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Stîrnind ecouri cu rezonanțe 
profunde, presimțirea primăverii a 
venit să ne distrugă atenția de la 
mănușile îmblănite și să ne tran
sporte, deocamdată imaginar, pe 
tărimul marilor frumuseți ale ce
lui mai preferat anotimp pentru 
majoritatea locuitorilor planetei.

Pentru unii primăvara nu este 
decît un simplu anotimp, cu ghio
cei, cu nostalgii, zefir etc. Sint 
însă oameni pentru care anotim
purile și cele mai mărunte schim
bări ale vremii sint simțite orga
nic, fac parte integrantă din viața 
lor intimă.

Neluîndu-i în seamă pe primii 
și vrind să-i intilnească pe ceilalți, 
reporterul s-a suit într-un tren.CONFESIUNI CU PĂMINTUL

Pe drum am văzut curgînd în 
cadrul ferestrei ca un panoramic 
de film imaginea pămintului cu
prins de febrila emoție a presim
țirii primăverii. Nu răsăriseră flori 
și muguri dur pămintul inhala 
raze calde 
uriașa forță 
semințele și 
țiilor de tot

Peste pămintul acesta negru și 
mustind de sevă un om pășea in 
depărtare, înfundindu-și bocancii 
în brazde. Părea încălțat cu două 
buturugi negre util i se lipea pă
mintul de picioure, dur el pășea 
netulburat și se vedea că îndelet
nicirea aceasta ii provoacă o ne
spusă plăcere. Toată iarna stătuse 
în casă și, pe el, cel învățat să 
calce in brazdele ufinate, il ar
deau lu tălpi dușumelele. Intr-un 
timp s-a april și-a rămas cu capul 
în jos dindu-și căciula pe spate. 
Pe semne stătea de vorbă cu pă
mintul. Cu pămintul care in toam
na trecută fusese plin de nesfirșite 
roade, purtase pe întinderea lui 
nesflrșită belșugul — semnul cel 
mai vizibil și cei mai emoționant 
ul legăturii statornice dintre pă- 
mint și om. Din pămintul acesta 
și din truda omului ucesta s au 
născut lanurile de griu, de porumb 
și secară, verzele și cartofii, gu
tui le de bronz și strugurii de chih
limbar. Pămintul care in toamne 
trecute fusese plin de roade, nu
mai peste citeva luni se va în
cărca din nou de oițele poate și 
mai bogate, născute din aceeași 
rodnică îngemănare a muncii ome
nești și a fecundității pămintului. 
lată-i slind de vorbă, punind la 
cale.

— Ce mai faci?
— Mulțumesc, bine!
— Ai văzut că s-a dus iarna?
— Am văzul.
— Ei, acuma trebuie s-o pornim 

iar la treabă. Uite anul ăsta vrem 
să obținem un spor de 
al recoltei de griu la 
ce zici?

Trebuie să știți că în 
domeniu primăvara nu 
mai febrile frămîntări ca în agri
cultură. Odată cu prima presimțire 
că vine, că este pe undeva pe 
aproape timpul prielnic declanșă
rii anului agricol, începe o nein-

de soare, înmagazina 
cu care va fecunda 
va da naștere vegeta- 
felul.

15 la sulă 
hectar. Ei

nici un alt 
dezlănțuie
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păcală forfotă, o forță nevăzută 
pune in mișcare resorturile, răma
se cîlva timp in repaus, ale ace
stui imens și perfect mecanism 
care dă naștere producției agri
cole. Fiecare om își știe cu pre
cizie atribuțiile, fiecare unealtă își 
așteaptă supusă rîndul.

Alexandru Obeală, omul care 
călca peste bruzde. n-a putut să 
zăbovească acolo prea multă vre
me. El răspunde de un întreg sec
tor agricol al gospodăriei de stat 
din Ciorogîrla. A și pornit să-și 
pună în aplicare planul.

Acum stă și supraveghează de 
citeva minute cum se scot cartofii 
de sămință din siloz. Iși aduce 
însă aminte că nu s-au terminal 
pregătirile la camera de iaroviza- 
re. Sare ca ars și aleargă peste 
cîmp. Peste o jumătate de oră se 
întoarce. Trebuie să trimită niște 
care să încarce gunoi. In clipa 
imediat următoare l-a fulgerat o 
idee. A găsit un loc viran și s-a 
gîndit să-l împrejmuinscă cu sîrmă 
și să semene acolo vinete pentru 
cantină. Dar tocmai cind se duce 
să măsoare locul îl strigă cineva. 
Uitase. Lucrătorii vor să știe cum 
să taie cartofii de sămință; in lung 
sau in lat?

— In lung, în lung!
E dencum după amiază și cine

va il întreabă:
— Ai fost la masă Obeală?

— Am uitat...
— Acuma s-a închis cantina!
— Dacă s-a închis să fie sănă

toasă! N-ai o țigară?
Cu țigara în colțul gurii Obeală 

o pornește grăbit peste cîmp. Sta
tura lui masivă pare că stăpînește 
împrejurul, calcă apăsat și în le
gănări grele, un mers preocupat 
în care încordarea a imprimat 
gravitate și prestigiu. După un 
timp făptura lui dispare departe 
în cîmp, făcîndu-se una cu pămîn- 
tul acesta ce renaște și cu care el 
pune la cale recolta viitoare.EL AR FI VRUT SÄ ARE

Dacă afi fi văzut ochii lui 
Gheorghe Vlad cînd stătea reze
mat de tractor și privea cimpul... 
Dacă afi fi văzut 
Gheorghe Vlad cînd 
de acea suferință ce 
oricui s-o înțeleagă...
cu cită putere răscolește in sul le- 
tele tractoriștilor presimțirea 
măverii.

El, tractoristul Gheorghe
nu

chipul lui 
era mistuit 
nu-i e dat 
ați li știut

pri-

este nici mai mult nici
Vlad 
mai

MIHAI CARANFIL
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Proletari din toate fă rile,
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PENTRU (AUREA POLITICA
A STUDENȚILOR

De curînd amfiteatrele și labo
ratoarele universităților 
tutelor de învățămînt 
s-au umplut din nou de 
unei intense activități 
tare. Cerințele mereu crescînde, 
ale construirii socialismului in 
patria noastră, pun în fața or
ganizațiilor U.T.M. din Univer
sități și institute sarcini sporite 
pe drumul însușirii științei înain
tate, pe drumul făuririi unui de-

și insti- 
superirr 
tumultul 
universi-

Ștefan Bîrlea
Membru al Biroului C.C. 

al U.T.M.

Pentru 8 Martie magazinele 
din Capitală și din țară au 
pregătit multe cadouri.

Nu e ușor să te hotărăști 
ce cadouri să cumperi, sint 
atît de multe !

Primele semne ale primăverii
Foto: E. CSIKOȘ

In cinstea zilei de 1 Mai și a Zilei presei comuniste, ziarul 
„Scînteia tineretului“ organizează

UN MARE CONCURS
al corespondenților voluntari și al cititorilor săi DE LA SATE 
pentru cele mai bune

informații, no^e critice și reportaje
Concursul începe la 10 martie și se încheie la 5 mai a.c.
Temele și subiectele acestor materiale trebuie să fie inspirate 

din viața și activitatea tineretului de la sate, din lupta organiza- 
ților U.T.M., conduse de partid, pentru transformarea socialistă 
a agriculturii, pentru rid'carea nivelului politic și cultural al 
tinerilor țărani muncitori, pentru educarea lor în spiritul patrio- 
tismulu’, al combativității revoluționare.

Tineri și tinere de la sate,
Scrieți despre viața nouă a tinerilor din gospodăriile agricole 

colective, despre procesul transformării conștiinței lor, în condi
țiile noilor relații de producte, despre educarea lor de către 
U. T. M. în spiritul hotărîrii de a lupta pentru continua înflorire 
a G. A. C., pentru apărarea și consolidarea avutului comun. Zu
grăviți munca tinerilor din întovărășiri și cooperative agricole 
cu rentă. Scrieți despre activitatea tinerilor mecanizatori din 
S. M. T. și G. A. S., despre tinerii ingineri și tehnicieni din satele 
noastre, despre învățătorul și medicul comunei.

Reflectați în materialele voastre acțiunea patriotică a tine
retului de refacere și protecție a pădurilor, de ameliorare a pă- 
minturilor degradate, de înfrumusețare a satelor etc.

Nu vor intra în concurs materialele care vor conține date și 
fapte neadevărate sau inexacte.

La stabilirea cîștigătorilor concursului se va ține seama atît 
de calitatea, cît și de numărul corespondențelor trimise de Eecare 
participant.

Pentru cele mai bune corespondențe se vor acorda următoa
rele :

Pr e
I.

II.
III.

1 premiu
2 premii
3 premii

20 mențiuni

m 11

a 
a 
a

2.000
1.500
700
200

lei 
lei 
lei 
lei

Cele mai bune informații, note critice și reportaje trimise de 
participanții la concurs se vor publica în ziar.

Materialele se vor trimite pe adresa: Redacția ziarului 
„Scînteia tineretului“, Piața Scînteii nr. 1, București, cu specifi
cația: „Pentru concursul corespondenților voluntari și al citito
rilor de la sate“.
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consti- 
teroare 
steaua 
luptei

tașament de tineri specialiști, 
luptători înflăcărați pentru fău
rirea unej vieți noi, pentru con
struirea economiei și culturii so
cialiste.

Poporul nostru muncitcr 
care-și dăruiește toate forțe'e 
construcției socialiste, pretinde 
de la fiii săi trimiși pe băncile 
școlilor superioare să depună 
toate eforturile pentru însușirea 
științei șj culturii în numele și 
spre folosul mărețului țel a! con
struirii socialismului, al con
struirii unei viefi fericite.

Acest țel măreț, care a 
tuit în anii grei de 
burghezo-moșierească 
călăuzitoare a vieții și
celor mai buni fii ai poporului 
nostru — comuniștii și uteciștii 
— acest țel înalt care însufle
țește astăzi poporul nostru con
dus de partid în lupta sa eroică, 
este cunoscut și apropiat marii 
majorități a studenților noștri.

Cea mai mare parte a studen
ților noștri, crescuți și educați in 
condițiile regimului democrat- 
popular, se pregătește cu con
știinciozitate, se străduiește să-și 
însușească cunoștințe temeinice, 
pentru a le pune în slujba po
porului. Miile de cadre tinere 
pregătite pe băncile facultăților 
noastre, contribuția activă pe 

care acestea o aduc în produc
ție sau pe frontul ideologic sint 
« dovadă a devotamentului tine
rei noastre intelectualități pentru 
cauza construirii socialismului in 
patria noastră.

Organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților sint datoare însă 
să-și îmbunătățească pe mai de
parte munca lor, pentru a con
tribui la creșterea conștiinței so
cialiste a studenților noștri.

Pentru a răspunde încrederii pe 
care partidul și poporul și-o 
pun in viitorii intelectuali ai 
țării, studențimea noastră trebuie 
să înțeleagă că pentru a deveni 
un bun cetățean al țării simpla 
însușire a cunoștințelor tehnico- 
științifice nu este suficientă. Ală
turi de cunoștințele de speciali
tate, studenții trebuie să-și însu
șească și temeinice cunoștințe 
ideologico-politîce, filozofia marx- 
ist-leninistă, idealurile de luptă 
ale clasei muncitoare în numele 
cărora trebuie să devină specia
liști de valoare.

însușirea de către fiecare stu
dent a politicii Partidului Munci
toresc Romîn. a țelului construirii 
socialismului în numele căruia să 
învețe și căruia să-și închine toa
te forțele. însușirea concepției 
marxist-leniniste — busola sigură 
în labirintul diferitelor fenomene 
și evenimente, dezvoltare« vigi
lentei și combativității față de 
acțiunile, propaganda și concep
țiile dușmanului de clasă — lată 
principalele sarcini ale muncii po
litice educative, ale educației co
muniste a studenților, operă in 
care, sub conducerea partidului. 
Uniunea Tineretului Muncitor și 
Asociațiile studenților, sint che-

I
4

Să ridicăm randamentul
mașinilor

In urmă cu citeva luni, din inițiativa colectivului „întreprin
derilor pentru Industria de Bumbac“ din Capitală, a început, mai 
întîi în mod experimental, o acțiune de creștere a randamentului 
la războaiele de țesut. Pentru reușita acestei acțiuni, muncitorii și 
tehnicienii fabricii au propus o serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice, care au fost aplicate în procesul de producție. Rezultatele 
muncii arată că eforturile lor n-au fost zadarnice. Astfel, față de 
luna septembrie, in cursul lunii februarie a fost obținută o pro
ducție zilnică suplimentară de 7.000 m. țesături, deși numărul 
războaielor folosite pentru această producție a scăzut pînă la 
1 martie cu 144 prin desființarea in unele secții a schimbului de 
noapte.

Este demn de remarcat faptul că, o dată cu creșterea randa
mentului la războaie, calitatea țesăturilor nu numai că s-a men
ținut, dar a și fost îmbunătățită. In același timp, salariul mediu 
a crescut și ei cu 10 la sută.

In legătură cu rezultatele obținute în cadrul acțiunii de spo
rire a randamentului la războaiele de țesut, ieri s-a ținut la uni
tatea „B“ a „întreprinderilor pentru Industria de Bumbac“ o con
sfătuire la care au participat delegați din toate țesătoriile din 
Capitală. După ce au fost împărtășite metodele prin care colecti
vul fabricii a izbutit să mărească randamentul in luna februarie 
cu 29,4 la sută față de luna septembrie a anului trecut, colectivul 
fabricii a lansat o chemare la întrecere către toate țesătoriile din 
țară pentru „FOLOSIREA LA MAXIMUM A MAȘINILOR Șl 
PENTRU RIDICAREA RANDAMENTULUI IN ȚESĂTORII IN 

ANUL 1958 CU CEL PUȚIN 10 LA SUTA“.
Delegații de la întreprinderile „Mătasea Populară“ din Bucu

rești și „Dorobanțul“ din Ploești, care s-au ocupat și ei in ultima 
vreme de această problemă, arătind rezultatele pe care le-au obți
nut, au răspuns cu entuziasm la chemare. Astfel, colectivul între
prinderii „Mătasea Populară“ s-a angajat să sporească randamen
tul războaielor în anul 1958 cu 16 la sută, iar cel al întreprinderii 
„Dorobanțul" cu 12 la sută. La chemare au mai răspuns și colec
tivele fabricilor „Postăvăria Romină“, „7 Noiembrie“, „Donca 
Simo“, „Flamura Roșie" și altele.

Inițiativa minerului
Tucaciuc și tineretul

Vizita de plecare a ambasadorului 
Republicii Populare Albania 

la vicepreședintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnăraș

In legătură cu plecarea din vicepreședintelui Consiliului de 
R. P. Romină, ambasadorul R.P. Miniștri al R. P. Romîne Emil 
Albania Miha Lako, a făcut o 
vizită protocolară la 5 martie a.c.

în ultima vreme, aproape zilnic 
în paginile ziarelor apare numele 
minerului comunist Mihai Tuca
ciuc. Cine este el și pentru ce a 
devenit atît de cunoscut ? Mihai 
Tucaciuo conduce brigada de mi
neri numărul 4 din sectorul III al 
minei Aninoasa. Tovarășii săi de 
muncă îl știu ca muncitor fruntaș, 
a cărui preocupare permanentă 
este creșterea neîncetată a produc
ției de cărbuni. O dovadă a stră
duințelor sale și a întregii brigăzi 
pe care o conduce o constituie 
cele 5.975 tone cărbune date peste 
plan în cursul anului trecut.

Brigada lui Tucaciuc nu-i sin
gura de la mina Aninoasa, care în 
cursul anului 1957 și-a îndeplinit 
și depășit sarcinile de plan. Dar 
nu-i nici mai puțin adevărat fap
tul că, aici, sînt și brigăzi care 
au rămas sub plan, brigăzi care au

trăit ps seama realizărilor brigăzi
lor fruntașe.

Conducerea minei s-a gîndit ne
contenit la felul în care brigăzile 
codașe ar putea fi aduse în rîndul 
celor fruntașe.

Această problemă ia frămîntat 
mult și pe numeroși mineri, prin
tre care și comunistul Mihai Tuca
ciuc. Nu de mult el a ajuns la con
cluzia că ar trebui pornită între 
brigăzi o întrecere cu obiective 
mult mai concrete decît în trecut, 
care să oglindească în mod just 
condițiile de lucru pe care le are 
fiecare colectiv. Ca urmare, în ca
drul unei consfătuiri de producție 
Mihai Tucaciuo s-a angajat să dea 
zilnic cîte o tonă de cărbune peste 
plan pentru fiecare om din bri
gada sa.

Conducerea minei a analizat te-

FEMEI cercetători
ȘTIINȚIFICI
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Alături de întreaga omenire 
progresistă, poporul nostru va 
sărbători peste două zile ziua de 
8 Martie — Ziua internațională a 
femeii, ziua entuziastelor luptă
toare pentru pacea, bunăstarea și 
fericirea omenirii. In industrie și 
agricultură, în instituții, labora
toare și amfiteatre universitare, 
femeile bucurindu-se din plin de 
marile drepturi și libertăți demo
cratice cucerite în anii democra
ției populare, pășesc alături de 
bărbați în măreața luptă pentru 
făurirea unei vieți noi, își dăru
iesc întreaga hărnicie, pricepere, 
înțelepciune, făuririi milenarelor 
năzuințe de pace, bunăstare și 
progres ale poporului nostru.

Alături de femei fruntașe în 
uzine și pe ogoare, alături de har
nicele noastre activiste pe tărîm 
obștesc, poporul nostru se bucură 
din plin astăzi de intelectualele 
sale — oameni de știință cu mari 
rezultate în cercetarea științifică, 
medici fruntași, ingineri pricepuți, 
profesoare emerite, artiste de mare 
talent.

In aceste zile în care * intim pi
uam. sărbătoarea femeii aș vrea să 
vă vorbesc despre citeva din cer
cetătoarele institutului în care lu
crez și care-și dăruiesc toate for
țele creației științifice, apărării 
sănătății poporului nostru.

Pasiunea pentru știință au avut-o 
femeile in țara noastră și în regi
mul trecut. Cele mai multe talente 
și valori femenine erau însă mic
șorate, sau distruse de concepțiile 
ce domneau în acea epocă, concep
ții întreținute de forțele reacțio
nare guvernante după care femeia 
ar fi inferioară bărbatului.

Prof. dr. Äna Asian 
director al institutului 

de Geriatrie

Egalitatea în drepturi, dragostea 
și respectul cu care sint înconju
rate femeile astăzi în țara noastră, 
fac ca numărul tinerelor noastre 
cercetătoare să crească 
iar efortul lor creator 
în aceeași măsură.

Puterea de intuiție, 
tatea și indemînarea în experien
ță, răbdarea — atîtea calități ne
cesare unei cercetări științifice fac 
din femeia cercetătoare un ele
ment valoros în lupta pentru con
tinua ridicare a nivelului cercetă
rii științifice din țara noastră.

In Institutul de geriatrie „G. I 
Parhon“, în munca noastră știin
țifică femeile cercetătoare, medici, 
chimiști, fiziologi, contribuie ne
contenit la ridicarea nivelului teh
nic și științific.

P-aș putea da nenumărate exem
ple. Aș consemna printre altele pe 
chimista lulia Bojinescu care 
continuă studiile privind aplicarea 
energiei atomice, sau pe tov. Du
mitrescu ce efectuează o susținută 
muncă în domeniul chimiei. P-aș 
mai putea vorbi despre tovarășa 
Alma Lax Timand care îndepline
ște cu rîvnă planul ei științific în 
domeniul clinic, statistic și fizio
logic, despre, cercetătoarea Gabrie
la Murgășanu ce studiază pe plan
te și păsări acțiunea vitaminei 113 
sau despre cercetătoarea Lucia 
Cîmpeanu ce studiază acțiunea 
hormonală a unor vitamine și du
rata vieții șoarecilor albi sub in-

fluența medicamentelor întrebuin
țate în scopul prelungirii vieții. 
Nu pot de asemenea să nu mențio- 
nez munca plină de rîvnă a tova
rășelor Gilda Bunescu și Lidia 
Ilartia ce fac studii clinice și te
rapeutice la bătrini și studii pro
filactice pe oameni intre 45 și 60 
ani și a cercetătoarelor farmaci-

ste E. Polovrâgeanu, A. Bărbieru 
și N. Tomovici.

In institutul nostru femeile cer
cetătoare contribuie, alături de ca
marazii lor, în mod activ la lupta 
pe care o ducem pentru prelungi
rea vieții omului.

In zilele acestea, cînd sărbătorim 
Ziua femeii, sint pe deplin con
vinsă că în anii ce vor veni cer
cetătoarele noastre vor continua 
să studieze cu și mai multă rîv
nă pentru ca munca lor creatoare 
să contribuie din plin la apărarea 
sănătății poporului,

meinic cele propuse de Tucaciuc, 
a hotărît să dea curs acestei iniți
ative și să sprijine aplicarea sa 
largă.

Dacă angajamentele sînt luate 
pe fiecare zi de muncă ca și pe 
fiecare om și țin seama de condi
țiile existente la locurile de muncă 
respective, obiectivul propus este 
mobilizator, simplu de urmărit și, 
prin străduințe, posibil de realizat. 
Aceasta reiese, după cum remarca 
chiar tov. Tucaciuc și din faptul 
că oamenii vin acum singuri și se 
interesează la sfîrșitul șutului ce 
cantitate de cărbune au extras.

Minerii din brigada a 4-a și au 
propus o serie de măsuri practice, 
a căror aplicare îi vor conduce cu 
siguranță la îndeplinirea și chiar 
depășirea propriilor lor angajamen
te. Schimbul la locul de muncă a 
devenit lege. Aceasta nu numai 
pentru a lichida pierderile de 
timp, ci și pentru a discuta felul 
în care se prezintă locul de mun
că. De asemenea nici o echipă nu 
coboară în abataj fără a avea pre
gătit materialul necesar. Dacă in 
ultimă instanță acestea n-au fost 
pregătite, oamenii coboară împre
ună cu materialele. Conducerea s-a 
angajat. însă să întreprindă totul 
pentru ca oamenii să nu fie ne- 
voiți să-și ducă ei materialele în 
abataj.

De altfel conducerea minei a a- 
probat și celelalte măsuri propuse 
de minerii fruntași. Pentru ca în-» 
trecerea pornită de brigada lui Tu
caciuo să nu fie stînjenită de ab
sențele nemotivate, s-a stabilit ca 
primă necesitate lichidarea totală

necontenit 
să crească

minuțiozi-

Galenica“ din București este apreciată pentru strădaniile și 
rezultatele pe care le obține în munca de cercetări in cadrul laboratorului fabricii



SPECIALITATE
și filozofie

Cei care au trecut prin amfi
teatrele universitare în ipostaza 
de student și de conducător de 
seminar, știu cu siguranță că as
pectele interesante aie desfășu
rării unui seminar .de studiu sînt 
cel mai ușor desprinse din banca 
observatorului care asistă impar
țial la discuțiile seminarului. 
Deasupra emotivității studenților, 
a grijii asistentului de a ridica 
problemele cele mai importante 
sau de a îndruma discuțiile pe 
anumite făgașe; observatorul 
poate extrage cu ușurință elemen
tele esențiale ale desfășurării 
dezbaterilor, concluziile discuții
lor în ansamblul lor. Cre
deam că după 4 anj de 
studii universitare Interesul pen
tru studiul unei noi discipline 
științifice nu mai poate crea 
emoția anilor de Început. Partici
parea însă in rinduriie „observa
torilor“ la primul seminar de ma
terialism dialectic și istoric al 
studenților grupei 1037 a anului 
IV al Facultății de Științe natu
rale a Universității bucureștene 
mi-a dovedit netemeinicia unui 
asemenea gind, entuziasmul cu 
care se pot întîmpina chiar în a- 
nul IV disciplinele noi, proble
mele noi.

întreaga atmosferă a seminaru
lui, modul în care au fost dezbă
tute problemele, modul în care 
studenții au urmărit discuțiile 
au dovedit dorința studenți
lor de a-și însuși materialismul 
dialectic și Istoric — fundamentul 
teoretic pe care se sprijină dezvol
tarea științelor. Dezbătînd mai 
mult sau mai puțin aprofundat sub 
conducerea pe deplin meritorie a 
asistentului Drăghici problemele 
obiectului filozofiei, a problemei 
fundamentale a filozofiei, studen
ții Maliată. Rachmuth, Dodu, Săf- 
toiu și alții au reușit să explice 
temeinic, pe baza însușirii teze
lor clasicilor marxism-leninismu- 
lui imensitatea saltului revoluțio
nar pe care l-a constituit în istoria 
gindirii omenești apariția mate
rialismului dialectic și istoric, au 
dovedit înțelegerea faptului că 
problema raportului dintre gândi
re și existență este problema 
principală, supremă a oricărei 
filozofii. Trecînd in revistă 
principalele aspecte pe care 
le-a luat de-a lungul veacu
rilor istoria filozofiei, studenții 
au arătat caracterul consecvent 
revoluționar al filozofiei marxist- 
leniniste care a proclamat drept 
sarcină a sa transformarea re
voluționară a lumii, care a desco
perit forțele motrice ale dezvol
tării sociale.

Abordînd o tematică atît de 
vastă, care trebuia să atragă 
atenția viitorilor biologi asupra 
uriașei importanțe pe care trebuie 
să o aibă însușirea filozofiei pen
tru cercetătorii oricărui domeniu 
al cercetării științifice, pentru 
oricare făuritor al unei vieți noi, 
dezbaterile seminarului au prezen
tat însă și anumite deficiențe

In primul rînd, un seminar al 
studenților unei facultăți de știin
țe naturale care după cum ați vă
zut trebuia să aibe rolul unei „in
troduceri în filozofie", trebuia de
sigur să dezbată profund, multi
lateral problema rolului deosebit 
pe care il are filozofia pentru 
toate celelalte științe, importanța 
deosebită a însușirii filozofiei 
pentru fiecare din cercetătorii na
turii.

Discuțiile seminarului trebuiau 
deci să fie clar îndreptate spre 
studierea raportului dintre diver
sele științe și filozofie. Dezbate
rile trebuiau să insiste asupra 
uneia dintre ideile de bază ale fi
lozofiei care ne arată că fiecare 
știință în parte studiază un anu
mit cerc de fenomene. Dar fiecare 
știință în parte nu poate da ta
bloul lumii în ansamblu, nu poate 
da o concepție despre lume, căci 
concepția despre lume nu în
seamnă cunoașterea unor laturi 
sau altera ale lumii, ci cunoaște
rea legilor de dezvoltare ale lu
mii în ansamblul ei. Materialis
mul dialectic socotește că sarcina 
sa nu este să înlocuiască cele
lalte științe, ci sprijindu-se pe ele 
îmbogățindu-se neîncetat pe baza 
noilor cuceriri ale acestor științe

lozofiei marxist-leniniste de că
tre studenții grupei 1037 iar 
numai studiul ei, le va dovedi 
uriașa utilitate a materialismului 
dialectic și Istoric în dezvoltarea 
oricărei ramuri a cercetării știin
țifice, în formarea specialistulul- 
comunist.

I. SAVA

Note de la un seminar 
studențesc de mate

rialism dialectic

să ne dăruiască o metodă știin
țifică de cercetare. Fără cunoaș
terea materialismului dialectic și 
istoric — unica concepție care 
oferă un tablou științific al lumii 
în ansamblu, știința care scoate 
la iveală legile cele mai genera- 

, le ale naturii, societății și gîndi- 
rii —- oricare cercetător al știin
țelor naturii, oricare biolog, nu 
poate deveni decit un specialist 
îngust, fără orizont, fără capa
citatea de a trage concluziile ce 
se desprind de pe urma cercetă
rilor sale.

In al doilea rînd, în primul se
minar de materialism dialectic și 
istoric ținut după aproape 4 ani 
de studii de specialitate, exempli
ficările ideilor expuse in semi
nar trebuiau să valorifice cunoș
tințele de specialitate ale studen
ților, trebuiau să se bazeze pe 
ele. Studenții grupei 1037 au feri
cirea de a avea drept conducător 
al seminariilor de filozofie un ab
solvent al facultății lor. Insisten
țele deosebite ale asistentului pen
tru ca exemplificările tezelor ex
puse în seminar să fie luate din 
biologie, din istoria științelor na
turii, au fost de multe ori zadar
nice. Din acest punct de vedere 
ni se pare rușinos ca o grupă stu
dențească a anului IV de Biolo
gie să nu poată da o explicație 
largă cuprinzătoare a „paralelis
mului psihofiziologic“, ceea ce 
dovedește existența unor carențe 
adinei în pregătirea generală a 
studenților. Incercînd să apli
ce cunoștințele lor de spe
cialitate în studiul filozofiei, 
cursul de materialism dialectic și 
istoric început în acest semestru, 
în afară că va da studenților fa
cultății de biologie coordonatele 
unei concepții generale asupra 
dezvoltării naturii și societății, 
va determina o și mai profundă 
însușire a problemelor teoretice 
ale specialității lor.

Primul seminar de materialism 
dialectic și istoric a dovedit din 
plin viitorilor biologi perspective
le minunate pe care le deschide 
în pregătirea lor, studiul temei
nic al filozofiei marxist-leniniste. 
Un temeinic studiu al lucrărilor 
clasicilor marxism-leninismulul, 
reprezintă cheia însușirii fi
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„Nu doresc să flatez pe nimeni 
— ne spunea, în urmă cu cîteva 
zile, Louis Daquin — dar trebuie 
spus că avețj actori exaelenți. De 
altfel nu este numai părerea mea. 
Un grup de aproape 40 de cunos- 
cuți cineaști francezi care au vă
zut la Paris în cadrul unei pro- 
ecții private „Ciulinii Bărăganu
lui“ au rămas îneîntați de calită
țile artiștilor' romîni“. Aceste cu
vinte ar trebui desigur să figureze 
ca motio al acestei scurte convor
biri cu studenta Ana Vlădescu, in
terpreta principalului rol feminin 
din „Ciulinii Bărăganului“. Dar 
cum aceste cîteva rînduri nu caută 
să se substituie opiniei autorizate 
a cronicarului de specialitate, cu- 
noscuțe fiind discuțiile stîrnite de 
film, am reprodus declarația regi
zorului Daquin pentru a pune pe 
cititor în subiect.

— îmi fiwo multă plăcere apre
cierea maestrului Daquin. Nu știu 
dacă mă privește și pe mine ?

— In mod sigur. A și precizat 
acest lucru numai că spunea că 
vă lipsește încă maturitatea. Da 
altfel care este părerea dumitala 
despre rol ?

— Am crezut în acest rol. L-am 
Iubit.

— Nu despre personaj întrebam. 
Despre creația dumitale.

— Cred că am reușit unele mo
mente bune. De exemplu, în scena 
horei sau la moartea lui Tănase.

— Desigur că și alte multe sce
ne. Sîntați modestă. Muzica va 
ajutat, probabil, în scena într-ade- 
văr realizată a horei care este și 
excelent filmată.

— Foarte, foarte mult. Trebuie 
să-i mulțumesc în mod deosebit 
compozitorului Radu Palali pentru 
muzica sa deosebit do inspirată.

— Puteați realiza și mai mult, 
mai ales că aveți un fizic perfect 
adecvat rolului ?

— Desigur. In special trebuie 
să-mi cultiv vocea.

— Unul din marile defecte 
filmului: felul cum vorbesc 
torii.

— Da, dar și textul este 
vină. Desigur că aceasta nu
scuză pe mine. De asemeni expre
sivitatea feții nu este întotdeauna 
reușită.

— Vina regizorului ?
— Poate trebuia să-mi ceară 

mai mult.
— Dumneata nu ai observat u-

ale 
ac-

de 
mă

nele defecte pe parcursul filmării?
— Eu nu puteam să-mi dau sea

ma do acestea în cursul turnării.
— Se poate, cu toate că o mai 

mare adîr.cire a rolului, v-ar fi dus 
la o creație și mai izbutită. De 
altfel lipsa dumitale de experiență 
este uneori vizibilă. Aci poate ar 
fi fost nevoie de o intervenție mai 
susținută a regizorului. De exem- 
plupiu credeți că uneori jocul este 
ter.tr?.1. ? Iți spui rolul.

— Nu.. Cred că am oarecari ap
titudini pentru cinematografie și 
do aceea, dacă va fi posibil și se 
va considera că am talent, aș dori 
să mai turnez.

— Dar munca la institut nu ați 
neglijat-o ?

— Nu. Mi-am dat examenele în
deajuns do bine. De altfel acum 
îmi voi relua și activitatea ob
ștească. Sînt membru în Consiliul 
U.A.S.R. și doresc să activez mai 
cu folos în comisia culturală. Acti
vitatea la asociație se poate îmbi
na perfect cu munca de învățătură,

— Mi se pare de altfel că ați 
făcut un prim film tot ca urmare 
a activității extrașcolare ?

— Da. Fiind în Ansamblul de 
dansuri al U.T.M. am fost aleasă, 
cu ocazia unor probe, de regizorul 
Ion Bostan pentru filmul docu
mentar „Ciocârlia“. Aceasta în

1954. Iar în 1955 
cind am absol
vit școala modic 
tehnică de cine
matografie am 
dat examen la 
Institutul de 
teatru unde am 
intrat cu media 
cinci. De altfel 
tot pe bază de 
concurs am a- 
juns să joc și 
rolul Tudoriței. 
Am făcut întîi 
cîteva probe fo
tografice alături 
de alte multe 

concurente.
După două săp- 
tămîni am fost 
rechemată la stu
dio și mi s-a dat 
un text pe care 
l-am interpretat. 
A urmat apoi o 

așteptare. De abia 
aflat marea 

juca în „Ciulinii

lungă și grea 
după două luni am 
bucurie că voi 
Bărăganului“. Experiența cîșligată 
cu ocazia acestui film sper să-mi 
folosească în viitor.

Aceasta este, desigur, și dorința 
spectatorilor, mai ales că Ana Vlă- 
descu nu are deoît 21 de ani. 
(Cred că n-am comis nici o in
discreție).

în organizarea și desfășurarea 
practicii studenților, în acești, ani, 
s-a acumulat o experiență sufi
cient de bogată. Față de rezolva
rea acestei mari probleme — le
garea cunoștințelor teoretice de 
cele practice — organizarea actu
ală a practicii studenților pre
zintă încă deficiențe. în dorința 
de a aduce îmbunătățiri conținu
tului, organizării și desfășurării 
practicii în producție, Ministerul 
învățămîntului și Culturii a or
ganizat o consfătuire unde a fost 
pus în discuție un nou proiect de 
regulament pentru practică. La 
consfătuire au participat, rectori 
de institute, cadre didactice, spe
cialiști din producție, studenți, ac
tiviști ai U.T.M. și Asociațiilor 
studenților. Numeroși participanți, 
au vorbit despre ceea ce a fost 
bun în desfășurarea practicii în 
anii anteriori și despre deficiențe. 
Luînd ca bază de discuție proiec
tul de regulament, participanții 
la consfătuire, au încercat mai ales 
să vină cu propuneri, să găsească 
cele uiai bune soluții pentru ca 
studenții, in timpul practicii să 
nu fie spectatori, ci să lucreze e- 
fectiv. Concluzii nu s-au tras la a- 
cea consfătuire. A rămas ca acest 
proiect să mai fie discutat, să se 
studieze propunerile, ca apoi pro
iectul complectat să ia forma unui 
regulament. Socotim necesar să 
publicăm și noi sinteza unor dis
cuții, pe probleme. Aeeasta cu a- 
tît mai mult cu cît s-au dat pen
tru aceeași problemă soluții dife
rite, au existat păreri și propuneri 
diferite. O mai largă dezbatere și 
consultare va duce, pină la urmă, 
la găsirea numitorului comun, a 
soluției celei mai potrivite.

Părerea unor participanți la 
consfătuire a fost aceea că, îna
inte de stabilirea unei programe 
analitice a practicii, trebuie sta
bilit următorul lucru : dacă este 
necesar sau nu ca studentul în 
timpul practicii să-și însușească o 
meserie. Și s-au dat două răspun
suri- Unul din răspunsuri pleda 
pentru ca studentul să nu-și însu
șească în perioada de practică oS. B.

Studenții anului VI de la Institutul de Arhitectură din București 
lucrînd la macheta vechii mină știri fortificate din Prejmer — 

azi monument istoric

meserie. Se spunea că nu urmă
rim să facem din student un me
seriaș, ci un specialist care să 
aibă o serie de cunoștințe și de
prinderi practice și nu neapărat o 
calificare de muncitor. Argumen
tul era și acela că, în două luni, 
nu se poate însuși o meserie ; 
studentul nu poate deveni strun
gar sau oțelar în acest timp, ori 
cîtă bunăvoință ar avea. Pentru 
acest lucru îi trebuie mult mai 
mult timp — în nici un caz mai 
puțin de patru luni. Și atunci des
fășurarea practicii ar fi unilatera
lă; studentul și-ar îndrepta aten
ția numai spre acest domeniu de 
activitate. Deprinderea de a lucra 
cu mașinile, de a mînui sculele 
trebuie s-o capete în atelierul- 
școală al institutului. La practică, 
în întreprindere, pentru că stu
dentul va deveni la absolvire în
drumătorul producției și nu exe
cutant, să-și însușească problemele 
de ansamblu ale procesului de 
producție.

Alți vorbitori au susținut însă 
propunerea din proiectul de regu
lament ca studentul să-și însu
șească la practică o meserie, să 
lucreze în echipă, în brigadă. 
Trebuie să tindem ca muncitorii 
să devină aproape ingineri, iar in
ginerii să fie capabili să îndepli
nească sarcinile unui muncitor. 
Inginerul — mai ales cel meca
nic — care nu știe să bată cu cio
canul, nu-i un bun inginer. Unul 
din vorbitori a dat un exemplu e- 
dificator : din 130 de studenți 
veniți la practică din anul IV-me- 
canică, nici unul nu cunoștea o- 
perația de pilite. Acesta nu-i un 
lucru permis. Muncitorul nu pre
țuiește pc un inginer care vine 
să-i dea îndrumări și el nu cu
noaște operații elementare. Ingi
nerul trebuie să știe să repare o 
mașină. Trebuie să înțeleagă pro
cesele de producție, dar să știe să 
le și execute. Aceasta nu înseam
nă că studentul, la practică, tre
buie folosit în munci necalificațe, 
ci să lucreze la mașină. Studentul 
care stă o zi lîngă strung și se 
uită cum funcționează, cum îl 
tnînuiește muncitorul, a doua zi îl 
va privi cu mai puțin interes, ca 
pînă la urmă să se plictisească și 

------1 să prefere o altă ocupație nelega
tă de practică. Dacă va lucra însă 
efectiv la strung, va fi cu totul 
altceva.

Deci, ce trebuie să facă studen
tul la practică : să-și ia notițe ca 
un simplu observator trecînd prin 
toate fazele procesului de produc
ție, informîndu-se, s iu să lucre
ze efectiv ?

Desigur aici intervin și proble
me de organizare, și probleme le
gate de asigurarea condițiilor de 
lucru. Și despre acestea vom dis
cuta. Deocamdată, dorim să aflăm 
și să publicăm în paginile noastre 
viitoare răspunsurile dumneavoas
tră, ale celor care ați făcut s- iu 
care faceți practică, ale celor 
care îndrumați & tu care ați în
drumat practica studenților. Spe
răm că discuția noastră va aduce 
o contribuție utilă la rezolvarea 
problemelor practicii studenților 
în producție.

(Urmare din pag. l-a) 

mate să-și aducă o contribuție 
activă.

La sfirșitul semestrului II al 
acestui an universitar se vor Îm
plini doi ani de ia apariția Hotă- 
rîrii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. „Cu privire la unele mă
suri de îmbunătățire a muncii 
politico-educative în rindul stu
denților“

In perioada care s-a scurs de 
la apariția Hotărîrii Biroului 
Politic din iunie 1956 au fost 
obținute unele succese însemnate 
în domeniul muncii politico-edu
cative in rindul studenților.

După cum subliniază Rezoluția 
celei de a IlI-a Plenare a C.C. al 
U.T.M. „a crescut preocuparea 
organizațiilor U.T.M. pentru edu
cația politică a studenților“.

In această direcție s-a îmbu
nătățit in multe institute infor
marea politică a studenților, au 
avut loc conferințe și expuneri 
pe diferite teme ideologice și 
politice interesante, s-au organi
zat noi forme de activitate cum 
sînt cercul de studiere a istoriei 
U.T.C. de la Universitatea „C. I. 
Parhon“, școala activului U.T.M., 
de la I.M.F. București iar în 
majoritatea institutelor din țară, 
conform indicațiilor C.C. al 
U.T.M., au fost organizate cicluri 
de conferințe pe diferite teme. 
Au fost de asemenea organizate 
înti'niri ale studenților cu iupiă- 
tori comuniști din ilegalitate, cu 
activiști de partid și de stat. 
Pentru întărirea vieții de organi
zație a fost inițiată in primăvara 
anului trecut o largă dezbatere 
a masej de studenți utemiști asu
pra problemelor muncii de orga
nizație și asupra sarcinilor lor. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid și îndrumate de organizații
le U.T.M., Asociațiile studenților 
înființate în această perioadă au

adus o contribuție însemnată la 
mobilizarea studenților în activi
tatea obștească, la rezolvarea 
problemelor gospodărești și de 
asistență socială a acestora și în 
special în sprijinirea procesului 
de învățămint, în stimularea acti
vității științifice a studenților, în 
cultivarea dragostei față de pro
fesia aleasă.

A crescut preocuparea organi
zațiilor U.T.M. pentru răspîn- 
direa învățăturii marxist-leniniste 
în rindul studenților, pentru 
popularizarea hotărîrilor de 
partid.

Cu toate acestea, față de cerin
țele mari care stau în fața muncii 
politico-educative în rindul stu
denților mai există incă unele 
lipsuri serioase.

In rindul unor studenți mai 
există confuzii politice și ideolo
gice, se mai resimte influența 
nefastă a cosmopolitismului, a 
naționalismului șovin, a misticis
mului, mai sint unii studenți 
care manifestă pasivitate politică, 
există încă un număr de studenți 
care nu depun suficiente eforturi 
pentru pregătirea lor profesio- 
nală.

A cunoaște și a deosebi in 
orice împrejurare ceea ce este de 
ceea ce nu este in folosul po
porului muncitor, în folosul ope
rei de construire a socialismului, 
a deosebi pe prieten de dușman, 
a înțelege ce atitudine trebuie 
luată in fiecare împrejurare in 
funcție de aceasta este o proble
mă de cea mai marc însemnă
tate pentru un tînăr cinstit, 
pentru un fiu al poporului 
muncitor, care se pregătește să 
devină cadru de nădejde în lupta 
pentru socialism. Căci nu trebuie 
să uităm nici un moment că 
acei care și-au pierdut fabricile și 
moșiile, băncile și întreprinde
rile comerciale, fotoliile de direc
tori generali și vechii magistr&țl,

foștii iegionari-unelte criminale 
ale fascismului, chiaburii care 
sugeau vlaga țăranilor, nu s-au. 
resemnat în situația de azi cind 
au pierdut orice posibilitate de a 
se îmbogăți și huzuri, de a mai 
stoarce grămezi de aur din sin- 
gele și sudoarea poporului mun
citor ci caută să lovească în tot 
ceea ce a realizat pînă acum po
porul și să atragă în această 
luptă a lor împotriva poporului, 
tocmai pe unii tineri insuficient 
căliți din punct de vedere poli
tic, pradă unor anumite confuzii.

Se găsesc încă și în institu
tele de învățămint superior ele
mente, care duc o activitate de 
subminare a procesului de invă- 
țămînt și a activității obștești as- 
cunzîndu-și uneori cu grijă inten-

pe care le va avea la locul de 
muncă, un tînăr pentru care s-au 
cheltuit importante sume de bani 
care nu a justificat încrederea ce 
i-a fost acordată și care în 
ultimă instanță va fi un balast, 
un parazit care va trăi pe spi
narea societății. Cine are interes 
ca să existe astfel de oameni, 
cine alții decit aceia care ei în
săși au fost și sint paraziți, care 
urăsc poporul.

Cui ii servește și ce importanță 
are în definitiv atitudinea de plo
conire în fața a tot ce este occi
dental și denigrare a realizărilor 
noastre ? Această atitudine lip
sită de cea mai mică fărîmă de 
mîndrie patriotică are ca urmare 
firească distrugerea treptată a 
oricărei încrederi în forțele crea-

moral ci prin aceste „nevinova
te" produse ale „sp:een“-ului ce
lor ce nu mai au ce face cu ba
nii storși din exploatarea prole
tariatului. și popoarelor coloniale.

Trebuie combătute cu strășni
cie, cu neslăbită intransigență 
aceste manifestări. Trebuie com
bătute atitudinile multor stu
denți cinstiți, chiar utemiști și 
din păcate și unele cadre ale 
U.T.M. care trec cu ușurință pe 
lingă astfel de lipsuri, pe lingă 
astfel de manifestări fără să le 
combată, fără să ia atitudine ho- 
tărîtă.

Studenții utemiști trebuie să 
înțeleagă că ei fac parte din or
ganizația revoluționară a tinere
tului din țara noastră. Uniunea 
Tineretului Muncitor, continua-

munci de educare a studenților 
și utemiștilor în spiritul ascuți
rii vigilenței revoluționare, a 
combativității și intransigenței 
față de încercările de subminare 
a mărețelor cuceriri revoluționa
re ale oamenilor muncii din țara 
noastră.

Toți utemiștii trebuie să înțe
leagă în mod profund semnifi
cația apartenenței lor |a organi
zația revoluționară de masă a 
tineretului jar toți membrii aso
ciațiilor studenților trebuie să 
înțeleagă primejdia vinturării de 
către unele elemente dușmănoa
se a aȘa-zisului „apolitism“ al 
asociațiilor. Sub conducerea par
tidului, Uniunea Tineretului Mun
citor și Asociațiile studenților 
militează pentru socialism și a-

Pentru călirea politică 
a STUDENȚILOR

țiile lor sub cele mai „nevinova
te" fo-rme.

in jurul unor astfel de ele
mente in aparență „pașnice“ și 
„nevinovate“ se grupează uneori 
și studenți cinstiți dar ușor influ- 
ențabili, insuficient de vigilenți 
și combativi, comozi și fără o 
fermă educație politică și ideolo
gică.

Ce înseamnă în definitiv un 
student indiscip^inat, care nu în
vață, care-și consumă timpul cu 
îndeletniciri „mondene" ?

Acesta este de fapt un tînăr 
lipsit de calificare ce nu-și va 
îndeplini in niciun caz sarcinile

toare ale poporului nostru, în 
viitorul său. Și cui altora dacă 
nu dușmanilor socialismului și 
deci ai poporului nostru le poate 
servi o astfel de atitudine ?

O petrecere deșuchiată îi> care 
se dansează „rock and roii" sau 
„calypso“, „conga" sau „mambo“, 
în care se afișează o modă de 
tip „occidental" are drept rezul
tat abaterea preocupărilor stu
denților de ia învățătură, de la 
sarcinile lor obștești către 
nimicuri fistichii de ordin vesti
mentar, tendința de a ieși din 
comun nu prin muncă și cunoș. 
tințe, nu prin calități de ordin

toarea eroicei lupte a Uniunii 
Tineretului Comunist, este organi
zația revoluționară de luptă po
litică pentru cauza construirii 
socialismului. De aceea membrii 
U.T.M. nu au dreptul să treacă 
cu nepăsare pe lîngă fapte și 
manilestări care sînt potrivnice 
intereselor poporului. Iar pentru 
a putea demasca elementele duș
mănoase, pentru a Ie combate 
concepțiile, pentru a-i recunoaște 
și a le dejuca intențiile, pentru 
a-i înarma pe utemiști și pe stu 
denții cinstiți împotriva propa
gandei dușmănoase, este necesa
ră desfășurarea unei intense

ceasta înseamnă în primul rînd 
pentru fiecare utemist, pentru 
fiecare student membru al aso
ciațiilor. obligația de a învăța 
cu sîrguință, de a-și însuși con
cepția marxist-leninistă. de a 
lupta pentru indeplinirea politi
cii partidului, pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor sale, de a 
fi vigilent și combativ demas- 
cind orice atitudine potrivnică 
intereselor construirii socialismu. 
lui. Trebuie să înțelegem cu toții 
că a fi student utemist. înseamnă 
să-ți dăruiești toate eforturile 
pentru însușirile unei înalte ca
lificări profesionale, să cunoști

în mod profund hotărîrile Parti
dului și hotărîrile U.T.M.-ului 
să militezi in mod activ în facul
tate, la locui de practică, in sat, 
pentru înfăptuirile po-llticii Par
tidului. Numai in felul acesta 
atît utemiștii cît și membrii A- 
sociațiilor studenților își vor în
deplini cele mai înseninate obli
gații statutare.

Documentele Plenarei a lli-a 
a C.C. al U.T.M. pun ca sarcină 
principală în fața organelor și 
organizațiilor U.T.M. din institu
tele de învățămint superior con
tinua îmbunătățire a activității 
politico-educative în masa stu
denților, intensificarea muncii de 
propagandă marxist-leninistă, 
explicarea politicii partidului și 
statului nostru, desfășurarea u- 
nei multilaterale munci ideolo
gice și politice.

Pentru aceasta este necesară 
în primul rînd organizarea cu 
spirit de răspundere a cicluri
lor de conferințe. preocuparea 
mai intensă față de activitatea 
cercurilor de științe sociale și 
continua îmbunătățire a activită
ții acestora, găsirea de noi for
me de muncă ideologică în ve
derea răspîndirii în masă a cu
noștințelor politice și ideologice.

Organizațiile U. T. M. și Aso
ciațiile studenților trebuie să 
combată cu hotărîre tendințele 
de apolitism, de pasivitate 
politică, arătind că însăși ab
ținerea de la sarcinile activi
tății obștești de la însușirea u- 
nui scop social in numele căruia 
să lupți și să muncești, este o 
atitudine politică dar de desolida
rizare față de lupta întregului 
popor pentru socialism.

O condiție esențială a succe
sului muncii U.T.M. și a Asocia
țiilor studenților este lichidarea 
formalismului In muncă. Flecare 
acțiune, incepînd cu conferințele

ideologice și terminind cu pro
gramele echipelor artistice tre
buie să servească un scop poli
tic precis, să urmărească un re
zultat politic.

In cadrul sarcinilor ce tre
buie realizate in vederea îmbună
tățirii muncii politice a U.T.M. 
în rindul studenților un rol deo
sebit de important îl au adu. 
nările generale. Abordînd proble
me politice actuale, specifice, 
adoptind hotăriri concrete și tră- 
gind la răspundere pe cei care 
nu-și îndeplinesc sarcinile, adu
nările generale ale organiza
țiilor Uniunii Tineretului Munci
tor trebuie să constituie adevă
rate școli de educare politică a 
utemiștilor.

Aceasta înseamnă de fapt un 
pas important pe linia mobiliză
rii întregii mase de utemiști la 
activități concrete. Pe această 
linie trebuie să trecem centrul di 
greutate al activității politico- 
educative de ia acțiuni generale 
cu masa de utemiști la preocu
parea față de problemele și fră- 
mîntăriie fiecărui utemist in par
te, căruia trebuie nu numai să i 
se traseze sarcini dar cu care 
membrii organelor U.T.M. tre
buie să discute personal, să- a- 
jute și să-l îndrume în realiza
rea tuturor sarcinilor, în lămu
rirea tuturor problemelor necla
re, in rezolvarea frămintărnor 
sale personale.

Partidul a încredințat Uniunii 
Tineretului Muncitor și As cia- 
țiilor studenților sarcina de a 
îmbunătăți radical munca poli- 
tico-educativă în rindul studen. 
ților. Să facem totul pentru a 
ridica munca noastră la ină ți- 
mea acestei sarcini de mare răs
pundere I



REGIMUL DEMOCRAT-POPULAR-CREAJIE A MASELOR
Poporul nostru sărbătorește azi 

împlinirea a 13 ani de la ziua de 
6 Martie 1945, data memorabilă 
a instaurării primului guvern de
mocratic din istoria țării noastre, 
guvern în care clasa muncitoare 
avea rolul conducător.

★
Victoria insurecției armate de 

la 23 August 1944, organizată și 
condusă de Partidul Comunist 
din Romînia, în condițiile favo
rabile create prin zdrobirea hit- 
lerismului de către Armata So
vietică și eliberarea țării noastre 
de sub jugul cotropitorilor fas
ciști, a constituit o cotitură în 
viața poporului romîn, a consti
tuit începutul revoluției populare 
în țara noastră.

Prin răsturnarea dictaturii fas
ciste antonesciene și alungarea 
cotropitorilor hitler iști s-au creat
— așa cum subliniază tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
— „Condițiile necesare și toate 
premizele pentru zdrobirea clase
lor dominante“ deschizîndu-se în 
fața maselor populare drumul 
spre instaurarea unui regim de
mocratic. Perspectiva înlăturării 
complecte a burgheziei și moșie- 
rimii de la putere, a mobilizat 
masele largi populare în frunte 
cu clasa muncitoare, sub condu
cerea P.C.R., la luptă pentru cu
cerirea puterii care în mare mă
sură, și după 23 August, continua 
să se afle în mîinile burgheziei. 
Lupta pentru cucerirea puterii a 
constituit obiectivul central al 
forțelor revoluționare conduse de 
Partidul Comunist în întreaga pe-

6 Martie 1945
rioadă dintre 23 August 1944 și 
6 Martie 1945.

Cercurile reacționare din Ro
mînia, grupate în jurul partidelor 
„istorice“ și monarhiei, sprijinite 
de guvernele cu majoritate reac
ționară de sub președinția gene
ralilor Sănătescu și apoi Răde
scu au dus o luptă îndîrjită pen
tru a menține puterea în mîinile 
claselor exploatatoare.

P.C.R. a desfășurat în această 
perioadă o largă activitate în ve
derea unirii într-un singur front 
în jurul clasei muncitoare, a pă
turilor largi ale populației.

La baza activității de coali
zare a tuturor forțelor democra
tice patriotice naționale, pentru 
unirea lor într-un singur torent 
revoluționar, P.C.R. a pus în sep
tembrie 1944 „Proiectul de plat
formă a frontului național demo
cratic din Romînia“. Platforma 
F.N.D. stabilea principalele obiec
tive a căror rezolvare se impunea 
în mod imperios ; în primul rînd 
trebuia format un guvern demo
cratic al maselor largi populare.

împotriva voinței majorității 
reacționare din guvernul Sănă
tescu, la chemările P.C.R., mase 
din ce în ce mai largi ale popu
lației, nemulțumite de guvernanții 
reacționari, trec la înfăptuirea 
pe cale revoluționară a democra
tizării aparatului de stat, la în-

făptuirea cu sprijinul clasei mun
citoare a reformei agrare, ocu- 
pînd în diferite regiuni ale tării 
moșiile boierești.

De asemenea, pentru stăvilirea 
sabotajului capitalist, pentru 
combaterea speculei care lua pro
porții masive, masele muncitoare, 
în frunte cu comitetele cetățe
nești, comitetele sindicale și de 
fabrică au instituit un riguros 
control muncitoresc care a acțio
nat cu succes în majoritatea în
treprinderilor din țară.

Conducerea acestor lupte de 
către P.C.R. a făcut posibil ca 
în întreaga țară să se intensifice 
mișcarea populară în vederea în
lăturării guvernelor cu majoritate 
reacționară și instaurării unui gu
vern democratic. In cadrul mii
lor de mitinguri, întruniri și de
monstrații care au avut loc in 
București, Craiova, Giurgiu, Con
stanța, Brăila, Brașov și alte cen
tre ale țării masele cereau insis
tent demisia guvernului Sănă- 
tescu.

Lupta maselor populare împo
triva guvernului cu majoritate 
reacționară instaurat după 23 
August nu putea rămîne fără re
zultat. Ca urmare, Ia începutul 
lunii noiembrie 1944, acest gu
vern este înlăturat iar la 4 no
iembrie este alcătuit un nou gu
vern sub președinția aceluiași

general Sănătescu, guvern for
mat din reprezentanții partidelor 
politice și ai unor organizații de 
masă ca Sindicatele Unite și U- 
niunea Patrioților. Lupta maselor 
populare conduse de Partidul Co
munist pentru instaurarea unui 
guvern democratic nu s-a termi
nat insă aci.

Deși partidele și organizațiile 
de masă care intrau în F.N.D. 
cuceriseră noi poziții în acest 
guvern, el nu se deosebea în esen
ță de primul, ci continua politica 
vechiului guvern Sănătescu. Ra
portul de forțe se schimba însă 
continuu jn favoarea forțelor de
mocrației, ceea ce a permis ca 
uneltirile majorității reacționare 
din guvern să fie demascate în 
fața maselor care, sub conduce
rea P.C.R., a impus demisia și a 
celui de al doilea guvern Sănă
tescu, le 2 decembrie 1944.

Noul guvern instalat, sub pre
ședinția generalului Rădescu, 
care trecea drept „independent“ 
de partidele politice, cu toată de
magogia pe care o făcea n-a pu
tut ascunde esența sa incontesta
bil reacționară, deși în el forțele 
democrației cuceriseră noi po
ziții.

Lupta pentru 
F.N.D. continua 
putere.

Participînd în 
descu, P.C.R. i. 
lupta pentru demascarea caracte
rului reacționar al 
de Rădescu.

In ianuarie 1945 
blică programul de

un guvern al 
cu șl mai mare

I guvernul Ră- 
și-a intensificat

de
in
pfe sinii

gu- 
de

du-se în același timp pentru 
clanșarea unui război civil 
(ară.

In lupta pentru alungarea 
vernului reacționar condus
Rădescu și instaurarea unui gu- 
ven democratic, mitingurile de 
protest, întrunirile și demonstra
țiile de stradă capătă o amplpare 
uriașă. La București, Ploești, Iași 
și alte orașe ale țării sute de mii 
de oameni cereau insistent pleca
rea guvernului ' Rădescu de Ia 
cirnia țării. «Puternica luptă revo
luționară a maselor populare, a 
înfrint opoziția reacțiunii roinî- 
nești sprijinită de rege și cercu
rile imperialiste străine, instau- 
rînd la 6 Martie 1945 regimul de
mocrat-popular.

Lupta revoluționară dusă de 
masele populare, sub conducerea 
P.C.R. în perioada dintre 23 Au
gust 1S44 și 6 Martie 1945 a avut 
ca rezultat principal rezolvarea 
problemei puterii în favoarea ma
selor prin instaurarea unui gu
vern democratic. Instaurarea dic
taturii revoluționar-democratice a 
proletariatului și a țărănimii în 
Romînia, a creat condiții favora
bile pentru înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor desăvîrșirii revoluției 
burgiiezo-democratice și trecerea 
pe cale pașnică la 
cialistă.

(Urmare din pag. l-a)

puțin decît sufletul acestui pă- 
mînt. El, cu tractorul lui desferecă 

puterea pămîntului, îi sporește bel
șugul, poate să facă printr-o ară
tură bună să se obțină mat mult 
cu 500 kg grîu la hectar, așa cum 
a făcut anul trecut și astfel să se 
facă ținta privirilor recunoscătoa
re ale oamenilor șl totodată să-și 
sporească sie-și bucuriile și nevoi
le împlinite.

Pentru anul 1958 și-a făcut și 
el planuri.

Pentru momentul de față
pregătise îndelung, cu meticulozi
tatea marinarului înaintea plecării 
în cursă. Și-a supus tractorul unui 
atît de pretențios examen îneît să 
poată rezista celor mai grele cam
panii. Și-a supus unui control a- 
mănunțit cunoștințele în materie 
de meserie și ce a crezut că nu 
știe, a învățat.

Și cînd a fost gata...
Inima lui aflată 

și nicovala a două 
trapuse se afla sub 
re. Era soare și în
măvară, incit din instinct profesio
nal, din reflex, el ar fi vrut cu 
orice preț să are. înțelegeți ? Era 
vreme de arat. Miresmele, aerul, 
soarele, vîntul, îi 
are. Dar pămîntul 
moale. Imobilizat 
acord din natură, 
privea cîmpul.

Flăcăul lat in spate și cu chipul 
neînduplecat nu mai putea să 
rabde repausul sedentar la care îl 
supunea așteptarea primăverii.

Acum stătea rezemat de tractor 
și privea cîmpul. Deodată însă, 
chipul a început să i se lumineze. 
Pesemne că privind printre ge
nele strînse pămîntul, a și văzut

înverzind, căpătînd făptură și vi
goare rodul muncii lui : 
kg. gnu, la hectar pesteCEREMONIAL

se

revoluția so-

cele 500 
așteptări.

tablouri

★
13 ani 
ani de

niță semănați cu sămînță de var
ză, vinele, roșii ș.a.m.d., vor ră
sări mai întii firișoare subțiri și 
timide ; răsadurile, însă, răspih- 
dite apoi pe sute de hectare, se 
vor dezlănțui intr-o împărăție luxu
riantă a legumelor. Camioanele și 
tractoarele vor geme sub povara 
milioanelor de roșii, de castraveți, 
de verze și oamenii privind cu in- 
cîntare tabloul acesta nu vor uita 
desigur, că la temelia belșugului 
au lucrat și 40 de fete, semănind 
și îngrijind cu duioșie semințele 
aduse de brigadier intr-o pungi, 
lată de unde vine veselia fetelor.

40 de fete ținîndu-se de braț și 
cîntînd in intîmpinarea 
verii !

Astfel, oamenii primesc 
răbdare și emoție botezul 
împliniri ce-i așteaptă în 
vară.

Dar ce impresionante 
este în stare să provoace această 
presimțire a primăverii puteai 
să-ți dai seama intr-o dimineață de 
februarie în care, strdbilind 
de-a curmezișul timpurile mergînd 
din Crevina la Poiana, 40 de fete 
rîdeau, cintau și priveau cu neli
niște zarea purpurie spre răsărit 
de unde avea să apară peste citeva 
minute soarele, betele mergeau să 
lucreze la răsadnița gospodăriei de 
stat și, de citeva zile, de tind a 
început acest timp primăvăratic, 
ele străbat în fiecare dimineață 
timpul, aducînd cu ele veselie și 
prospețime. Vin și seamănă răsa
duri. Din cei 300 m.p. de răsad-

primă-

cu ne
muritor 
primă-

intre ciocanul 
elemente con- 
o grea apăsa- 
aer atita pri-

Au trecut 
tie 1945, 13 
torii sub conducerea partidului. 
Am dobîndit și dobîndim mereu 
noi succese în construirea vieții 
noi socialiste.

Unitatea întregului popor în 
jurul forței sale conducătoare — 
P.M.R. — este mai puternică de
cît orieînd. O strălucită demon
strație a acestei unități, o stră
lucită demonstrație a hotărîrii 
maselor de a consolida puterea 
populară au constituit-o recentele 
alegeri de deputați pentru sfatu
rile populare.

Sărbătorind 6 Martie 1958, oa
menii muncii, tineretul patriei 
noastre își afirmă cu tărie voința 
de a apăra și întări necontenit 
puterea populară — cea mai de 
preț cucerire a poporului, princi
palul său instrument în lupta 
pentru construirea socialismului.

C. BARBULESCU

Inițiativa 
minerului Tucaciuc 

și tineretu1cereau lui să 
era încă ud și 
de acest dez- 
stătea acum și

polițicii duse

Aspect de la una din marile de monstrații desfășurate în Capita lă în preajma lui 6 martie 1945

Solemnitatea
unor decorări„Copilărie Ieri pe stadionul „23 August“

P. C. R. pu- 
guvernare al 

F. N. D. care constituie de fapt 
semnalul că în noile condiții 
create, în fruntea statului nu poa
te sta decît un guvern democra
tic care să pună în practică pro
gramul de guvernare al F. N. D. 
împotriva voinței majorității re
acționare din guvern, P. C. R. 
cheamă masele populare să în
făptuiască pe cale revoluționară 
cererile lor legitime la care Ră
descu răspunde cu provocări șl 
manifestații huliganice pregătin-

(Urmare din pag. l-a)

—în l>onbasÂ6|
;; Adevărul că într-un personaj 
| bine realizat recunoaștem
• ceva din noi înșine, face parte
■ • din descoperirile literaturii. Fil- 
•' mul, artă de sinteză, moștenește 
'(din literatură printre altele și a- 
,, cest adevăr.
.. Pe Stiopka Kolciughin îl tn-
■ • drăgim din prima clipă, îl ■ recu- 
" noaștem din primul cadru, cînd 
" ureînd dealul ca pe o scară spre

: nori strigă: „Nortile, așteaptă-
.. mă, Sirii general, Uraal". In el
• • ne recunoaștem copilăria.
" Lui Stiopka însă viața nu i-a

’ dat prea mult răgaz pentru vi-
’ suri. Visa să urce în nori dar a

.. trebuit să coboare tn mină, să-și
• < clștlge pîinea amară a acelor 
•• vremuri aspre.
“ Stepan Rolciughin era la vlrs- 
X ta marilor descoperiri.

Note
Privea atent In 

jur, se străduia 
să înțeleagă.

Filmul are po
sibilitatea prin 
mijloacele sale 
de expresie, să 
ne arate felul 
In care realitatea

unii se reduce la a săpa. „A i 
mânca cărbuni", cum o rezumai 
șugubăț un miner, pentru Stepan* 
„a minca ușa" adică a deschide 4 
și închide ușa de ventilație. | 
Stiopka însă vrea să știe mail 
mult și pornește cu luminița 4 
lui slabă printre galerii... In dru-4 
mul lui întîlnește pe bătrlnul dej 
la magazia de explozibil. Bătrî-j 
nul e sufletul minei. Viața lui s-a' 
împletit cu viața ei.

Pe bătrînul acesta Stepan 
îndrăgește...

In timpul grevei bătrînul 
ucis de uneltele stăpînilor.

Cînd mama lui a fost arestată,! 
Stepan ă rămas năuc. Nu știai 
ce să facă, nu știa ce va mai fi. ♦ 
Cînd bătrlnul e împușcat, el află 4 
cine ii sint dușmanii, l-a văzut- 
cum au ridicat arma împotriva * 

unui om nevino. 4 
vat șl ti urăște. 4 
Și Stepan por- Ț 
nește pe drumul! 

” " drumul I

4
e

, , găsit, drumul lde spectator luptei pentru eli-l 
1 berarea popor u-T

ilHfTinRnfTSTfTrOTfTrOTfTR lui. De fapt mai l

al sindicatului muncitorilor mineri 
au apreciat ca fiind pozitivă a- 
ceastă inițiativă, recomandînd ex
tinderea ei în toate minele din ța
ră. Dar nu numai minerii au îm
brățișat inițiativa lui Tucaciuc. La- 
minoriștii conduși de maistrul A- 
lexandru Savu de la Hunedoara au 
dat peste plan cîte 49 tone oțel 
pe schimb.

De Tucaciuc au aflat și petroliș
tii din Oltenia. Muncitorii de la 
sonda 531 s-au angajat să foreze 
zilnic peste plan cîte 15-20 metri. 
Aoeasta a avut ca urmare o con
sfătuire organizată la Țicleni unde 
s-a stabilit că toate brigăzile de 
foraj pot aplica inițiativa lui Tu
caciuc.

Textiliștii de la fabrica „Prole
tarul“ din Bacău au și obținut 
deja primele rezultate în întrecerea 
pe baza obiectivelor pe care și le-a 
propus Tucaciuc. In numai două 
zile, schimbul condus de maistrul 
Petre Prisăcaru de la secția tor- 
cătorie selfactoare, a dat peste 
plan 429 kg. fire. Tinerele torcă
toare Eugenia Vrăbiuță, Saveta A- 
lexe, Ioana Neagu și altele și-au 
luat angajamentul să depășească 
zilnic planul cu 5—10 kg. fire.

Există de pe acum — pe baza 
experienței dobîndite — certitu
dinea că inițiativa minerului co
munist Mihai Tucaciuc se poate 
aplica la toate locurile de muncă.

Plenara a III-a a C.C. al U.T.M. 
a arătat clar care sînt sarcinile or
ganizațiilor U. T. M. în ceea ce 
privește ridicarea productivității 
muncii. Organizațiile U. T. M., 
studiind posibilitățile pe care le au 
formele specifice de organizare a 
tineretului ca brigăzi, secții și 
sectoare de tineret, au datoria să-i 
îndrume pe tinerii muncitori în 
aplicarea inițiativei lui Tucaciuc 
atît în industria minieră cît și în 
celelalte ramuri industriale.

Extinderea inițiativei lui Tuca
ciuo — care după cum s-a arătat 
are ca rezultat o sporire conside
rabilă a productivității muncii — 
nu se poate face însă pe baza unui 
decret. Pentru aceasta organizațiile 
U.T.M. vor trebui să mobilizeze 
pe tineri să-și ridice calificarea, să 
lichideze în întregime absențele 
nemotivate, să-și însușească o 
înaltă conștiință socialistă în 
muncă.

In cadrul unor adunări generale, 
organizațiile U. T. M. trebuie să 
dezbată pe larg modul în care — 
ținînd desigur seama de specifi
cul întreprinderii — tinerii pot fi 
antrenați în întrecere pe baza unor 
obiective concrete zilnice. Iar pen
tru ca rezultatele tinerilor să fie 
cît mai mari, pentru a crea la fie
care loc de muncă condiții cores
punzătoare depășirii zilnice a pla
nului este necesar să se asigure o 
colaborare strînsă cu oomitetele 
sindicale și conducerile întreprin
derilor.

a absențelor. Pe de altă parte s au 
luat măsuri ca minerii buni să-i 
sprijine în munca lor pe cei cu 
calificare mai slabă și îndeosebi 
pe cei angajați de curînd.

Depășirea planului zilnic cu o 
tonă de cărbune pe fiecare mem
bru al brigăzii are ca urmare o 
creștere însemnată a productivită
ții muncii. Tucaciuc și ortacii săi 
au avut în vedere în primul rînd 
acest fapt. De ce ? în Valea Jiu
lui sistemul îmbunătățit de salari
zare se află deja în faza de apli
care. Or este îndeobște cunoscut 
fapțul că fondurile suplimentare, 
necesare plății salariilor sporite, 
trebuie acoperite printr-o creștere 
corespunzătoare a productivității 
muncii.

Inițiativei patriotice a lui Mi- 
hai Tucaciuc i s-au alăturat în 
primul rînd minerii de la Aninoasa. 
Toato brigăziie de la această ipină 
s-au încadrat în întrecerea pe care 
a pomît-o acest harnic miner. A- 
poi, rînd pe rînd la Lonea, Petala, 
Vulcan și Uricani s-au luat anga
jamente prevăzîndu-se pentru fie
care om pe fiecare schimb, o anu
mită cantitate de cărbune peste 
plan. In prezent, 100 brigăzi din 
Valea Jiului aplică inițiativa lui 
Tucaciuc.

Tinerii mineri ai Văii Jiului 
antrenați de organizațiile U.T.M., 
s-au încadrat printre primii în în
trecerea pornită la Aninoasa. Cu 
prilejul unei consfătuiri de produc
ție ce a avut loc la mina Petala, 
brigada tînărului miner Peter Moi- 
se s-a angajat să dea peste plan, 
pentru fiecare membru al său o 
cantitate de 600 kg. cărbune. Du
pă puține zile tinerii mineri din 
această brigadă au reușit să dea 
fiecare cîte o tonă de cărbune, de
pășind astfel angajamentul luat. 
Brigăzile de tineret conduse de 
Corne] Cenușe, Gheorghe Neagu, 
Mihai Ștefan și Gheorghe Cordea 
de la aceeași mină s-au alăturat și 
ei inițiativei lui Tucaciuc de în
dată ce au cunoscut-o. Pînă în 
prezent peste 50 brigăzi de tineret 
din Valea Jiului s-au încadrat în 
această întrecere.

Rezultatele dobîndite sînt îmbu
curătoare. Brigada de tineret con
dusă de Aurel Cristea de Ia Ani
noasa și cea al cărei responsabil 
este Ion Vișa de la Vulcan, au re
alizat în cîteva zile cîte o tonă 
și jumătate de cărbune peste plan 
pe om în fiecare schimb. La mina 
Aninoasa, de la începutul lunii și 
pînă în prezent productivitatea 
muncii a crescut cu 6 la sută.

Intărindu-și votul dat candida- 
ților F. D. P. minerii din brigada 
lui Tucaciuo și-au sporit angaja
mentul :

O tonă și jumătate de cărbune 
dată peste plan de fiecare om în 
fiecare schimb.

Ecoul inițiativei lui Tucaciuc a 
depășit de mult hotarele Văii Jiu
lui. Minerii de Ia Comănești, de 
la Rovinari și-au luat și ei anga
jamentul să depășească zilnic can
titatea de cărbune extrasă de fie
care om. Recent conducerea Mi
nisterului Minelor și Prezidiul C.C.

Voivodina-Novi SadMiercuri dimineața a avut loc 
la Prezidiul Marii Adunări Na
ționale solemnitatea decorării u- 
nor cadre medico-sanitare și ad
ministrative care au lucrat în 
cadrul Spitalului romîn din Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Gheorghe Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, dr. Octavian Belea, preșe
dintele C.C. al Crucii Roșii a 
R.P. Romîne.

Pentru merite deosebite în 
munca medico-sanitară a fost 
conferit Ordinul Muncii clasa 
Ii-a tovarășilor prof. dr. Oscar 
Branche, dr. Lenke Horvath și 
Ion Cîrjaliu. Cu Ordinul Muncii 
clasa IlI-a au fost distinși docto
rii Sergiu Pavlov, Vasile Birek, 
Isac Alteraș, Constantin Petrova- 
nu, Andrei Antalfi, Alexandru 
Macovescu, Marcel Blum, Ovidiu 
Gherasim, Bernard Ghirea, Mihai 
Heinrich, Traian Crăciun, Ale
xandru Fălcoianu, Aurel Chișu, 
Filon Pascu, Georgeta Cordun, 
Milu Carniol, Mircea Vasinca, 
losif Csidey, Mircea Debău, Ghe
orghe Timoșca, Petre Firu, Fré
déric Gross, Ivan Krepsz, Vasile 
Mureșan, Acațiu Mathe, Andrei 
Popper, Constantin Panaitescu, 
Cornel Proșteanu, Tiberiu Rozen- 
feld, Anton Palencsar, Alexandru 
Varna, Leonard Vexier, precum 
și Vasile Ionescu, Nicolae Nico
lau, Gheorghe Mateescu, Mihail 
Popovici, Toma Balcaș.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a felicitat pe cei decorați pen
tru munca desfășurată în țara 
prietenă și pentru înaltele distinc
ții primite.

In numele celor decorați a răs
puns prof. dr. Oscar Franche.

(Agerpres)

a scos în evidență lipsuri serioase

ale jucătorilor de la Progresul-București
această partidă cu Voivodina. 
Examenul pe care l-a dat ieri Pro
gresul, a scos în evidență destule 
lipsuri pe care antrenorul Lupaș 
va trebui să 
scurt care a 
startul celei 
competiției 
interne „nr.

Bine ar fi însă dacă atît jocul 
de la Sofia al echipei C.C.A. cît 
și partida de ieri de pe „23 Au
gust“, care au scos din nou în evi
dență lipsuri grave în pregătirea 
tehnică a jucătorilor noștri, ar 
contribui la lichidarea unei lacune 
care ne-a păgubit atît de mult în 
ultimii ani. E vorba de abuzul 
care s-a făcut cu diverse teorii, 
scheme tactice etc., etc., în dauna 
pregătirii tehnice 
Fotbalul ne-a arătat 
că nu se pot emite 
victorie atîta timp cât nu execuți 
corect un stop, nu dai o pasă ca 
lumea, la picior, nu știi cum să te 
plasezi ca să primești această pasă 
etc., etc. 3—1 cu Voivodina-Novi 
Sad nu-i grav, avînd în vedere va
loarea recunoscută a fotbaliștilor 
oaspeți. Ceea ce supără însă destul 
de mult, o constituie modul în 
care au pierdut jucătorii de la 
Progresul-București această parti-

Prima partidă internațională a 
fotbaliștilor noștri în acest sezon 
pe teren propriu, a atras pe sta
dionul „23 August“ din Capitală, 
în ciuda timpului destul de rece, 
aproape 50.000 de spectatori.

Deși calculul „hîrtiei“ indica pe 
fotbaliștii de la Voivodina-Novi 
Sad, favoriți în această întîlnire, 
totuși primele 5-10 minute de joc 
i-au „încălzit“ pe spectatori cu 
perspectiva unei victorii pe care 
Progresul-București părea decis 
s-o obțină. Ozon, Mateianu, Oaidă 
au făcut o scurtă demonstrație, 
din păcate de numai cîteva minu
te la poarta iugoslavilor și atîta 
tot. Apoi oaspeții 
pe cont propriu, 
„desumflat“ după 
în apărare Caricaș 
nesiguranță, Soare 
prins pe picior greșit, Mihăilescu 
aleargă, aleargă, dar fără folos. 
La înaintare lucrurile au stat și 
mai prost. Mateianu complect 
buimac n-a mai reușit să păstreze 
o singură minge ; cu regularitate 
a fost deposedat de balon în timp 
ce căuta să se întoarcă spre poar
tă într-o poziție ca „la carte“. 
Greoi, neinspirat, el a pierdut te
ren mereu și a frînat jocul echi
pei. Ozon îl imită de multe ori, 
deși se mișcă mai mult pe teren. 
Pasele sale în schimb ajung aiu
rea și de multe ori la adversar. 
La rîndul lor M. Marin și Oaidă

joacă sub posibilități. Jocul echi
pei noastre continuă să scadă me
reu. înaintașii fac concurență hal
filor, trimițîndu-le mingi mult 
înapoi. Adeseori de la centru, ac
țiunile Progresului ajung, cu con
cursul halfilor și al propriilor 
fundași în preajma careului de 16 
m. de la poarta... Progresului.

Iugoslavii s-au mișcat continuu. 
Fotbaliștii din Novi Sad au „so
sit“ regulat, cu multă exactitate la 
intîlnirile cu balonul. Schimburile 
lor se făceau iu viteză ; nici unul 
n-a ținut mingea.

Tehnică mult apreciată, condi
ția fizică foarte bună. Oaspeții au 
„iernat“ bine ț n-au pierdut ni- 
tnic din precizia lor în controlul 
balonului. De altfel ei au luptat 
continuu pentru fieoare minge.

După 20 de minute de joc, Ivoș 
trage puternic sub bara de sus și 
Mîndru scoate resemnat balonul 
din. plasă ; 1—0. Voivodina con
tinuă să-i înghesuie pe bucureșteni 
în jumătatea lor de teren și 5 mi
nute mafi tîrziu scorul devine 2—0, 
în urma unui șut al lui Veseli- 
novici. Progresul ne oieră în con
tinuare un spectacol puțin plăcut. 
Pase aiurea, stopuri defectuoase, 
lipsă gravă de intuiție la plasa
ment. Repriza se încheie în a- 
ceste condiții și ne întrebăm ce se 
va întimpla dacă și în următoa
rele 45 de minute bucureștenii 
vor face același joc.

La reluare, Progresul intră fără 
Mateianu pe care-1 înlocuiește 
Smărăndescu care joacă inter, iar 
Ozon trece centru atacant. Repri
za a doua a avut uneori, e drept, 
altă desfășurare. Progresul a jucat 
mai decis, mai tare, dar din păca
te a continuat să „experimenteze“ 
sistemul de joc-înapoi. De ce 
oare n-a intervenit la timp antre
norul Lupaș ?

Jocul înapoi al bucureștenilor, 
i-a favorizat mult — cum era și 
normal — pe echipierii Voivodi- 
nei. Voivodina a interceptat des
tule mingi în această „schemă tac
tică“ și bucureștenii pot fi bucu
roși că au scăpat totuși destul de 
ieftin. în minutul 70 Caricaș își 
părăsește postul de stoper și plea
că în trombă cu o minge la înain
tare. Veselinovici scăpat de 
supraveghere primește de la 
coechipier balonul pe care 
pierdut imprudentul Caricaș 
scorul este de 3—0. Cu 15 minu
te înainte de sfîrșitul partidei, 
Ozon reduce handicapul la 3—1 
rezultat cu oare partida ia sfîrșit, 
după ce bucureștenii au ratat prin 
Oaidă și Ozon numeroase ocazii 
clare de gol.

Foarte bine a făcut clubul Pro
gresul că a perfectat înainte de 
reluarea campionatului divizionar

le rezolve în timpul 
mai rămas pînă la 
de a doua reprize a 
noastre fotbalistice 
1“.

au luat jocul 
Progresul s-a 
primele faze, 

a vădit multă 
a fost deseorj

'0 0 000000 C iui. De fapt mai, 
toți eroii filmului își caută dru-4 
mul tn viață. Din punctul acesta^ 
de vedere există un 
Băiatul șl-l găsește 
decît mama sa. Pe 
cesta se repede cu 
vieții lui tinere. Nu

t în care realitatea scrutează în 
I sufletul eroului adlncimi noi fără 
4 a obliga eroul, ca în teatru, să 
4 arate în mod verbal cum a ajuns 
4 la ele. In felul acesta specta- 
I torul trăiește 
1 evenimentele, 
I cu ochii lui, 
4 figurilor sau 
4 tează șl află. 
t Mal mult decît atît, filmul pla- 
I sează pe erou în cadru, carac- 
X terizîndu-l. Primele cadre sînt 
4 largi. Băiatul se vede ctt un gră- 
Ț unte, alergînd. E numai el și lu- 
I mea întreagă. In secvența scoa- 
I terii cailor din mină,, bucuria a- 
I ceasta a aerului și a soarelui de 
4 care oamenii și caii se bucură atît 
f de puțin tn timpurile blestemate 
T ale țarismului, e sărbătoare. 
î Desfășurată de astă dată în per- 
I spectivă, mișcarea se repede spre
♦ orizont încerclnd parcă să-l în- 
Ț ghită, să se bucure de viață în. 
Ț tr-o singură zi pentru tot anul. 
I încet insă, pe măsură ce rea- 
4 litatea se impune copilului Ste- ■ 
■4 pan, forțîndu-l să-și părăsească 
t copilăria, cadrele sini tot mai 
î apropiate, culminînd cu mișca-

rea înainte a aparatului odată cu 
t primul șoc, momentul arestării 
4 mamei de către jandarmii țariști. 
T Aci totul se învolbură. Stepan 
t ia țigara încă aprinsă a chiria- 
. șului arestat și trage adine, dă 
I drumul fumului spre aparat, în- 
f cețoștnd imaginea. Cînd aparatul 
4 se depărtează, Stepan e tn mină. 
4 Coboară spre altă viață. E trezi- 
T rea lui alături de figurile atletice 
J ale minerilor care îl privesc cu 
4 drag.
t — Luminează băiatule cu lu-
♦ minița ta slabă, spun ei șl lampa
♦ nlâpîndă devine simbol tn întu-
♦ -terimea minei.
| întrebat de fiul doctorului des- 
4 pre viața din mină. Stiopka nu
♦ știe ce să spună.

- E umezeală, întuneric fi te
apucă somnul I

— Povestește mai amănunțit.
Cit s-ar strădui, Stiopka nu

4 găsește amănunte. Viața din ,
î mina capitalistă e lipsită de a- .
♦ mănunte, imbecilizantă. Pentru ° »c«nă ♦
ț, t t t t , t , t t t 11 , t ț ț țj t » » ti4>IOT4T47O7*~»~4~47O7Ș~» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦74:4T«:»î»~»:4:<'Orco~4Ț»74<»T»~OT»r»'»~»>» <

împreună cu eroul 
privește realitatea 
se oprește asupra 
a detaliilor, reflec-

paralelism, 
mai repede 
drumul a- 
tot avlntul 
mai năzu

iește sd fie general, nu mai stri
gă „Pentru patrie șl țar înainte" 
ci împrăștie manifeste, le aruncă 
în portretul țarului ca o sfidare. 
Devine legătura revoluționarilor, 
știe să le păstreze secretele, a- 
jută la repararea armelor și, în 
sfîrșit, luptă. Filmul începe cu 
urcarea unui deal spre nori și se 
termină tot cu o ascensiune, de 
astă dată în luptă, pentru cuceri
rea unei cazărmi. „Dar acesta e 
doar începutul" cum spune eroul 
parcă întîlnit pe stradă de apa
ratul de filmat, începutul unui 
drum pe care l-au parcurs mi
lioane de oameni simpli, oamenii 
care au făurit istoria,

LETIT1A popa

individuale, 
din nou ieri 
pretenții Ia
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M. ZONIS

Fază din meciul de fotbal Voivodina—Progresul București. 
Foto: P. COZIA

Ciulinii Bărăganului - PATRIA, 
BUCUREȘTI, ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE, ALEX. SAHlA ; 
Ultima vrăjitoare - REPUBLICA, 
ELENA PAVEL, 23 AUGUST. I 
MAI ; Don Giovani — MAGHERU; 
Flacăra stinsă — I. C. FRIMU, 
VASIL.E ROAITA, AUREL VLAI- 
CU ; Hamlet - V. ALECSANDRI : . 
Tigrii zburători - LUMINA. N. 
BALCESCU, 16 FEBRUARIE (Bd. 
30 Decembrie nr. 82) ; Fata mexi
cană - CENTRAL ; Articolul 420 
DRUMUL SERII ; Roza vînturilor 
— VICTORIA ; Coordonate necu
noscute - DOINA, FLACARA ; 
Moulin Rouge - MAXIM GORKI; 
Crăiasa zăpezilor - TIMPURI 
---- Lissy - TINERETULUI ;

6u cinci picioare — GH. 
j in.iea - a- 

POPOV ; Două lozuri —

NOI ;
O>aia
DO.IA ; Richard al
LEX. ---------
GRIVIȚA ; MTndrle - CULTURAL: 
întîlnire la bal - UNIREA; Con
tele de Monte Cristo (ambele serii)
- CONST. DAVID ; Umbre în 
plină zl - ARTA : Sacrificiul de 
Anul Nou - MUNCA ; Ștrengărită
— MIORIȚA ; Cicatricea — DON- 
CA SIMO; încotro? - ILÎE PIN- 
TILIE: Copilărie în Donbas — 
POPULAR ; Rîpa dracului — M. 
EMINESCU ; Soldațll - VOLGA, 
COȘBUC ; Lizzie Mac Kay — LI
BERTĂȚII ; Ispita — OLGA BAN- 
CIC ; Prea tîrziu - ALIANȚA ; 
Inima cîntă — 30 DECEMBRIE 
(Calea Ferentari nr. 89) ; Mazurka 
dragostei — BOLESLAW BIF.RUT
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OBSTACOLELE UNIUNEA SOVIETICA
V

pot ti înlăturate
In vreme ce opinia publică 

mondială discută despre necesita
tea tratativelor la nivel înalt, în 
vreme ce cancelariile diplomatice 
caută să-și imagineze noi motive 
pentru aminarea tratativelor ad 
calendas graecas, în vreme ce —■ 
în spatele diplomaților care re
cunosc spăsit gravitatea înarmă
rilor — militarii grăbesc insta
larea rampelor de lansare a ra
chetelor pe teritoriul partenerilor 
nord-atlantici, în vreme ce se ur
mărește activizarea pactelor 
S.E A.T.O., N.A.T.O. și a celui de 
la Bagdad, Uniunea Sovietică 
continuă vasta și intensa ei ac
tivitate în vederea slăbirii încor
dării internaționale. Un nou pas 
a fost făcut prin scrisoarea lui 
A. A. Gromîko. adresată recent 
lui Christian Pineau. In propu
nerile conținute in această scri
soare se manifestă încă odată 
bunăvoința, dorința de a ieși 
în întîmplnarea 
puterilor occi
dentale, pe care 
mulți oameni 
politici apuseni 
se prefac că nu 
o văd.

In scrisoarea 
către ministrul 
de externe al
Franței, A. A. Gromîko, a adus 
propuneri noi, deosebit de cons
tructive.

Pe scurt și în linii mari, Uniu
nea Sovietică a propus următoa
rele •

Paralel cu continuarea tratati
velor pe căi diplomatice, să se 
convoace o conferință a miniș
trilor afacerilor externe, cu sarci
na limitată de a pregăti ordinea 
de zi și a determina componen
ța participanților la conferința 
șefilor de guverne.

Luindu-se în considerare con- 
simțămîntul guvernului francez 
ca componența participanților atît 
la conferința miniștrilor cit și la 
conferința șefilor de guverne să 
fie stabilită pe bază de paritate, 
guvernul sovietic propune ca la 
conferința miniștrilor de externe 
să participe din partea Occiden
tului : FRANȚA, S.U.A. ANGLIA 
ITALIA, iar din partea Răsă
ritului: UNIUNEA SOVIETICA.
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„Am fost In infern66

De la semnarea acordului de armistițiu în Co
reea au trecut mai mulți ani. Cu toate acestea 
agresorii americani continuă să dicteze în partea 
de sud a țării transformînd-o literalmente in
tr-un pașalîc. Pe fiecare zi, tot mai multe sînt 
știrile ce vorbesc despre viața grea a populației 
din Coreea de Sud, despre atrocitățile la care 
se dedau trupele americane.

Cei care vizitează Coreea de Sud recunosc, pe 
bună dreptate, că se întorc dintr-un adevărat 
infern. Iată de pildă, ce scrie corespondentul 
agenției suedeze „Svenska Bild“:

„Chiar dacă pleci în Coreea de Sud cu un 
bagaj de pesimism pronunțat, realitatea pe care 
o întllnești acolo este și mai groaznică, nevoia 
și mizeria sînt acolo și mai brutale, mai înspăi- 
mîntătoare. Da — nu exagerez, am fost în in
fern, în Coreea de Sud. In această țară copiii nu 
învață nici să citească, nici să scrie, decît dacă

părinții lor au buzunarul plin cu bani. In acea
stă țară, unde guvernului nu-i prisosesc fonduri 
pentru spitale, copiii mor pe străzi. In această 
țară înfloresc mituirea și corupția ca nicăieri în 
lume. In această țară, care nu are la îndemînă 
mijloace materiale pentru nici un scop social, exi
stă însă mijloace pentru a se menține o armată 
cu 600.000 de soldați și ofițeri la o populație 
de 22 milioane de locuitori. Oamenii sînt luați 
pur și simplu de pe străzi și băgați în cazarmă. 
Cine are bani se poate „răscumpăra“. Coreea de 
Sud este o țară în care 20 la sută dintre noii 
născuți mor de tuberculoză și în care oamenii 
nu depășesc vîrsta medie de 30—40 de ani. Iată 
adevărul despre țara lui Li Sîn Man!“ își în
cheie relatarea corespondentul suedez.

Imaginile de mai jos oferă cititorilor frînturi 
din viața chinuită a populației din Coreea de 
Sud.

este interesată în slăbirea 
încordării internaționalenoduri in papură, care încearcă 

să ascundă lipsa de dorință in ce 
privește destinderea și tratative
le, în spatele unor pretexte de 
ordin procedural. A doua, e me
nită să împiedice sterilitatea unor 
conferințe anterioare în care 
Uniunea Sovietică era pusă în 
inferioritate față de frontul co
mun și ostil anglo-franco-ameri* 
can.

Cum era și de așteptat, ncile 
propuneri sovietice au trezit oda
tă cu speranța în apropiate și 
eficace tratative la nivel înalt și 
un ecou uriaș. Opinia publică in
ternațională a salutat în scrisoa
rea ministrului afacerilor de ex
terne sovietic o acțiune de cea 
mai mare Importanță pe calea 
realizării unei conferințe interna
ționale. „New York Times“ sem
nalează că „primele reacții veni
te de la Washington, Paris și 
Londra, arată că noua atitudine 

sovietică cu pri
vire la confe
rința miniștrilor 
de externe con
stituie un pas 
înainte în direc
ția unei confe
rințe la nivel 
înalt“, 
britanic 

day Express“ este mai 
„Hotărîrea U.R.S.S. —• 
de a accepta conferința 
lor de externe este cea 
ricită Știre pe care a 
lumea în ultimele 
mentînd același 
„Figaro“ sublinia „neta voință de 
apropiere a Uniunii Sovietice“ în 
vreme ce „Combat“ aprecia că 
noile propuneri sovietice „sporesc 
șansele convocării unei conferin
țe la nivel înalt“.

Odată cu aceste manifestări 
favorabile ale opiniei publice, in
teresate într-o îmbunătățire a re
lațiilor internaționale, au apărut 
ecouri ale acelor cercuri influen
te care ar voi să se amine cît 
mai mult convorbirile la nivel 
înalt și care încearcă să pună tot 
felul de obstacole. Purtătorul de 
cuvint s-a făcut și de această 
dată dl. Dulles. La conferința de 
presă de marți, secretarul de stat 
a declarat, spre nedumerirea ga
zetarilor, că propunerea sovietică 
de convocare a unei conferințe a 
miniștrilor de externe prealabilă 
conferinței la nivel înalt este in
acceptabilă. Nu sînt nici trei 
săptămini de cînd același domn 
Dulles, tuna și fulgera, declarind 
că fără o prealabi.ă conferință a 
miniștrilor de externe, întîlnirea 
șefilor de guverne e pusă sub 
multe semne de întrebare. Acum, 
dl. Dulles o consideră inaccepta
bilă. De unde se vede că atit dl. 
Dulles cît și cercurile pe care le 
reprezintă, nu sînt deloc intere
sate în destinderea relațiilor in
ternaționale, in eliberarea ome
nirii de coșmarul nuclear.

Nimeni nu se așteaptă ca dru
mul spre tratative să fie neted 
și lipsit de obstacole, 
constantă a Uniunii
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precis : 
scrie el 
miniștri- 
mai fe- 
primit-o 

luni“. Co- 
eveniment,

Recenta propunere sovietică are un puternic ecou în întreaga lume
Cuvîntarea lui MacMillan

LONDRA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 4 martie, la 
adunarea organizației din Londra 
a partidului conservator, în sala 
„Centralhall“, 
Mac Millan, primul 
Marii Britanii. Premierul englez a 
consacrat o mare parte a cuvîntă- 
rii sale problemelor de politică ex
ternă. El a proslăvit, printre altele 
organizațiile militare agresive ale 
occidentului. Mao Millan a recu
noscut totuși că marile cheltuieli 
militare și crearea diferitelor ti
puri de arme din ce în ce mai 
distrugătoare „planează ca un nor 
negru deasupra capetelor multor 
oameni“. In această ordine de idei 
Mac Millan și-a exprimat speranța 
că „în curînd se va realiza a în
țelegere cu privire la tratative la 
nivel înalt".

Declarind apoi că dorește ca a- 
cesto tratative să fie încununate 
cu succes, Mac Millan a spus în 
continuare : „In prezent se pare 
că are loc un oarecare progres în 
ceea ce privește pregătirile pentru 
conferința Ia nivel înalt“. Ar fi o 
mare greșeală să ne așteptăm la 
prea multe de la această confe
rință. Sînt însă convins că s-ar pu
tea să realizăm un oarecare suc
ces într-un domeniu restrîns, și 
cred că dezarmarea, o dezarmare 
echilibrată, este, după cit se pare, 
domeniul cel mai promițător, de
oarece rușii, ca și noi, ar dori să 
folosească resursele economisite,

a luat cuvîntul 
ministru ài

for(a de muncă și materialele în 
scopuri civile. S-ar putea ca în 
caz de succes o astfel de conferin
ță să ducă la alte conferințe și la 
discutarea altor probleme și ast
fel să înceapă un proces treptat 
do slăbire a încordării“.

POLONIA. CEHOSLOVACIA 
ROMINIA.

In scrisoare se propune ca 
conferința șefilor de guverne 
se discute numai problemele 
privința cărora există o anumită 
certitudine că se poate ajunge la 
un acord. Astfel de probleme 
sint : crearea unei zone denu- 
clearizate în centrul Europei și 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Pentru ca să nu se amine con
ferința șefilor de guverne la ne- 
sfirșit, A. A. Gromîko propune ca 
conferința miniștrilor de externe 
să aibă loc în luna aprilie, iar 
conferința la nivel înalt în luna 
iunie și ca o hotărîre în această 
privință să fie luată încă îna
inte de întrunirea conferinței 
miniștrilor de externe.

Acestea sînt pe scurt proble
mele principale conținute în scri
soarea lui A. A. Gromîko. Carac
terul lor constructiv și realist 
este evident. Cele mai importan
te propuneri sînt acelea cu pri
vire la o conferință a miniștrilor 
de externe ca etapă de pregătire 
a conferinței șefilor de guverne 
și adoptarea principiului parității 
la ambele conferințe. Prima, taie 
apa de Ia moară căutătorilor de

la 
să 
In

Politica 
Sovietice 

este îndreptată tocmai spre Înlă
turarea unor astfel de obstacole* 
către destindere, iar presiunea o- 
piniei publice va influența, fără 
îndoială, și pe mai departe, des
fășurarea evenimentelor, astfel 
îneît cercurile apusene care se 
opun, să fie silite să vină in cele 
din urmă in jurul mesei rotunde.

AL. GIRNEAȚA

Cu privire la unele sarcini 
ale politicii economice In anul 1958 
Hotărîrea plenarei a 11-a a C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția PAP, 
la 4 martie presa a publicat ho- 
tărîrea plenarei a 11-a a Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez „Cu privire 
la unele sarcini ale politicii eco
nomice în anul 1958“.

In prima parte a Hotărîrii se 
vorbește despre dezvoltarea eco
nomică a țării în anul 1957. Pro
ducția industrială a sporit în de
cursul anului cu 9,5 la sută. S-a 
îmbunătățit aprovizionarea in
dustriei cu materii prime și a pie
ței cu mărfuri, a crescut circula
ția mărfurilor. A fost depășit pla. 
nul producției agricole, mai cu 
seamă în domeniul creșterii ani
malelor. In urma măririi sala
riilor într-o serie de ramuri ale 
economiei naționale și a regle
mentării lor. precum și în urma 
creșterii veniturilor țăranilor a 
crescut bunăstarea populației.

In Hotărîre se constată de ase
menea o serie de manifestări ne
gative. observate anul trecut în 
economia națională. In special se 
menționează pericolul unui deze
chilibru serios al plețiî, pericol 
care a apărut la începutul anu
lui trecut, creșterea insuficientă 
a productivității muncii și nive
lul scăzut al disciplinei în muncă 
la întreprinderile industriale.

Datorită măsurilor economice 
luate de partid și guvern, se spu
ne în hotărîre, în cel de-al doilea 
semestru al anului s-a reușit să 
se înlăture pericolul dezechilibru
lui pieții și să se pornească pe 
calea stabilizării economice.

In hotărîre se prevăd în conti
nuare măsuri organizatorice me
nite să ducă la îmbunătățirea 
conducerii industriei și a activi
tății întreprinderilor.

Comitetul Central al P.M.U.P. 
a trasat ca sarcină principală pe 
anul 1958, consolidarea stabilită
ții economice care se sprijină pe 
creșterea producției și a produc
tivității muncii, precum șl acu
mularea de rezerve în comerțul 
exterior și intern pentru asigura
rea creșterii continue a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Comitetul Central consideră ne
cesar să se treacă în anul 1958 
la rezolvarea a două probleme 
sociale de trai importante pen
tru clasa muncitoare: reglemen
tarea problemei pensiilor și înce
perea unui larg program de con
strucții de locuințe. Se prevede ca 
de la 1 iulie a.c. să se efectueze 
reforma sistemului de pensii Ș< 
ajutoare, inclusiv ridicarea mini
mului de pensie pentru pensio
narii și văduvele care nu lucrea
ză etc.

Comitetul Central al P.M.U.P. 
a cerut ca toate instanțele și or
ganizațiile de partid să acorde e 
atenție deosebită problemelor e- 
conomice, să-și sporească simțul 
răspunderii pentru indicii econo
mic] al întreprinderilor, să-și îm
bunătățească munca pe frontul 
economic.

vederi ale secretarului de stat și 
că el, Eisenhower, a discutat cu 
Dulles propunerile sovietice în a- 
junul conferinței de presă a se
cretarului de stat. Președintele a 
declarat că Statele Unite nu au 
închis niciodată și nu închid ușa 
unei conferințe la nivel înalt, însă 
sînt de părere că o astfel de con
ferință trebuie să fie „realistă“. 
Statele Unite, potrivit spuselor 
lui Eisenhower, nu vor da înapoi 
în fața niciunei greutăți dacă, 
după părerea lor o asemenea con
ferință va constitui un pas pe ca
lea asigurării unei păci trainice.

Președintele Eisenhower a răs
puns de asemenea la o serie de 
întrebări referitoare la situația 
economică a țării.

★
PARIS 5 (Agerpres). După șe

dința reprezentanților permanenti 
ai Consiliului N.A.T.O., care a 
avut loc la 4 martie în Palatul 
Chaillot, a fost dat publicității un 
comunicat în care se spune că ce’e 
15 țări — membre ale N.A.T.O. 
sînt de acord „să participe la o 
conferință la nivel înalt cu con
diția ca aceasta din urmă să ducă 
la anumite rezultate“, ceea ce 
face necesar „ca ea să fie pregă
tită minuțios“. „Din această cauză 
— se spune în comunicat ■— în 
prezent este greu de fixat data 
convocării conferinței la

Un mare număr de tineri sînt 
înșiruiți pe străzile principalelor 
orașe pentru a cerși o bucată de 
pîine. Doar cerșitul ii mai ține 
în viață. Aceasta datorită lui Li 
Sîn Man care, primind dolari de 
la americani, cică, pentru amelio
rarea grelei situații economice, ii 
alocă cu generozitate pentru fa
buloase cheltuieli militare. In fo
tografia nr. 2 un aspect de pe o 
stradă în care un grup de tineri 
pîndește pe trecători pentru a le 
cerși ceva de mîncare.

Ajutor american Coreei de 
Sud ? Da, soldatul american îl 
ajută pe cei coreean la învăță
tură. 11 învață oare să conducă o 
mașină agricolă modernă ? Nu. 
Un agregat al unei hidrocentrale? 
Nici dccum, căci agresorii ame
ricani au transformat Coreea de 
Sud într-un lagăr 
S.U.A. Iar 
vedeți în 
punde la 
la părțile
avion american cu reacție de tip 
„F-86",

militar al 
coreeanul pe care-1 

fotografia nr. 3 răs
un examen cu privire 

componente ale unui

o

fast seara șanselor 
împlinit numai și 
pricina stilului de

Trăind în groapa de gunoi din apropierea orașului Pusan, mul
te sute de familii folosesc drept locuințe corturi mizere sau co
cioabe încropite din resturi de lăzi. Ei își duc viața în mijlocul 
unei murdării de neînchipuit, (fotografia nr, 1), căci în locuin
țele bune stau marionetele impe rialiștilor americani.

Conferinfa de presă 
a lui Eisenhower

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 5 martie 
a avut loc o conferință de presă 
a președintelui S.U.A., Eisenho
wer, în cadrul căreia a răspuns 
la întrebările în legătură cu ati
tudinea S.U.A. față de ultimele 
propuneri ale Uniunii Sovietice 
privind o conferință a miniștrilor 
Afacerilor Externe și o conferință 
la nivel înalt.

Președintele a fost rugat să 
lămurească afirmația făcută de 
Dulles la conferința sa de presă 
din 4 martie, potrivit căreia ulti
mele propuneri sovietice ar fi în
șelătoare. Eisenhower a fost ru
gat să spună dacă este de părere 
că aprecierea făcută de Dulles 
ultimelor propuneri sovietice „în
chide ușa“ unei conferințe la ni
vel înalt.

Răspunzînd la această între
bare, Eisenhower a spus că nu-și 
amintește ca Dulles să fi folosit 
o astfel de expresie. In continu
are, președintele a spus că apre
cierea făcută de Dulles propune
rilor sovietice oglindește propriile

convocării conferinței la nivel 
înalt, după cum propune guvernul 
sovietic“.

In comuntcat se arată că la 6 
martie probabil va avea loc dis
cutarea răspunsului lui A. A. Gro
mîko la scrisoarea lui Pineau.

MOSCOVA. — La 5 martie A. I. 
Mikoian, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. a 
primit pe Sakari Severi Tuomioja, 
secretar al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa care a sosit 
la Moscova la invitația guvernu
lui sovietic.

ATENA. — La 5 martie regele 
Paul al Greciei a primit jurămîn- 
tul noului guvern grec de tehni
cieni. C. Yorgakopulos — deține 
postul de prim ministru și minis
tru al Afacerilor Interne, iar M. 
Pezmazoglu, consilier al Curții 
regale, deține postul de ministru 
al Afacerilor Externe.

DAMASC. — După cum relatea
ză ziarul „El-Nasr", la 3 martie 
la Amman a sosit un avion ame
rican încărcat cu cătușe pentru 
mlini destinate patrioților iorda
nieni arestați.

BERLIN. — Conducători ai tn- 
vățăihintului din Berlinul occiden
tal intenționează să folosească tn 
invățămint cartea lui Hitler ..Mein 
Kampf".

PARIS. — La 5 martie a avut 
loc la Paris o ședință a Consiliu
lui de Miniștri în cadrul căreia 
primul ministru a fost autorizat 
sd pună chestiunea de încredere în 
Adunarea Națională in legătură cu 
sporirea cheltuielilor militare. Pri
mul ministru urmează să pună 
chestiunea încrederii în 
zilei de fol.

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
titlul „Fluviul prieteniei"
..Pravda" din 5 martie a publicat 
un articol al corespondentului său 
din București. E. Klselev, tn care 
subliniază importanța proiectului

romlno.iugoslav de folosire a Du
nării ca sursă hidroenergetică.

PEKIN. — La 4 martie, Ia Pe
kin a apărut primul număr al nou
lui săptămînal chinez „Pekin“, 
care apare în limba engleză.

Condoleantele 
ambasadorului R.P. Romîue 
Ia Ankara în legătură cu 

naufragiul vasului 
„Uskudar“ din golful Izmir

ANKARA 5 (Agerpres). — Tn le
gătură cu naufragiul vasului tur
cesc „Uskudar“ în golful Izmir în 
care și-au găsit o moarte tragică 
aproape 200 persoane, ambasado- 
rul R.P. Romîne la Ankara, Barbu 
Zaharescu, a trimis o scrisoare de 
condoleanțe președintelui Consiliu, 
lui de Miniștri al Turciei, Adnan 
Menderes.

Acord comercial 
japono-chinez

cursul

- Sub
ziarul

PEKIN 5 (Agerpres). — La 
martie la Pekin s-a semnat un 
acord comercial japono-chinez 
pe termen de un an care prevede 
sporirea considerabilă a schimbu
lui de mărfuri între cele două 
țări. Partenerii își vor livra re
ciproc mărfuri în valoare de 35 
milioane lire sterline de fiecare 
parte.

BUDAPESTA (de la trimi
sul nostru).

La două noaptea, grupa de 
romini a părăsit amărită 
„Sport-Csarnoc“. Noaptea fri
guroasă suplinea starea sufle
tească. Purtăm amărăciunea a 
două înfrîngeri care puteau fi 
evitate,

Marți a 
ce nu s-au 
numai din , ____ e
joc defensiv al echipelor noas
tre de tenis de masă.

Cel mai mare... 
ghinion

:
:♦ t
I

♦

♦

:
♦
♦
♦
♦

i
♦
♦

In urmă cu cîtva timp, Toni 
Steiner, muncitoare texiilisti la 
o fabrică vieneză, a fost în
trebată de o ziaristă a unei 
publicații feminine:

— Care a fost cel mai mare 
ghinion pe care l-ai avut vreo 
dată ?

Evident, ziarista, în dorința 
unui articol „tare“, ar fi aș
teptat vreun amănunt picant 
din viața tinerei. Dar Toni, 
după ce a privit-o puțin în fa
ță, a răspuns fără să clipească".

— Cel mai mare ghinion pe 
care l-am avut a fost acela că 
m-am născut... fată și nu bă
iat... Ziarista cu pricina a zîm- 
bit acru, s-a făcut că nu în
țelege ce vrea să spună și pe- 
aci ți-e drumul.

Cuvintele lui Toni Steiner, 
nu exprimă numai glodurile și 
convingerile ei. O întreagă ge
nerație de tinere, din lumea 
capitalistă, care cunoaște ne
dreptatea datorată „ghinionu
lui“ de a se naște de sex fe
minin, ar da același răspuns.

Revista de femei din Italia, 
„Noi donne“, a întreprins nu 
de mult în rîndu’He învățătoa
relor Paliene o anchetă. Răs
punsurile primite au îndurerat 
inimile, de cele mai multe ori...

Marialisa Fante, învățătoare 
din Genova predă într-un sat 
de munte, aflat la o mare de
părtare de oraș. Cu greu își 
poate îndeplini profesiunea. Ea 
este căsătorită, are trei copii 
și un tată bătrîn, paralizat. In 
fiecare toamnă își părăsește 
căminul, și pleacă în acel sat 
împreună cu copilul cel mai 
mic și bătrînul tată. Ceilalți

Dc cc c rău să tc naști iată 
occidentI

Ma-rămîn acasă. De ce face 
rialisa asemenea sacrificii P 
Pentru că nu poate trăi numai 
din micul salariu al soțului. 
Discriminarea de sex printre 
învățătorii din Italia este de
osebit de puternică. O învăță
toare nu poate preda într-o 
școală unde învață băieți.. Ast
fel, zeci și sute de învățătoare 
sînt nevoite să aștepte ani și 
ani de zile ptnă ce găsesc un 
loc vacant în puținele școli 
unde învață numai fete. $i a- 
ceasta, de cele mai multe ori, 
departe de căminul familiei.

In aceeași Londră...
Situația dezolantă pe care o 

trăiesc tinerele, din cea mai 
fragedă vîrstă, le determină de 
multe ori s-o apuce pe căi 
greșite. Intrucît chiar din pri
mii ani de viață încep să în- 
țeleagă că viitorul nu le poate 
adute altceva decît vitregie și 
inegalitate, încet dar sistema
tic, în capul unora se formea
ză idei pesimiste, care, de-a- 
lungul anilor, înrîuresc și-și la
să pecetea asupra caracterului 
tinerelor.

Timp de ÎS luni, în marile 
magazine erau sust'nre porto
felele din gențile cumpărăto
rilor londonezi. Peste cîteva 
zile vinovății au apărut în fața 
l'ide-yltnrtei de minori din Fa- 
reham, Ilants. Cine erau? Șase 
fete între II și 14 arii.

Dai nu toate fetele din oc-

cident suferă de „ghinionul“ 
inițial. Alături de milioanele 
„ghinionistelor“ există pojghița 
subțire a aleselor, a fetelor 
„selecte“. In aceeași Londră, 
în fiecare primăvară o mulți
me de oameni se îmbulzesc pe 
Pali Mall, pentru a vedea tre- 
cînd lungul cortegiu al „debu
tantelor“ împodobite cu cele 
trei pene de struț rituale, așe
zate pline de emoție, pe per
nele splendidelor limuzine. A- 
cestea sînt cele cîteva sute de 
tinere fete „din lumea bună“ 
care urmează să primească o 
invitație la palat „spre a fi 
prezentate reginei“, după cum 
explică „La Libre Belgique“. 
Ceremonia prezentării la Curte 
constituie un ritual monden, 
extrem de costisitor.

In aceeași Londră trăiește și 
cortegiul „debutantelor“, îm
podobite cu cele trei pene de 
struț rituale și cele 6 fetițe 
aflate în închisoare pentru că 
mizeria materială și spirituală 
a vieții le-a împins la furt.

Activitatea științifică" 
a unei doctorițe

Visurile pe care și le fac 
adolescentele se prăbușesc și 
ele la primul contact cu rea
litatea. De ce oare a putut zia
rul „Neto York Times“ să pu
blice la rubrica ofertelor de 
serviciu următoarea notă : 
„Fabulosul hotel Flamingo din

Las Vegas care montează o re
vistă de mare spectacol, avînd 
ca protagoniste 16 fete în po
sesia diplomei de doctorat, 
caută tinere îndeplinind acea
stă condiție... Avem de acum 
două fete doctor în filozofie, 
una doctor în antropologie, una 
doctor în fizică și două, doctor 
în științele menajere. Licen
țiatele nu sînt admise“. Ce a- 
rată aceasta ? Că în orașele 
americane zeci de tinere fele, 
care cu greu au reușit să ob
țină o diplomă de specialistă, 
n-au de lucru, n-au cu ce să 
se întrețină. De multe ori ele 
consimt conștient să se umilea
scă în fața asprimii vieții. Ce 
altceva arată oare drumul în 
viață al docto’rei în fizică din 
anunț, intelectuală, care își în
cepe activitatea „științifică“ 
prin etalarea... picioarelor ?

Dar lucrurile de multe ori 
capătă o turnură de-a dreptul 
dramatică. Prostituția își re
coltează în fiecare an mii și 
mii de nenorocite. Referitor la 
acest capitol — ne gîndim în 
primul rînd la impudicitatea 
sistemului care o generează — 
revista „Justice Magazine“ din 
Paris relata monstruoasa orga
nizație de trafic de carne vie, 
organizată chiar sub ochii spec
tatorilor de televiziune. In 
cursul emisiunilor publice, unul 
din prezentatori întrerupea o 
prezentare de discuri pentru a 
interpela o tânără cu înfățișare 
atrăgătoare, remarcată în audi-

toriu. O chema în fața tele- 
camerei și începea să-i ia un 
interviu. Afla vîrsta, fa/nilia, 
relațiile ei, dacă avea vreun 
prieten, întreba despre munca 
fetei și se indigna de salariul 
mic pe care îl primea aceasta, 
de obicei ca dactilografă ori 
vînzătoare. „Mă mir, declara 
el, că arând un asemenea fi
zic și .
gîndit niciodată să lucrați ca 
model " ~
graf“. Flatată tînăra răspunde 
în general că s-a gîndit la acest 
lucru, dar că n-a avut posibili
tăți... Atunci prezentatorul „re
cunoștea“ în asistență pe direc
torul unei importante agenții de 
manechine, care se afla „din în- 
tîmplare" în sală. începea să 
discute și cu el. Spre sfirșitul 
discuției plasa următoarea pro-

personalitate nu v-ați

sau artistă de cinemato-

discuției plasa 
pozițiune:

— Nu ați 
ceva pentru 
prietenă ?

— Am putea încerca, să 
treacă mîine dimineață pe la 
biroul meu. Directorul moi fă
cea cîteva promisiuni finan
ciare atrăgătoare. Nu de mult 
acest „director“ a fost desco
perit ca șef al unei bande de 
prostituție. Acasă la el s-a gă
sit un fișier cu 300 de nume 
aparținînd unor tinere dintre 
care unele în vîrstă de 15 ani.

De unde se vede că răspun
sul lui Toni Steiner, referitor 
la „ghinionul“ cel mai mare 
din viață nu o privește numai 
pe ea... O generație întreagă 
de tinere din lumea capitalistă, 
care îndură mizeria materială 
și morală, subscrie la acest 
răspuns, se îmnotrivește și lup
tă pentru o viață în care fe
meia să aibă un rol demn.

CAROL ROMAN

putea să faceti 
tînăra noastră
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îmi pare inutil să redeschid 
o discuție pe o temă larg dis
putată în lumea noastră spor
tivă — maniera defensivă a 
tenisului de masă romînesc. 
De cite ori au jucat ofensiv 
jucătoarele noastre au ciștigal. 
In schimb defensiva ne-a pri
vat de multe seturi, partide și 
în ultimă instanță de titlurile 
europene.

Departe de mine să subapie- 
ciez comportarea jucătorilor 
romini in întrecerile hotărî- 
toare de marți. Mulți conside
rau că Rominia va fi învinsă 
de Ungaria cucei puțin 5—/, 
maximum 5—2. Băieții noștri 
au jucat insă mult mai bine 
decît in celelalte meciuri ți au 
fost la un pas de victoria asu
pra Ungariei, victorie pe care 
nimeni nu a scontat. După 
ce-ani condus cu 3—1 și am 
fost egalați la 4—4 am pierdut 
in partida decisivă.

Tir ziu noaptea, cupa „Bucu
rești“ oferită campionilor 
europeni a ajuns în mîinile en
glezoaicelor. Priveam cupa 
și regretam că nu va călători 
spre București. Regretele sint 
inutile. Echipa Angliei a fost 
mai hună decît a noastră ți re
zultatul de 3—1 în favoarea 
ei exprimă realitatea compor
tării. Englezoaicele au jucat 
în maniera care le este speci
fică : au atacat mereu ți uit 
dejucat încercările de defen
sivă strictă ale adversarelor 
lor. Româncele au fost incon
stante și de multe ori au fost 
depășite net. Experiența Anse- 
licăi Rozeanu, puterea ei de 
luptă nu a putut salva situația.

Despre forma Ellei Zeilor 
am mai avut prilejul să vor
bim. Ea n-a fost lipsită de 
sclipiri surprinzătoare, destul 
de puține însă pentru a încli
na balanța de partea ei. In a- 
temenea condiții jucătoarele 
noastre uu fost nevoite să 
mulțumească 
campionatele 
siringă mina ___ „______
lor ți să le felicite.

Miercuri s-au consumat cite- 
va partide restante. La băieți, 
Rominia a jucat cu Grecia ciș- 
ligind categoric cu 5-0. Au pi
cat l'esch, Caninei ți tinănil 
promovat în formația națională 
Zaharia Bujor. Astăzi încep 
întrecerile individuale. Vrem 
Șa speram că în aceste întreceri 
jucătorii noștri nu ne voi mai 
dezamăgi.

EUGENIU OBREA'

se
cu locul 2 in 
europene, 
învingătoarelor

să
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