînt gata 
de a începe însămînțările de pri
măvară. La S.M.T. Tuîucești, de 
pildă, s-a organizat 
două

pe 
ha 
Și

la 
Fiii-

lucrul în
schimburi pentru 26 trac-

toare. S-a asigurat combustibilul 
și lubrif iariții necesari pentru 
buna desfășurare a campaniei de 
însămînțări. Totodată au fost 
luate toate 
pentru buna 
tractoriștilor cu hrană. In acest 
scop, stațiunea a procurat impor
tante cantități de alimente și a 
stabilit cu consiliile de conduce
re ale G.A.C. pe care le va 
servi, ca acestea să asigure 
na caldă pentru tractoriștii 
vor lucra pe ogoarele lor.

Mai sînt însă unele gospodării 
de stat și S.M.T care au rămas 
în urmă cu reparațiile, ca G.A.S. 
Slobozia, Ciorăști și Florești, 
S.M.T. Făurei, Cudalbi, Chiraftei 
și Greci.

In S.M.T.-urile din regiunea 
Galați, mai erau de reparat pînă 
acum cîteva 
230 pluguri, 
cum și alte

Principala

fost
măsurile necesare 

aprovizionare a

de- 
hra- 

ce

zile 248 tractoare, 
117 semănători, pre- 
unelte.
cauză a neefectuării

la timp a reparațiilor se explică 
prin proasta organizare a mun
cii și prin slaba disciplină care 
mai există în unele locuri. La 
S.M.T. Chiraftei, de exemplu, 
tractoristul Constantin Moțoc 
lipsește de la lucru de mai mul
te zile, Andrei Popa de 7 zile, 
iar tractoristul Constantin Co- 
lesnicenco le urmează exemplul. 
Din cauza reparațiilor superfi
ciale executate, la S.M.T. Balta 
Albă, Florești și Trăian-sat, mo
toarele funcționează nesatisfăcă
tor. Conducerile G.A.S. și S.M.T. 
care au rămas în urmă cu re
parațiile au datoria să ia cele 
mai grabnice și eficiente măsuri 
pentru înlăturarea lipsurilor exis
tente. In același timp, organiza
țiile U.T.M trebuie să se preo
cupe îndeaproape de întărirea 
disciplinii tinerilor tractoriști și 
să tragă 1» răspundere pe cei 
care se fac vinovați de acte de 
indisciplină.

ooooo

COMUNICAT
privire la cea de-a treia sesiune a Comisiei 

permanente pentru colaborarea economică 
și tehnico-știinfifică în domeniul agriculturii 
pe lingă Consiliul de ajutor economic reciproc 

(C. A. E R.)
Intre 11 și 15 februarie 1958 

a avut loc la Sofi» cea de-a treia 
sesiune a Comisiei permanente 
pentru colaborare economică și 
tehnico-științifică în domeniul a- 
griculturij a țărilor participante 
la C.A.E.R. .

La lucrările sesiunii 
parte delegații ale 
Populare Albania, 
Populare Bulgaria, 
Cehoslovace, Republicii 
te Germane', Republicii 
Polone, Republicii Populare Ro
mîne, Republicii Populare Unga
re și U.R.S.S La sesiune. au a- 
sistat în calitate de observatori, 
delegați ai Republicii Populare 
Democrate Coreene și Republicii 
Populare Federative Iugoslavia.

cu

de

au luat 
Republicii 
Republicii 
Republicii 
Democra- 
Populare

Calitatea produselor
IN DISCUȚIA TINERILOR

(Urmare din pag. l-a)
să evidențieze calitatea firelor sau 
țesăturilor date de fiecare munci
toare. De asemenea s-a mărit 
mult exigența controlorilor de ca
litate de la rampele de control. 
Ca urmare a măsurilor luate s-a 
îmbunătățit calitatea produselor 
și s-a redus procentul de cupoane, 
contribuindu se astfel la reducerea 
prețului de cost.

Furnizorii să nu uite 
de calitate

Participanții. la consfătuire au 
scos la iveală nu numai metodele 
folosite pentru îmbunătățirea cali
tății produselor lor, ci și greutățile 
pe care le intlmpină din cauză că 
unii muncitori din întreprinderile 
care furnizează materii prime, se
mifabricate. lasă să iasă din fabri
cile Io’ produse ou defecte.

In cuvintul lor, tinerii Spiridon 
Răducanu și Ștefan Mirea de la 
Fabrica de confecții ,,Gh. Oheor- 
ghiu-Dej" au arătat astfel că stnt 
împiedicați adesea să lucreze mai 
bine din pricina faptului că la 
unele țesături furnizate chiar de 
întreprinderea .Industria Bumba
cului" se găsesc într-un balot 2-3 
nuanțe de culori. Țesăturile cu 
defecte măresc prețul de cost al 
confecțiilor.

Tinerii de la fabrica de confecții 
n-au ocolit să arate și faptul că 
și din fabrica lor sini livrate pe 
piață unele produse de calitate ne
corespunzătoare. De acest lucru se 
face răspunzătoare și organizația 
U.T.M., care nu s-a ocupat In sufi
cientă măsură de problema cali
tății, lăsind-o exclusiv pe seama 
celorlalte organe din întreprindere. 
Or ganizația U.T.M. n-a organizat 
consfătuiri cu tineretul pe tema ca
lității produse Io-, nici chiar acolo 
unde s-au semnalat defecțiuni In 
această direcție

Tovarășul Zamfir din sectorul 
vagoane al uzinelor „23 August", 
unde peste 40 la sută din numărul 
muncitorilor sînt tineri, arâtind că 
vagoanele fabricate aici au ajuns 
renumite în țară și peste hotare, a 
subliniat că tinerii intimnină unele 
greutăți din pricina unor materii 
necorespunzătoare standardelor în 
Vigoare, care vin de la Combinatul 
metalurgic Reșița. Din 
recepționarea se face 
perficial, materialul 
bricație și abia după 
rații se vede că este 
șător

blemele calității produselor. Așa se 
face că deși aici există numeroși 
controlori de calitate, parte din ei 
tineri, nimeni nu se ocupă de ridi
carea calificării, lor. Cei circa 12 
cont'olori tehnici de calitate de la 
strungărie lasă unele piese de pre
cizie fără o cercetare atentă, ceea 
ce face ca ele să nu corespundă ta 
montaj. Unii din ei nu consideră 
util să îndrume permanent tinerii

rna/ slab pregătiți pentru a-șl îm
bunătăți continuu calificarea.

De altfel la uzinele „21 Decem- 
control nu funcționează: In cei doi 
brie" nici posturile utemiste de 
ani de cina a .fost ales ca respon
sabil al unui post - s.a arătat — 
utemistul Savu n-a făcut aproape 
nimic pentru ca postul său de con
trol să-și îndeplinească sarcinile 
pentru care a fost creat.

Comisia permanentă a discutat 
rezultatele activității grupurilor 
de lucru și ale consfătuirilor ți
nute în anul 1957 și » adoptat 
recomandări corespunzătoare. Co
misia a examinat, de asemenea, 
probleme privind pregătirea ma
terialelor pentru coordonare» pla
nurilor de perspectivă ale dez
voltării agriculturii în țăr.le 
membre ale C.A.E.R și a prin
cipalelor orientări în- dezvoltarea 
tehnicii în agricultură, » adoptat 
hotărîri privind cele mai ef.cace 
metode de combatere a bolilor la 
animale și organizarea unui grup 
de lucru permanent pentru pro
blemele de medicină veterinară, 
compus din specialiști cu înaltă 
calificare; a examinat probleme 
legate de metodele de încercare 
a soiurjlpr de plante agricole și 
efectuarea schimbului de soiuri 
între țări. Au fost, de asemenea, 
examinate și discutate probleme 
privind mărire» producției de lină 
și îmbunătățirea calității ei. fo
losirea îngrășămintelor minerale, 
organice și a altor îngrășăminte 
și mecanizarea încorporării lor 
în sol, dezvoltarea pomiculturii, 
viticulturii și legumicultorii: îm
bunătățirea transportării și păs
trării acestor produse.

Au fost examinate rapoartele 
și recomandările privind princi
palele orientări în dezvoltarea

Succesul 
tinerilor mineri

Brigăzile de tineret din exploa
tările miniere din Valea Jiului 
aduc o importantă contribuție la 
îndeplinirea și depășirea planului 
de extracție. In luna ianuari» ele 
au extras peste plan mii de tone 
de cărbune cocsificabil șl energe
tic. Pînă în prezent peste 40 de 
brigăzi de tineri mineri aplică 
inițiativa brigăzii lui Mihai Tu- 
caciuc obținlnd depășirea planu
lui pe fiecare om, la fiecare loc 
de muncă. Brigăzile de tineret 
conduse de loan Vișa de la mina 
Vulcan și Cristian Aurel de la 
Aninoasa scot zilnic o tonă și 
jumătate de cărbune peste plan 
de fiecare om. De asemenea bri
găzile de tineret conduse de Va
ier Llciu, Teodor Popa, Vasile 
Stoica și altele de la minele Văii 
Jiului, au reușit să extragă în 
fiecare zi peste o tonă de cărbune 
în plus de fiecare membru al 
brigăzii.

• La întreprinderea minieră
“ din Baia 

f Mare procesul de producție
(„Petre Gheorghe"l ..

[ este mecanizat in
Ide peste 80%. Parte din uti- j 
f lajul aflat în exploatare» mi- j 
l nej este de fabricație romî- j 
r nească. j
1 în fotografie: minerul Cri- ] 
(șan Zoltan lucrînd la galeria j 
[ de înaintare. în cinstea alege- j 
f rilor F.D.P. el a obținut pe J 
(luna ianuarie a.c. o depășire j 
* a planului de 8%. j

proporție j 
din liti- i

:

I «

In loc de concluzii

cauză că 
uneori su- 

intră in fa- 
cîteva ope- 
necorespun-

★

Prmcipata răspundere pentru îm
bunătățirea calității muncii, tineri
lor revine organizației U T.M. din 
fiecare întreprindere in parte La 
unele întreprinderi, ca „21 Decem
brie". se pare însă că organizația 
U.T.M, se ocupă mai puțin de pro-

o

i

Consfătuirea a evidențiat contribuția pe care o aduc cercurile de 
minim tehnic la ridicarea calificării profesionale a tinerilor și, 
implicit la îmbunătățirea calității produselor. Numeroși particiipanți 
au subliniat faptul că acolo unde tinerii frecventează în mod re
gulat cercurile de minim tehnic calitatea produselor se îmbunătă
țește de la o lună la alta.

Mult influențează îmbunătățirea calității produselor și posturile 
Utemiste de control. Sînt numeroase întreprinderi în care posturile 
de control sfătuiesc pe tineri asupra modului cum trebuie să lu
creze, sezisează lipsurile și dau sugestii de îndreptare. In aceste 
întreprinderi crește exigența tinerilor față de propriile lor produse, 
iar prestigiul mărcii fabricii lor crește în faț» cumpărătorilor.

Consfătuirea a subliniat de asemenea aportul pe care poate și 
trebuie să-l dea în ridicarea calificării tinerilor inginerii și tehni 
cienii tineri.

Numai avînd un nivel profesional ridicat putem asigura reali
zarea unei producții de bună calitate șl la un preț Se cost cit mal 
redus — iată concluzia generală a consfătuirii. |

palele 
tehnicii industriei alimentare, ti
pizare» 
precum
mează să fie coordonate l.a întoc
mirea planurilor de perspectivă 
ale dezvoltării industriei al.men- 
tare în țările membre ale C.A.E.R.

Au fost examinate problemele 
îmbunătățirii continue a activi
tății colegiului de redacție al Re
vistei Agricole Internaționale 
(n.r. — pubLcația Organizației 
internaționale pentru alimentație 
și agricultură O.N.U.).

Comisia a examinat și aprobat 
planul său de lucru pe anul 
1958.

Recomandările adoptate la cea 
de-a treia sesiune a Comisiei per
manente pentru agricultură au 
c,a scop îndeplinire» hotărîrilor 
C.A.E.R Ele vor contribui la 
dezvoltarea și întărirea cbnt nuă 
a colaborării economice și teh- 
nico-științifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul agri
culturii și, industriei alimentare.

(Agerpres)

mașinilor și aparaturii, 
și problemele care ur

• Turneul internațional de 
fotbal pentru echipele de ti
neret de la Viareggio a luat 
sfîrșit la 17 februarie cind s-a 
disputat finala între echipele 
italiene Sampdoria și Fioren
tina. Victoria a revenit echipei 
Sampdoria cu scorul de 2—0. 
Pentru locurile 3—4 Udinese a 
întrecut cu același scor pe La
nerossi.

• La 17 februarie a plecat 
în Norvegia un grup de pati
natori sovietici printre care 
recordmanul mondial Evghe
nii Grișin, Larionov, Liadkov 
și alții. împreună cu membrii 
echipei U.R.S.S., victorioasă la 
campionatele lumii, acești pa
tinatori vor participa Ia în- 
tîlnirea amicală cu echipa 
Norvegiei ce va avea loc la 
Oslo la 25 și 26 februarie.

2 • Echipa sovietică de fot-
° bal Spartak Moscova a jucat
2 cu selecționata Indoneziei la
5 Djakarta în fața unui nume-

ros public. Meciul s-a terminat 
cu scorul de 3—2 (1—1) în 
favoarea jucătorilor sovietici.

• Partida 6-a a meciului 
revanșă pentru titlul mondial 
feminin de șah a avut o des
fășurare interesantă, Fosta 
campioan» Elisabeta Bîkova 
cu albele a ales o variantă 
puțin utilizată în apărarea si- 
ciliană punînd in dificultate pe 
adversara sa. In jocul de mij
loc Rubțova a echilibrat si
tuația și cu toate că la între
rupere albele aveau un pion 
în plus campioana lumii a 
reușit să forțeze remiza.

Astfel după 6 partide sco
rul meciului este de 4—2 pen
tru Olga Rubțova.

• Campionatul de polo pe 
apă al Americii de Sud a fost 
cîștigat la egalitate de puncte 
de Argentina și Brazilia. In 
meciul final cele două forma
ții n-au putut să se depărteze 
terminînd la egalitate: 6—6 
după două prelungiri.

Lărgirea schimburilor
comerciale romîno-franceze

Negocierile comerciale romî
no-franceze care au * 
la Paris, Ia 20 ianuarie 
s-au 
a. c„ 
cord 
mele guvernului romîn de către 
Mauriciu Novac, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, președintele delegației co
merciale romîne și, în numele gu
vernului francez de dl. Emanuel 
D’Harcourt din Ministerul Aface
rilor Externe, președintele dele
gației franceze.

Acordul va intra în vigoare în 
mod retroactiv de la 1 ianuarie 
1958 și va fi valabil pînă Ia 31 
decembrie 1960, adică trei ani.

Pentru anul 1958 schimburile 
prevăzute depășesc 15 miliarde 
franci, ceea ce reprezintă o creș
tere de circa 20 la sută față de 
contingentele anului trecut.

Printre produsele mai impor
tante care sînt prevăzute a fi 11-

început 
i 1958, 

terminat la 17 februarie 
prin încheierea unui a- 

care a fost semnat în nu-

vrate în cursul anuluj 1958 de 
către cele două părți se citează 
următoarele :

Exportul romînesc către Fran
ța : produse petrolifere (benzină, 
motorină, păcură), cherestea ră- 
șlnoasă, porumb, diverse semințe, 
hîrtie de ziar, utilaje petrolifere, 
material electric.

Exportul francez către Repu
blica Populară Romînă produse 
siderurgice, medicamente, produse 
chimice diverse, materiale pentru 
industria textilă, echipament in
dustrial. • ;

Paralel cu negocierile comer
ciale au avut loc și negocieri fi
nanciare conduse din parte» ro
mînă de către Radu Mănescu, ad
junct al ministrului Finanțelor.

Deși punctele de vedere ale ce
lor două delegații s-au apropiat 
mult, totuși un acord definitiv nu 
a putut fi încheiat. Negocierile 
vor fi reluate înainte de 1 iunie 
1958.

ooooo 1

Imbold pentru noi realizări
(Urmare din pag. l-a)

,,cu toate greu- 
și fără a ocoli

re» subliniază că 
tățile întîmpinate 
lipsurile ce mai dăinuie incă, este 
limpede că în cei doi ani ce au 
trecut de la ultimele alegeri ale 
sfaturilor populare, s-au făcut paȘj 
însemnați înainte“. Comerțul de 
stat și cooperatist cuprinde 2086 
unități care aprovizionează cu 
cantități tot mai mari de mărfuri 
pe cei ce muncesc. In anul 1957 
au fost distribuite prin rețeaua 
comerțului de stat și cooperatist 
mărfuri în valoare de 1.206.000.000 
lei, cu 161.500.000 mai mult față 
de anul 1956. In orașele Iași, Paș
cani, Biriad. s-au construit și se 
construiesc numeroase blocuri 
muncitorești cit și locuințe indivi
duale cu credite de Ia stat. Numai 
în orașul Iași, de exemplu, au fost 
date în folosință 890 apartamente, 
iar 535 cetățeni își construiesc cu 
ajutorul statului, locuințe indivi
duale.

Reține atenția de asemenea rea
lizările obținute în domeniul con
struirii, întreținerii și înzestrării t 
edificiilor cultural-sociăle. Din 
fondurile de autoimpunere și in
vestiții au fost construite în anul 
1957 în întreaga regiune 14 că
mine culturale. S-au construit și 
refăcut 222 școli în orașele și sa
tele regiunii. Rețeaua cinemato
grafică s-a extins existînd în mo
mentul de față 78 cinematografe 
orășenești și sătești. 26 504 difu
zoare au fost instalate în casele 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate, ele fiind deservite de 13 
stații de radioficare.

Și lista realizărilor, oglindite 
de Chemarea Consiliului regional 
lași al F.D.P., poate continua. Ele 
sînt tot atîtea argumente care 
dau un imbold și mai mare oa
menilor muncii din regiunea iași 
pentru a-și mări eforturile, ca sub 
conducerea partidului nostru, să 
lupte pentru a face viața și mai 
frumoasă și mai bogată.



a unei zone denuclearizate
Memorandumul guvernului R. P. Polone

Cu privire Ia crearea în Europa centrală Consfătuirea unională 
a cultivatorilor 

de bumbac 
din U.R.S.S.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 
P.A.P., transmite textul memo
randumului guvernului R. P. 
Polone: La 2 octombrie 1957 
guvernul Republicii Populare 
Polone a prezentat la Adunarea 
Generală a Organizației Națiuni
lor Unite propunerea cu privire 
la crearea în Europa centrală a 
unei zone denuclearizate. Guver
nele Republicii Cehoslovace și 
Republicii Democrate Germane 
s-au declarat gata să adere la 
această zonă.

Guvernul Republicii Populare 
Polone pornește de la premiza că 
crearea propusei zone denucleari
zate poate duce la îmbunătă
țirea atmosferei internaționale, 
poate contribui la tratative mai 
largi în problema dezarmării și 
la rezolvarea altor probleme in
ternaționale litigioase, în timp ce 
continuarea și extinderea asupra 
altor țări a înarmărilor nucleare 
ar duce fără îndoială ia perma
nentizarea scindării Europei în 
blocuri opuse și la complicarea 
situației, îndeosebi în Europa 
centrală.

In decembrie 1957 guvernul 
Republicii Populare Polone a 
reînoit propunerea sa pe cale 
diplomatică.

Avînd în vedere ecoul larg 
trezit, la inițiativa poloneză, pre
cum și concluziile rezultate din 
discuția care s-a desfășurat pe 
marginea acestei propuneri gu
vernul R. P. Polone face prin 
prezenta o expunere mai detailată 
a propunerilor sale, care poate 
ușura tratativele și realizarea 
unei înțelegeri în această pro
blemă.

I. Zona propusă urmează să 
cuprindă teritoriile Poloniei, 
Cehoslovaciei, Republicii Demo
crate Germane și Republicii 
Federale Germane. Pe acest teri
toriu nu s-ar produce și nici nu 
,s-ar stoca arme nucleare, nu s-ar 
amplasa materiale și instalații 
destinate deservirii acestora; 
folosirea armei nucleare împo
triva teritoriului acestei zone ar 
fi interzisă.

II. Obligațiile care decurg din 
crearea unei zone denuclearizate 
s-ar baza pe următoarele prin
cipii :

1. Statele participante la 
ceastă zonă s-ar obliga să 
producă, să nu stocheze, să
introducă în scopuri proprii și să 
nu permită amplasarea pe teri
toriile lor a nici unui tip de

a-
nu
nu

armă nucleară, precum și să nu 
instaleze și să nu admită pe teri
toriul lor materiale 
care deservesc 
inclusiv rampele 
rachetelor.

2. Cele patru
Statele Unite ale Âmericîi, Marea 
Britanie și U.R.S.S.) s-ar cb'.iga:

a. să nu mențină arma nucleară 
in armamentul trupelor lor care 
staționează pe teritoriile statelor 
din această zonă ; să nu mențină 
și să nu instaleze pe teritoriile 
statelor din această zonă mate
riale și instalații pentru utili
zarea armei nucleare, inclusiv 
rampe pentru lansarea rachetelor.

b. să nu pună în nici un fel 
și sub nici o formă la dispoziția 
guvernelor sau altor organe de 
pe acest teritoriu arma nucleară, 
materiale și instalații pentru uti
lizarea acesteia.

3. Puterile care dispun de ar
ma nucleară trebuie să-și asume 
obligația că nu vor folosi aceas
tă. armă împotriva teritoriilor zo
nei sau a oricăror obiective care 
se află pe acest teritoriu.

în felul acesta puterile s-ar 
obliga să respecte statutul zonei 
ca teritoriu denuclearizat și îm
potriva căruia să nu fie folosită 
arma nucleară.

4. Celelalte state, 
trupe staționează pa 
oricărui stat din această 
s-ar obliga de asemenea 
mențină arma nucleară 
mamentul trupelor lor și 
pună această armă la dispoziția 
guvernelor sau aitor organe de. 
pe acest teritoriu. Ele nu vor 
amplasa pe teritoriul statelor 
din această zonă nici un fel de 
materiale și instalații pentru u- (. 
tilizarea armei nucleare, nici 
rampe pentru lansarea rachete
lor și nu le vor pune la dispo
ziția guvernelor sau altor orga
ne de pe acest teritoriu.

Modul de înfăptuire a acestor 
obligații ar putea fi stabilit in 
amănunt de comun acord.

HI. Pentru a asigura efica
citatea și îndeplinirea obliga
țiilor cuprinse în paragraful II, 
punctele 1, 2 și 4, statele intere
sate s-ar obliga să stabilească 
pe teritoriul zonei propuse un 
sistem de control larg și eficace 
și să se supună acțiunii acestuia.

Acest sistem ar putea cuprin
de atît controlul terestru cît și 
cel aerian. S-ar putea de aseme-

Și 
arma 
pentru

puteri

instalații 
nucleară, 
lansarea

(Franța,

ele căror 
teritoriul 

zonă, 
să nu 
în ar
să nu

nea stabili puncte corespunzătoa
re de control cu drepturi și po
sibilități de acțiune care ar asi
gura eficacitatea inspecției.

Asupra amănuntelor și moda
lității de înfăptuire e acestui 
control s-ar putea cădea de a- 
cord pe baza experienței dobin- 
dite pînă in prezent și a proiec
telor prezentate de diferite state 
în cursul tratativelor de pînă a- 
cum cu privire la dezarmare. în 
forma și măsura în care acestea 
ar putea fi aplicate la teritoriul 
acestei zone.

Sistemul de control creat pen
tru zona denuciearizată ar putea 
fi o experiență folositoare pentru 
realizarea unor acorduri mai 
largi în problemele dezarmării.

2. Pentru supravegherea înfăp
tuirii obligațiilor propuse ar ur
ma ‘să se înființeze un aparat 
de control corespunzător. Din a- 
cesta ar putea face parte, de 
exemplu, reprezentanți numiți 
(eventual ad personam) de către 
organele organizațiilor pactului 
nord-Atlantic și Tratatului de la 
Varșovia. Din acesta ar putea 
face parte de asemenea cetățeni 
sau reprezentanți ai statelor care 
nu fac parte din nici una din 
grupările militare din Europa.

Procedura de instituire, forme
le de activitate și dare de seamă 
a organelor de control pot con
stitui obiectul unor înțelegeri 
ulterioare.

IV. Mijlocul cel mai simplu 
de stabilire a obligațiilor state
lor care Intră în componența zo
nei, ar fi încheierea unui acord 
internațional corespunzător, pen-

tru a evita însă complicațiile 
care după părerea unora ar pu
tea interveni în cursul rezolvării 
in acest mod a problemei, s-ar 
putea :

1. stabili aceste obligații sub 
forma a patru declarații unilate
rale, avînd caracter de obligații 
internaționale și date spre păs
trare unui stat depozitar ales de 
comun acord ;

2. stabili obligațiile marilor 
puteri în forma unui document 
comun sau a unor declarații uni
laterale (după cum s-a arătat la 
punctul 1 ) ,

3. stabili obligațiile celorlalte 
state ale căror forțe armate sta
ționează pe teritoriul zonei, in 
forma finer declarații unilaterale 
(după cum s-a arătat la punctul 
1).

Pe baza propunerilor de mai 
sus guvernul Republicii Popu
lare Polone propune să se în
ceapă tratative în vederea ela
borării amănunțite pe viitor a 
planului de creare a unei zone 
denuclearizate. a documentelor 
și garanțiilor legate de acesta, 
precum și a modalității de tra
ducere în viață a obligațiilor a- 
sumate.

Guvernul Republicii Populare 
Polone este convins că adopta
rea propunerilor în problema 
creării unei zone denuclearizate 
în Europa centrală va ușura rea
lizarea unui acord cu privire la 
limitarea corespunzătoare a ar
mamentelor de tip clas.c și la 
reducerea efectivului trupelor 
străine staționate pe teritoriile 
statelor din această zonă.

CUV1NTAREA LUI 
N. S. HRUȘCIOV

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: Peste 2.0UO de 
cultivatori de bumbac din repu
blicile Asiei Centrale, Kazahstan, 
și Transcaucazia, participă la 
consfătuirea unionala a cultiva
torilor de' bumbac care s-a des
chis la 18 februarie în marele 
palat al Kremlinului.

In prezidiu au luat loc Aristov, 
Bulganin, ~ 
Ignatov, 
Kuusinen, 
Șvernik, 
Pervuhin.

Deschizînd consfătuirea N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. 
al P.C.U.S. a arătat că Uniunea 
Sovietică a produs în 1957 
4.355.000 de tone de bumbac — 
aproape de șase ori mai mult 
decît in 1913.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
consfătuirea a depășit cadrul 
unei consfătuiri care se referă 
doar la problemele cultivării 
bumbacului. Ea constituie o 
dovadă a . triumfului politicii 
naționale leniniste, prieteniei din
tre popoarele Uniunii Sovietice, 
dezvoltării puternice a economiei 
și culturii republicilor din Asia 
Centrală, Transcaucazia și 
Kazahstan. In lupta pentru con
struirea comunismului, a spus 
Hrușciov, P.C.U.S. a repurtat 
numeroase victorii. Cea mai im
portantă dintre ele însă, a subli
niat el, constă desigur în faptul 
că partidul înfăptuind poruncile 
lui Lenin, a unit popoarele 
Uniunii Sovietice într-o singură 
familie puternică.

Măsuri 
ale guvernului 

tunisian

Furțeva, Hrușciov, 
Kiricenko, Kozlov, 

Mikoian, Muhitdinov, 
Voroșilov, Kosîghin,

In spatele catedralei gotice, străjuită de turnuri durate in piatră, se află unul dintre cele mai 
interesante monumente budape stane: Bastionul Pescarilor

Foto V. SAVIN
★

Vești din R. P. Ungară
BUDAPESTA. - Cu prilejul ce- 

lei de-a 10-n aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Ungaria 
și Uniunea Sovietică. Endre Sik, 
ministrul Afacerilor Externe, a fă
cut o declarație agenției M.T.I. în 
care a subliniat că semnarea aces
tui acord a avut loc în anul 1918, 
după victoria clasei muncitoare un
gare, a poporului muncitor.

încheierea acestui tratat, a de
clarat Endre Sik, a constituit o 
consecință firească și indispensa-

bilă a faptului că Ungaria se ho- 
tărîse să meargă pe calea con
struirii socialismului.

Tratatele încheiate cu U.R.S.S 
și cu alte țări de democrație popu
lară constituie chezășia interna
țională a puterii proletariatului Tn 
Ungaria și a independenței țării 
noastre, a declarat Endre Sik.

★
BUDAPESTA. — După cum 

anunță ziarul „N epszabadsag“, 
minerii din bazinul carbonifer

Nograd din R. P. Ungară își depă
șesc zi de zi sarcinile de produc
ție. Lucrările de exploatare nu au 
putut fi frînale nici de gerul 
aspru din a doua jumătate a lunii 
ianuarie.

In luna ianuarie, toate minele 
bazinului carbonifer Nograd și-au 
îndeplinit planul înainte de ter
men, dînd 1225 vagoane de căr
bune peste plan.
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Situația din Indonezia

Fruntași ai partidelor politice 
condamnă acțiunea complotiștilor

DJAKARTA 18 (Agerpres). — 
Potrivit agenției Associated 
Press, locotenent-colonelul Su- 
kendro, șeful serviciului de infor
mații al armatei indoneziene, a 
anunțat că generalul Nasution, 

1 șeful statului major al armatei 
indoneziene, a exclus din armată 
pe locotenent-colonelul Somba 
care comandă forțele militare din 
nordul Celebesului, precum și pe 
adjunctul său, deoarece au făcut 
cauză comună cu clica separa
tistă care a pus mina pe putere 
in Sumatra centrală.

Acțiunea antipatriotică a sepa
ratiștilor din Sumatra centrală și 
Celebesul de nord este aspru 
condamnată de numeroși fruntași 
ai partidelor politice din Indone

zia. Președintele partidului națio
nal, Suwirjo, a subliniat că întru- 
cît clica lui Husein a creat un 
așa-zis „guvern“ în Sumatra 
centrală, există toate motivele ca 
guvernul central să adopte 
acțiuni cit mai hotărite împo
triva acestora. Președintele Par
tidului Comunist din indonezia, 
Aidit, a arătat într-o declarație 
publicată in ziarul „Harian 
Rakjat“, că regiunile unde s-au 
cuibărit elementele trădătoare au 
și început să fie folosite de puteri 
străine drept baze pentru știr
birea suveranității Republicii 
Indonezia. Aidit a adăugat că 
trebuie adoptate măsuri hotărite 
și urgente.

Principala problemă 
a sesiunii Comitetului 
Executiv F. M. T. D. 

a fost pacea
- CONFERINȚA DE PRESA 

DE LA BUDAPESTA —
BUDAPESTA. — La 17 fe

bruarie la Asociația ziariștilor 
ungari din Budapesta a avut 
loc o conferință de presă or
ganizată de Comitetul Execu
tiv al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, 
vire la recenta sesiune 
Budapesta.

BRUNO BERNINI, 
dintele FJM.TJD., a 
că principala problemă a se
siunii de la Budapesta a fost 
problema păcii.

in ce privește cel de-al 
VH-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, care 
va avea loc in anul 1959, a- 
cesta va trebui să fie o intîl- 
nire la care vor putea partici
pa toți tinerii indiferent de

apartenența lor politică și 
convingerile lor. tn cadrul 
reuniunii de la Stockholm, 
Comitetul de pregătire va ho
tărî locul festivalului. Printre 
orașele propuse pentru cel 
de-al VH-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților 
figurează Parisul, Viena, Fra
ga, Pekinul și Stockholmul.

In încheiere. Bruno Bernini 
a arătat că festivului trebuie 
organizat intr-o țară care să 
poată valorifica adevăratul 
caracter al acestei întîlniri a 
tineretului din întreaga lume.

TUNIS. Luni seară secretaria
tul de stat pentru informații al 
Tun.siei a publicat un co
municat în care anunță că gu
vernul tunisian a retras autori
zația de funcționare consulatelor 
franceze din Gabes. Gafs« și 
Medjez el Bab

în comunicat se arată că gu
vernul tunisian a fost nevoit să 
ia aceste măsuri față de perso
nalul consular francez care a 
refuzat să se supună hotărîrilor 
de închidere a consulatelor
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Da. Țin minte ca azi macii 
din pustă: florile cele mai 
fierbinți, flăcările pămîntulul 
care se sting la prima atin
gere de mină. Dogoarea ma
cilor îmi pirlea obrajii, acolo 
unde zbucnise odinioară ca un 
incendiu al pustei, Petofi Son
dor. Acolo unde amintirea sa 
foșnește în fiecare fir de iar
bă, priveam în depărtare, mi
rajele pustei. Mi-era sete, și la
cul își unduia unda pe cer. 
Mi-era cald. Și umbra pădurii 
se legăna înainte-mi. Era atît 
de aproape, incit o vedeam lim
pede ca zarea. Era atît de 
departe incit n-o atingeam 
niciodată. Arșița cîntecelor lui 
Petofi, azi atît de populare ca 
ale. autorilor anonimi, bolul tâ
năr. mlădiu ca trestia de pe 
malul lacurilor proiectate în cer 
— mi s-au legat pentru tot
deauna de pusta netedă ca 
palma și fără hotar.

Da. Țin minte ca azi po
dul, parapetul de piatră pe 
care mă sprijineam, curgerea

Veronica Porumbacu

căii lactee tn undele Dunării, 
sărutul de apă al fluviului, lu
minile Casei Țării prelungite 
ca niște colonade antice, în lu
mina ușor tremurîndă a unde
lor. Casa Țării, în care țara din 
trecut n-avea dreptul să-și tri- 
meată fiii, ci doar părinții ci 
vitregi. Casa Țării, luată ca în 
vîrful spăngilor, de satira lui 
Ady...

Da. Țin minte ca azi casele 
vechi ale Pestei. Curțile inte
rioare. șirurile de balcoane cu 
rufele fîlfîind la uscat. Tot 
încă viu, pînă și înfiorarea la 
gîndul că printre ele își va fi 
petrecut anii de copilărie, pe 
jumătate romînul Jozsef At- 
tila...

Da. Țin minte totul, ca azi, 
deși sînt șase ani de la călă
toria mea prin patria marilor 
lirici maghiari. Dincolo de ver
surile lor cunoscute prin tra-

duceri, admirabile dar încă pu
ține, îi simțeam pe pămîntul 
lor natal. îi intîlneam pe ma
lul Tisei, pe străzile Pestei, îi 
presimțeam așa cum la margi
nea unul codru bănui 
umbrei lui dese, așa 
zori. întrevezi lumina

răcoarea 
cum în 
amiezii.

:

:

:

Și voiam să intru în

spânelor, de satira lui

ale Pestei. Curțile inte-

Evenimente politice însemnate

cu pri
de la

preje- 
declarat

inima 
codrului. 

Și voiam să ajung la amiază. 
Dar și azi sînt abia la început.

Concursuri în cinstea 
celei de a 40 aniversări 

L.a U. T. C.
La 17 
Culturii 

U.T.C.L.

MOSCOVA. — 
februarie Ministerul 
al U.R.S.S. și Q.C. al 
au anunțat organizarea unor 
concursuri în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist 
care are loc în octombrie a.c.

Va avea loc trecerea în 
• revistă a spectacolelor de 
tineret ale teatrelor de dramă 
și muzică puse în scenă în 
stagiunea teatrală. 1957—1958, 
sau pregătite special în vede
rea trecerii în revistă.

în Orientul Mijlociu
In ultimele două săptămîni, 

în Orientul Mijlociu au avut 
loc evenimente politice de 
mare importanță pentru isto
ria popoarelor din această 
zonă. La 2 februarie, după tra
tative îndelungate duse între 
guvernele Egiptului și Siriei 
a fost proclamată Republica 
Arabă Unită. La 21 februarie 
popoarele din Egipt și Siria, 
vor fi consultate în cadrul u- 
nui referendum în legătură cu 
crearea noului stat. Potrivit ex
punerii făcute de oamenii de 
stat egipteni și sirieni, Repu
blica Arabă Unită va avea un 
singur președinte, un singur 
parlament, un singur guvern fi

o singură armată. Acest nou 
stat cu o populație de aproxi
mativ 27 de milioane de oa
meni constituie un prim pas 
pe calea unirii tuturor popoa
relor arabe.

La scurt interval după pro
clamarea Republicii Arabe U- 
nite, agențiile de presă au a- 
nunțat că între guvernele Ira
kului și Iordaniei s-au înche
iat tratativele pentru unifica
rea acestor țări. Aceste trata
tive au luat sfîrșit la 14 fe
bruarie în capitala Iordaniei, 
Amman, unde regele Faisal al 
Irakului și regele Husein al 
Iordaniei au semnat documen
tul prin care se proclama noul

O sută de tragedii americane
(Urmare din pag. l-a)

ooooo---------

■ PE SCURT1
MOSCOVA. — Averki Aristov, 

Nikolai Bulganin, Nikita Hrușciov, 
Frol Kozlov și alți conducători al 
Statului Sovietic au participat în 
seara de 18 februarie la recepția 
oferită în cinstea celei de-a 10-a 
aniversări a încheierii Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Populară Ungară și Uniunea So
vietică, de Janos Boldoczki, amba
sadorul Ungariei.

RABAT. — Ziarul „Al Alam“ a 
publicat un comunicat al armatei 
marocane de eliberare a Saharei în 
care se arată că în zona Ifni și în 
Sahara ocupată de spanioli lup
tele continuă. Unitățile spaniole 
folosesc avioane de fabricație fran
ceză și americană.

CAIRO. — După cum anunță 
postul de radio Cairo, în Oman

continuă luptele dintre partizani si 
unitățile britanice. In cursul unei 
ciocniri au fost uciși 7 soldați bri
tanici. Două avioane militare bri
tanice au fost avariate.

Postul de radio menționează că 
forțele britanice se pregătesc să 
dezlănțuie o ofensivă generală în 
Oman.

NEW YORK. — In după-amiaza 
zilei de 18 februarie a avut loc o 
ședință a Consiliului de Securi
tate. Delegatul tunisian Mongi 
Slim a acceptat propunerea de a- 
minare a dezbaterilor Consiliului 
de securitate în problema agre
siunii franceze împotriva teritoriu
lui Tunisiei rezervîndu-și dreptul 
să ceară convocarea de urgență a 
consiliului în cazul cind ,,bunele 
oficii" anglo-americane nu vor da 
rezultate.

sooateți-o din mizeria neagră, fa- 
ceți-l pe oopil să trăiască anii lui 
fragezi. Doar atunci micul David 
va prețui valorile morale, nu va 
mai fura. Dar acest lucru nu e 
posibil în condițiile nedreptei al
cătuiri a vieții sociale din S.U.A.

Același lucru se referă și la Hil
da R. în vîrstă de 15 ani — un 
alt caz prezentat de „New York 
Times". Și ea e pe cale de a de
veni delicventă. Cea mai frecventă 
expresie a ei este: „Aș vrea să 
mor“. De ce oare ? O adolescentă 
de 15 ani care are în față întrea
ga viață, viitorul, dorește să moa
ră ? Hilda trăiește cu mama, ei, 
Flora R. și trei surori într-o cămă
ruță. Familia trăiește în mizerie 
de la moartea capului familiei, 
mic comerciant, care neputlnd ți
ne piept concurenței a '.“sat în 
urma lui, după moarte, mizeria. 
De atunci familia trăiește din mi
la vecinilor. Realitatea iarăși apa
re în mod evident. Dar iată că 
aceiași domni de la „Neu) York 
Times“ încearcă o tristă figură 
de... stil. Vinovatul principal — 
sistemul capitalist în putrefac
ție — este absolvit de culpă. Vi
novat este decretat... mama, care 
„a acordat puțină atenție Hildei“. 
Ziarul arată că acum mama re
gretă. In prezent solicită mila pu
blică pentru a obține fonduri în 
vederea înscrierii fetei la o școa
lă. Altfel ei îi este teamă că fata 
își va pune capăt zilelor.

Nu, dorința de a-și sflrși viața 
la 15 ani a Hildei nu se datoreș- 
te mamei sale I Această dorință 
își are explicația profundă în 
greutățile vieții de fiecare zi pe 
care ea le întîmpină, tn toate jig-

nirile și insultele pe care ea, co
pil sărac, trebuie să le suporte.

Și suita nenorociților (la pro
priu) se continuă pe cele patru 
pagini ale gazetei. Acum un an 
dl. K negăsind de lucru a plecat 
tn alt stat să-și caute un servi
ciu, lăsînd fără sprijin pe soția și 
cei doi copii ai săi. A început să 
trimită ceva bani, cu totul insu
ficient. Doamna K s-a angajat ca 
lucrătoare într-o uzină lăsîndu-și 
copiii în grija vecinilor. Dar a- 
ceastă muncă a fost peste puteri
le ei. Ea a pierdut încrederea în 
viață și s-a îmbolnăvit. Dl. K s-a 
întors de urgență în oraș unde și 

o 
de

astăzi continuă să-și caute 
slujbă. Cu toți sînt muritori 
foame. Ajutați-i I

Acestea sînt doar cîteva 
cele o sută de' cazuri. In mod , 
blic trebuie declarat că scopul 
propus de ziarul american a fost 
realizat pe deplin : a reușit să ne 
producă mila pentru miile de 
nenorociți ce se zbat în mizerie. 
De ce a publicat ziarul aceste 
patru pagini ? Pot fi făcute moi 
multe presupuneri, care se com- 
plectează reciproc. Mizeria mare 
din metropolă a fost deseori folo
sită propagandistic de către par
tidul democrat, împotriva republi
canilor aflați la putere. Cele 
patru pagini nu-și propun găsirea 
unor mijloace radicale pentru des
ființarea unei asemenea mizerii, ci 
constituie un cal de bătaie pro
pagandistic, demagogic folosit de 
zeci de ani de către cele două 
partide principale burgheze, unul 
împotriva celuilalt care se succed 
la conducere. Unica soluție, pe 
care o întrevăd nu este alta de- 
cît... mila publică. Pe de altă parte 
e posibil ca aceste pagini să aibă

din 
pu-

'drept »cop ridicarea acțiunilor u- că „nu avea niciodată nimic’' este 
nor directori de societăți de bine- de origină... spi ' 
facere, pe mina cărora se află nutrește gîndul 
sume de bani. Și poate că editorii 
lui „New York Times" făcînd a- 
ceastă reclamă nu sînt nici ei 
străini de aceste sume.

Numai că ziarul și-a dat seama 
că lucrurile pot fi interpretate și 
altfel, în adevărata lumină. Și 
după cum am văzut, el a încercat 
să reducă efectul produs și să-i 
dea un alt sens decît cel real. Dar 
editorialistul ziarului „New York 
Times“ s-a încurcat în acel joc 
penibil și neindemînatec.

Ziarul are și propoziții de sin
teză asupra celor o sută de ca
zuri. Vrînd să arunce răspunderea 
de pe umerii „modului de viață 
american“ pentru aceste nenoro
ciri, încearcă să tragă o concluzie 
falsă, punind chipurile în 
„obiectiv“ întrebarea : „Mai 
oare exista nevoia, într-un 
al bunei stări publice tot 
crescînde ?“ Nu, nici vorbă, 
tragediile din cele patru 
de ziar vorbesc numai și 
despre... prosperitate și bună sta
re. Indiscutabil. E drept că apar 
oarecari mici lipsuri de natură, 
însă... spirituală. Deși, s-ar părea 
de necrezut, totuși răspunsul edi- 
torialistului la întrebarea cheie de 
mai sus sună: „Nevoile lor nu 
sînt în general numai fizice, ci 
mai curînd nevoile minții și spi
ritului — de a găsi un bun sfă
tuitor, înțelegător..." Cît de pro
fund e comentatorul I Oare dacă 
Mr. F. din cazul 3, Richard W. 
din cazul 5, David R. din cazul 
7. Hilda R. din cazul 10, doam
na S.K. din cazul 30 ar fi avut la 
îndemînă... sfaturi, în New York 
nu s-ar afla asemenea drame ? 
Oare complexul lui David pentru

mod 
poate 
secol 

mai 
Toate 
pagini 
numai

drituală ? Hilda R. 
să se sinucidă pen

tru o nemulțumire... sufletească, 
ori pentru faptul că a fost înjosi
tă de-a lungul întregii ei existen
te PI Chiar Henry L. Carthy și 
Raymond Houston, directori ai u- 
nor agenții publice de ajutoare 
scriu negru pe alb în pagina l-a 
a aceluiași „New York Times“. 
„într-o mare metropolă ca a New 
York-ului, sînt mii de bărbați, 
femei și copii, care au nevoie de 
hrană, îmbrăcăminte și adăpost; 
aceste nevoi sînt uneori acoperite 
de agenții de ajutorare publică. 
Dar sînt și mii de oameni, ale că
ror nevoi nu pot fi acoperite de 
agenții publice...“ Nici pomeneală 
de ajutor... psihic. Este vorba 
numai și numai de hrană, îmbră
căminte adăpost, necesități de 
prim ordin ale oricărei ființe ome
nești. De ce atunci încearcă „New 
York Times“ să ascundă adevăra
tele cauze P Pentru că este un or
gan burghez de presă și încearcă 
să camufleze Că sistemul capita
list este cel ce dă naștere în mod 
cronic tuturor nenorocirilor descri
se în cele „100 de cazuri“ și exi
stente în alte atîtea milioane de 
cazuri asemănătoare sau și mai 
rele și faptul că politica cursei 
înarmărilor sporește și mai mult 
nenorocirea maselor muncitoare. 
Truda scribilor burghezi e zadar
nică. Orice subterfugii nu pot 
ascunde adevărata stare de lucruri. 
Tristul spectacol oferit de „New 
York Times" este o dovadă și încă 
una extrem de concludentă. Cele 
100 de tragedii americane produc 
numai și numai milă și compăti
mire.

stat care va purta numele de 
„Federația Arabă“. Noua fede
rație va fi, după cum recu
noaște presa occidentală, „mai 
puțin închegată“ decît Repu
blica Arabă Unită. Intr-adevăr, 
cei doi monarhi — regele Fai
sal și regele Husein — își vor 
păstra tronurile. Noul stat va 
avea două capitale care va 
funcționa alternativ — șase 
luni la Bagdad și șase luni la 
Amman. La cîteva zile după 
proclamarea Republicii Arabe 
Unite, Yemenul, un alt stat 
arab independent din Orientul 
Mijlociu, cu o populație de 
peste șase milioane de oameni, 
și-a anunțat intenția de a ade
ra la Republica Arabă Unită. 
Tratativele în legătură cu ade
rarea Yemenului se află in 
stadiul final. Astfel, în Orien
tul Arab nu au mai rămas în 
afara celor două grupuri decît 
Libanul și Arabia Saudită. A- 
ceste două state, și în special 
Arabia Saudită, potrivit rela
tărilor agențiilor occidentale, 
se mențin, deocamdată, în ex
pectativă. Proclamarea Fede
rației Arabe, irakiano-iordanie- 
ne, spre deosebire de procla
marea Republicii Arabe Unite, 
este primită cu multă rezervă 
în lumea arabă. Se știe că Ira
kul este membru al Pactului 
de la Bagdad, o organizație 
militară foarte nepopulară în 
rîndul lumii arabe. Ziarul 
,-Alef Ba“ consideră că Fede
rația iordano-irakiană face 
parte dintr-un plan imperialist 
„avînd drept »cop stăvilirea in
fluenței noii uniuni siriano- 
egiptene în lumea arabă“, in 
același sens se exprimă ziarul 
„Al-Djumhur“, care arată că 
„Federația irakiano-iordaniană 
urmărește să înăbușe rezistența 
populară față de regimurile 
imperialiste impuse celor două 
țări arabe“.

( Agerpres)

Nu știu cîrul și nu știu pe 
ce stradă ori în ce clădire bu- 
dapestană, mi s-a limpezit ho- 
tărîrea. Cred insă că in preaj
ma acelei mese simple de brad, 
la care a scris Jozsef Atțila. 
am simțit pentru prima oară 
dorința de a-l cunoaște mai 
mult, mai repede, pe cel ce 
a fost poetul orașului, al amă
răciunii, al revoltei.

Sînt cîțiva ani de cind îmi 
însemnam cu grijă notele 
drum.

Se uită călătoriile mari, 
uită amurgurile plăcute, serile 
dunărene, glumele bune, hoho
tele de ris, se uită 
mute ale pămîntului, 
țămîntul înălțării în 
uriașilor, nu.

Sînt cîțiva ani de
Am intrat în codrul graiului 

lui Vorosmarty, a.1 lui Petdfi, 
al lui Jozsef Attila. In fața 
mea nu s-au dat la o parte ra
murile dese, răsucite, legate 
între ele cu liane ciudate. Nu 
m-a îmbiat o cărare ușoară. 
Dealtfel, poate că ușurința nu 
e totdeauna cea mai mare is
pită. Nici o limbă străină n-am 
moștenit-o din părinți. Toate 
le-am cîștigat cu sudoarea 
frunții. Dar morfologia și sin
taxa, temele de declinare și 
conjugare, exercițiile școlărești 
la vîrsta de mult neșcolară, 
aplicate la versuri geniale — 
toate acestea le-am practicat 
luni și ani de-a rîndul, pentru 
ca azi să pot studia un text, 
cîntări, sensuri și nuanțe și în
cercam să le insuflu viață în 
graiul nostru.

Sînt cîțiva ani de la drumul 
meu în Ungaria.

Nu regret nici un »trop de 
nădușeală picurat de pe frunte 
pe gramatica lui Sauer, nici o 
clipă din orele obositoare ale 
începutului.

Poezia, mai durabilă decît 
podurile de piatră, e puntea 
de flăcări între popoare. Flă
cări purificatoare în care se 
mistuie zîzania șl ura, poduri 
luminoase pe care își dau mina 
oamenii liberi odată pentru tot
deauna.

Cind pot azi studia „Crai 
Ciongqr și Zîna Tunde", cind 
mă bucur traducîndu-l pe Toth 
Arpad ori Juhâsz Cyula, cind 
pe de altă parte mă pot bucu
ra nu numai mingîind coperta 
volumului lui Eminescu în 
maghiară, ci recitindu-l, auzin- 
du-l din nou așa cum îl pot 
auzi încă 9 milioane de oa
meni, nu pot să nu-mi amin
tesc cu tainică mîndrie clipa 
în care, acum șase ani, sub ce
rul care 
dragoste două țări prietene, 
am făcut 
noașterea 
unei nutri și frumoase arte.
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; București, Piața „SctnteU“, Țel. 7.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafia Casa ScînteH „I, V, Stalin",

melodiile 
dar sim* 
preajma

atunci.

acoperă cu aceeași

primii pași spre cu- 
unei noi literaturi,
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Succesul Ansamblului C.F.R.-Giulești 
la Edinburg

EDINBURG. — In continuarea 
turneului pe care îl întreprinde 
în Marea Britanie, luni 17 
februarie, a avut loc primul spec
tacol dat de Ansamblul 
Giulești la Edinburg, 
Scoției.

Spectacolul a avtiț 
cunoscuta sală de 
..Lyceum“ din Edinburg, 
zența unui numeros și entuziast 
public care a avut ocazia să 
cunoască îndeaproape pentru 
prima dată cìntecele și dansurile 
noastre populare.

C.F.R. 
capitala

loc în 
teatru 

în pre-

Spectacolul s-a bucurat de uit 
mare succes, publicul a aclamat 
și bisat dansuri ca „Oașul“ 
„Suita de pe Mureș“ și „Călușul“, 
O deosebită impresie a produs 
asupra 
dată de 
și mica 
piesele 
cules de 
tului“ și 
satisfacție 
spectator

publicului interpretarea 
maestrul Nicu Stănescu( 
formație orchestrală cu 
„Hora Stacato“, „La 
cucuruz“, „Sîrba tinere- 
„Ciocîrlia". Cu multă 

a aplaudat publicul1 
interpretarea unui 

potpuriu de frumoase melodii 
>populare scoțiene.
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