
Contribuția adusă de tineri 
la redarea de noi terenuri

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

agriculturii
Directivele celui de-al Il-lea 

Congres al Partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii, pre
văd mărirea suprafeței arabi.e a 
țării, folosirea dep'ină și cit mai 
economică a pămîntului.

Consfătuirea de la Constanța 
a țăranilor și lucrătorilor din sec
torul socialist al agriculturii a 
trasat sarcina de a fi redate agri
culturii insemnate suprafețe agri
cole.

In baza acestor sarcini, organi
zațiile U.T.M. și-au stabilit obiec
tive precise și au luat măsuri 
concrete de mobi izare a tineretu
lui la aceste acțiuni patriotice de 
mare importanță economică. La 
chemarea comitetelor regionale 
de partid, comitetele regionale și 
raionale U.T.M. în toamna ace
stui an au mobilizat peste 190.000 
tineri, care au muncit pe șantie
rele locale și regionale de redare 
în circuitul agricol a noi terenuri. 
De asemenea, multe comitete re
gionale U.T.M. au luat inițiativa

Pionierii 
pc urmele 

istorici patriei
„Intr-o zi, cu citeva luni în 

urmă, am văzut prin fereastra că
suței mele o mulțime întreagă de 
copii cu cravate roșii la git, cu 
sape și greble, cu lopeți și tîrnă- 
coape de-ai fi zis că a venit o 
oștire întreagă să asedieze cetatea. 
Mi pregăteam tocmai să-i întreb : 
„Cu ce treburi pe la noi ?“ cînd 
văd că se apucă de lucru. In pu
țină vreme doar, împreună cu ciți- 
va mai mari au făcut un drum 
șerpuit de la poalele dealului și 
pînă la cetate sus. De ajuns la Ce
tatea Neamțului ajungeai și pînă 
acum, numai că trebuia să ai voi- 
nicia unui oștean al lui Ștefan ca 
să o iei pieptiș prin cărăruile din 
pădure".

De fapt ..tîlcul" acestei istori
siri a lui moș Gheorghe Dan, nu-i 
atît de greu de găsit, lucrurile 
s-au petrecut foarte simplu. Cam 
pe la sfirșitul anului școlar trecut, 
pionierii din clasa a Vll-a a Școlii 
medii din Tg. Neamț au hotărît, 
împreună cu profesoara lor de is
torie și instructoarea superioară, 
să cerceteze istoricul ținutului lor 
natal. Multe le știau ei și dinain
te, dar cite nu se mai puteau afla 
pe meleagurile acestea încărcate 
de urme ale trecutului Țării Mol
dovei. Cei dintr-a Vll-a ou orga
nizat și o adunare cu tema despre 
viața lui Ștefan Vodă, Domnul 
Moldovei, au făcut și o mulțime de 
excursii, începînd din locurile 
unde au dat bătălii oștile lui Ște
fan și pînă la Putna unde se află 
mormîntul său, au citit și din pa
ginile lui Mihail Sadoveanu, care 
descriu aceste locuri și, bineînțe
les... au fost și la Cetatea Neamțu
lui. Și într-o dimineață, Mircea 
Olaru, Emil Roșu, Elena Băitoiu 
și încă alți cîțiva pionieri, s-au 
prezentat la instructoarea lor, înar
mați cu uneltele cu care lucrau pe 
lotul școlar, spunîndu-i dorința :

— Tovarășe instructoare, deta
șamentul patru a hotărît să facă 
un drum bun de mers pînă la ce
tate. Nu sînt decît vreo 700 de 
metri de la poale pînă sus pe deal. 
Sînteți de acord ?

Aceasta este povestea drumului 
-are te duce acum către bătrîna Ce- 
tate a Neamțului.

M. DASCALU

De ce disprețuiesc
tinerii americani
haina de soldat al trusturilor

Președintele Eisenhower se 
plingea deunăzi intr-un discurs 
că „tinerii cu certe aptitudini 
au îndoieli in ce privește utili
tatea carierei militare". Cores
pondentul din Washington „ al 
ziarului „Chronicle" care apare 
la Heawston, statul Texas, este 
mult mai sincer și mai deschis. 
Nefiind legat de eticheta oficia
lă, el nu mai vorbește despre 
„îndoieli" ci despre „dezgustul 
tinerilor americani fată de ser
viciul militar". Tinerii — scrie 
„Chronicle" — nu vor să țină 
seama în nici un fel de „fap
tul că Statele Unite s-au tran
sformat tntr-o țară militarizată 
(citește: pusă pe agresiuni 
n Sc t.) și că pot rămine ca 
atare timp îndelungat de-acum 
încolo". Faimosul comentator 
Heanson Baldwin. căruia ii 
stau totdeauna ia inimă toate 
necazurile Pentagonului, a sărit 
și el foarte iritat. „Am impre. 
sia că e ceva putred cu tinerele 
cadre ale forțelor noastre ar
mate" — observă îngrijorat 
Baldwin înt'-un articol publi- 

i cat in ultimul număr al revistei 
..Saturday Evening Post" El 
arată că numeroși tineri pără
sesc academiile militare înainte 
de absolvire și că în fiecare 
lună aproape 2 000 de tineri 
părăsesc serviciul activ al ar
matei- Merită să ascultăm cum 
tună și fulgeră mister Baldwin. 
„Mulfi tineri p-eferă să șadă în 
hamac și nu în fotoliul din car
linga avionului... Se pare că 
tineretul american preferă o 
viată liniștită unei vieți pline 
de aventuri... O remunerație si

creării de șantiere ale tineretului. 
Astfel au fost deschise 35 de șan
tiere unde a fost executat un vo
lum de 613.412 m.c. săpături de 
pămînt, fiind redate agriculturii 
10.878 ha. și salvate de inundații 
33.381 ha. teren agricol, realizîn- 
du-se economii în valoare de 
peste 4.0C0.G00 lei.

Rezultate însemnate în acțiu
nea de redare de noi terenuri 
agriculturii a obținut Comitetul 
regional U.T.M. Constanța, care 
sub conducerea comitetului regio
nal de partid, a luat măsuri poli- 
tico-organizatorice din timp pen
tru pregătirea și desfășurarea a- 
cestei acțiuni. In primăvara ace
stui an comitetul regional U.T.M. 
și-a stabilit planul general de 
muncă și sarcini concrete privind 
suprafața de teren ce va fi 
redată agriculturii prin forțele ti
neretului. Acest plan a fost făcut 
cunoscut în plenarele de activ ale 
comitetelor raionale U.T.M, pre
lucrat în organizații de bază 
U.T.M., jar în luna august a fost 
lansată chemarea către toți ute
miștii și tinerii din regiune de a 
participa la muncă voluntară pe 
șantierele organizate în regiune. 
Astfel, toate cele 15.000 ha. pre
văzute în planul comitetului re
gional U.T.M. pe acest an au fost 
realizate. Numai pe șantierul ti
neretului de la Iezer au muncit
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Troleibuzul romînesc T.V. 2

Utemiștii Marin Zidaru și Zamfir Ionescu de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală, lucrează la tapițarea cu material pla

stic a scaunelor din noul troleibus romînesc T.V. 2.
Foto: S. NICULESCU

gură, fie ea foarte scăzută și 
nu un joc hazardat de dragul 
mizelor mari — iată scopul că
tre care tinde un număr din ce 
în ce mai mare de tineri ameri
cani" — scrie plin de furie 
Baldwin despre tinăra genera
ție a Americii, despre năzuințe, 
le ei pașnice

Se pune întrebarea: de ce 
oare tinerii americani care au 
intrat voluntari în rîndurile for
țelor armate americane în anii 
războiului antihitlerist, se es. ♦
chivează acum și nu vor să 
îmbrățișeze cariera armelor ? 
Baldwin își anunță cititorii că 
a găsit răspunsul la această în
trebare. „Vă pot prezenta — 
scrie el — un întreg catalog de 
grave lipsuri ale forurilor noa
stre militare". Și el ti acuză 
pe congressmen!. pe generali și 
pe șefii Pentagonului de tot fe
lul de lipsuri organizatorice.

Trebuie să remarcăm însă că, 
deși a fost alcătuit cu multă 
stăruință de Baldwin, „catalo
gul lipsurilor" este — dacă-l 
examinezi oricît de sumar — 
un „catalog" cu racile funda
mentale. Catalogul nu explică 
nici pe departe faptul dovedit 

600 brigadieri timp de 30 zile și 
alți peste 7.000 tineri cite 2—3 
zile, efectuînd un volum de lu
crări de 70.533 m.c. săpături și 
executînd un dig de 9,4 km. prin 
care au redat circuitului agricol 
12 000 ha. teren. De asemenea în 
regiune.; au mai fost organizate 
încă cinci șantiere unde și-au a- 
dus contribuția 17-100 tineri, adu- 
cînd statului economii de peste 
1.300.000 lei. Rezultate bune au 
fost obținute și de către Comitetul 
regional U.T.M. Oradea. In regiu
nea Oradea au fost ferite de 
inundații 7.597 ha. si au fost re
date agriculturii 800 ha. La aceste 
lucrări au participat peste 10.000 
tineri, care au realizat economii 
în valoare de 847.000 lei. In re
giunea Timișoara au fost mobili
zați peste 91.000 tineri, care au 
apărat de inundație suprafața de 
4.670 ha., realizind economii în 
valoare de 1 149.000 lei. Rezultate 
bune au mai fost obținute și de 
către Comitetele regionale U.T.M. 
Galați,: Pioești, Baia Mare, Regiu
nea Autonomă Maghiară și al
tele.

In această importantă acțiune 
patriotică sînt cuprinse mase tot 
mai largi de tineri de la orașe și 
sate care participă cu entuziasm 
la munca pe șantiere, aducînd pa
triei foloase importante.

și recunoscut de însuși Baldwin 
— că foarte multi tineri din 
Statele Unite, privesc serviciul 
militar în slujba imperialismu
lui agresiv ca un lucru odios. 
Nu explică fiindcă dacă ar face 
așa ceva mister Baldwin n-ar 
mai fi ceea ce este, adică un 
simbrias al cercurilor monopo
liste agresive

Ce-i drept, un sîmbure de ex
plicație există in articolul plin 
de văicăreli din ..Saturday Eve
ning Post". Printre alte bocete, 
autorului i-a scăpat din condei 
următoarea constatare: „Se 
pare că serviciul militar își 
pierde farmecul în ochii tineri
lor americani". Respectind ier. 
minologia lui Heanson Bald
win, ne vom permite rțoi să 
dăm explicația pe care dînsul 
n-a îndrăzni* sau n-a putut s-o 
publice, explicația adevărată a 
dificultăților ce-i. pasc pe vină- 
torii americani de „cadre mili
tare".

Tinăra generație a Statelor 
Unite nu vede nici un fel de 
„farmec" in a-și jertfi viata în 
numele unor interese străine ei. 
Tiner i americani nu văd nimic 
„fermecător" în participarea la 
asemenea aventuri militare ca 
aceea pe care o urzește Dulles 
în strîmtoarea Taivan. Ei nu 
găsesc nici un grăunte de „far
mec" în rolul de ocupanfi atît 
de dispretuifi și urîți de popoa
re — asemenen celui pe care-l 
joacă actualmente armata ame
ricană în multe puncte ale glo
bului.

EM. RUCAR

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Tinerii contribue
la electrificarea

satului

matograf, s-a construit dease- J 
meni un dispensar, 
gazin 
altele.
în

un
universal și 

Dar iată că

In ultimii ani oamenii mun
cii din comuna Șasea Montană 
din regiunea Timișoara au a- j 
vut multe bucurii. La căminul 1 
cultural, construit cu cîțiva ani j 
în urmă, s-a înființat un cine- j

ma- j 
multe ) 
recent J 

comună s-a introdus cu- j 
rentul electric. După o mun- j 
că susținută, acum mai mult j 
de jumătate din numărul fami- 1 
liilor din comună au casele ilu- j 
minate electric.

La transportul stîlpilor pen- J 
tru rețeaua electrică, la arsul j 
lor, la săparea gropilor și mon- j 
tarea stîlpilor au participat J 
voluntar mulți cetățeni din co- j 
mună. Alături de cei mai vîrst- J 
nici, la electrificarea comunei J 
lor au luat parte cu mult entu- j 
ziasm și utemiștii mobilizați de ) 
comitetul comunal U.T.M. (se- j 
cretar Lazăr Sîrbu). Printre cei j 
care au muncit aproape zi de ) 
zi și și-au adus astfel o însem-j 
notă contribuție la această ac- j 
țiune sînt utemiștii : Reimond J 
Lang, Viorel Ghiuro, Gheor- j 
ghe Teg, Dumitru Rusuvăț și j 
Ferdinand Ferich. )

V. DELESCU ] 
corespondent voluntar J

'(

Control muncitoresc 
în unitățile medico- 

sanitare
In ziua de 21 noiembrie, Consi

liul Sindical Local București B or
ganizat un control muncitoresc la 
un număr de aproape 60 de uni 
tați medico-sanitare din Capitală 
în scopul de a examina cum este 
asigurată asistența medicală a oa
menilor muncii.

La control au participat munci
tori din fabrici și uzine, preșe
dinți și membri ai comitetelor 
sindicale de întreprindere. Au fost 
controlate spitalele Brîncovenesc, 
Colțea, Cantacuzino, Ilie Pintilie 
și alte spitale, policlinici, dispen
sare, spitale și dispensare de 
copii, servicii medico-sanitare din 
întreprinderi. Participanții la con
trol au discutat cu directorii uni
tăților respective, cu personalul sa
nitar; do asemenea, s-au întreți
nut cu bolnavii despre modul cum 
sînt tratați și îngrijiți.

Rezultatele controlului efectuat 
vor fi aduse la cunoștința Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
ciale și a Sfatului Popular al Ca
pitalei pentru a se lua măsuri în 
vederea înlăturării lipsurilor con
statate și a îmbunătățirii continue 
a asistenței medicale a oamenilor 
muncii din Capitală.

(Agerpres)

Echipa tineretului fruntașă
pe

La întreprinderea 
I ndustna Sîrmei -
Brăila colectivul de 
muncitori a obținut 
in ultimele două luni 
rezultate deosebite in 
muncă. Numai la sec
ția laminate de pildă, 
au fost date peste 
plan în această peri
oadă produse in va
loare de 1.574.000 lei, 
iar la secția trefilate 
producția marfă a

întreprindere
fost depășită cu pe
ste 137.000 lei. La 
toate aceste realizări 
de seamă, o contribu
ție importantă au a- 
dus-o și muncitorii ti
neri. Echipa tineretu
lui condusă de tova
rășul Ion Ivan și-a 
depășit planul de 
producție de la în
ceputul anului și pină 
în prezent cu 983 
tone laminate. Tot

Noul peisaj industrial al patriei

Fabrica de prefabricate din Roman. Foto: N. STELORIAN
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Ucenicii de la școala profesională a Complexului „Grivița Roșie" își verifică cunoștințele teoretice 
îndeplinind diferite lucrări practice. In fotografie: elevii Gurgoi Marius, Costea O. Paul, Salomeia 

Alex. și alții în orele de practică. Foto: V. CHIRCEV

Nu pot exista pauze
ÎN CALIFICAREA

tinerilor muncitori
în întreprinderile orașului Iași 

lucrează un număr mare de ti
neri. Dintre aceștia mulți sînt cu- 
noscuți ca luptători înflăcărați 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru calitatea ridicată a 
produselor. In întreprinderi ca 
Fabrica chimică nr. 2, „Țesătura", 
Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie", 
Fabrica de tricotaje „Moldova" în- 
tîlnești tineri cu un înalt nivel 
profesional, fruntași în producție, 
care rezolvă cu răspundere și 
competență problemele ce se ivesc 
în procesul de producție. Secre
tul rezultatelor muncii unor ase
menea tineri constă, înainte de 
toate, într-o permanentă frămîn- 
tare creatoare și o neobosită stră
duință de ridicare a nivelului 
profesional.

Tot aici sînt însă și tineri care 
se mulțumesc cu ceea ce le-a o- 
ferit școala profesională sau dife
rite cursuri de calificare prin 
care au trecut acum trei, patru 
sau cinci ani. Drept urmare ace-

această echipă prin 
restrângerea toleran
țelor a economisit 
100 tone de metal, 
echivalînd cu 156.000 
lei. In urma acestor 
succese echipa con
dusă de tînărul Ion 
Ivan s-a situat în 
fruntea întrecerii so
cialiste pe întreprin
dere.

C. ANGELESCU 
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Constatări d<n cîteva 
întreprinderi 

ale orașului lași 
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știa dau produse de slabă calita
te, nu-și îndeplinesc planul. Acest 
lucru se datorează în bună măsu
ră și unor organe și orginizații 
U.T.AL din întreprinderile orașu
lui Iași care s-au interesat prea 
puțin de ridicarea calificării pro
fesionale a tineretului. în rîndul 
unor organizații U.T.M. de la 
„Țesătura", Fabrica „Moldova" 
tricotaje", Fabrica chimică nr. 2 și 
altele, există ideea că, odată ab
solvită o școală profesională sau 
un curs de calificare, tinerii sînt 
„ași" în meserie și ca atare nu se 
mai pune problema ridicării con
tinue a nivelului lor profesional.

In legătură cu aceasta trebuie 
spus că în fabrici și uzine apar, 
la intervale scurte, mașini și uti
laje noi, mai perfecționate, pe 
care nu este posibil să le mînu- 
iești numai cu ceea ce știai ieri. 
In procesul de producție se intro
duc de asemenea noi produse, 
sortimente la care nu sînt șuii-. 
ciente cunoștințele de pînă acum. 
Acestea cer o mai mare perfec
țiune, cunoștințe profesionale mai 
largi, multilaterale. Formarea 
continuă de cadre cit mai califi
cate, în stare să stăpînească foar
te bine tehnica nouă, creșterea de 
tineri muncitori și tehnicieni care 
să aibă o înaltă cultură tehnică în 
producție — este o sarcină per
manentă a construcției noastre 
socialiste.

Unele organe și organizații 
U.T.M. au simțit necesitatea ridi
cării calificării tineretului, au

discutat despre aceasta (spre 
exemplu comitetul U.T.M. de la 
Fabrica chimică nr. 2). Practic 
însă n-au făcut nimic.

Așa se face că la întreprinde
rea „Țesătura" de exemplu se 
simte în mod serios nevoia ridi
cării calificării tineretului. Sînt

I. BODEA
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106 l>ri0ozî utemiste 
de muncă patriotica 
■n regiunea Hunedoara

La chemarea Comitetului regional U.T.M. Hunedoara, în ulti
mele 3 săptămîni, în cuprinsul regiunii au fost create 106 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică. Noile brigăzi au obținut de acum 
primele succese. De pildă în raionul Alba lulia, în cadrul noului 
șantier al tineretului creat pentru construirea unui dig in lungime 
de 340 metri, cele 15 brigăzi utemiste de muncă patriotică, cu- 

prinzînd 440 de tineri, care au lucrat pină acum—au efectuat 2.300 
ore muncă voluntară. In raionul Petroșani, tinerii de la Loner, 
au lansat o chemare la întrecere către toate comitetele U.T.M. 
din raion, pentru ca brigăzile de muncă patriotică să presteze c t 
mai multe ore de muncă voluntară. Pînă acum, în frunte se află 
comitetul orășenesc U.T.M. Lupeni, deoarece recent, brigăzile d; 
muncă patriotică din Lupeni au prestat deja 3000 de ore muncă 
voluntară descărcind și transportînd 2 vagoane de piatră cubică, 
au colectat 7,5 tone fier vechi și au pavat o stradă.

Cu cîteva zile în urmă, 500 de tineri de la Combinatul Side
rurgic Hunedoara, organizați în brigăzi, au săpat gropi pentru 
plantarea de pomi decorativi pe șoseaua Hunedoara—Sîntuhalm. 
De asemenea, brigăzile utemiste din combinat au colectat în cîteva 
zi’e 20 tone fier vechi.

In fiecare zi, în cuprinsul regiunii, iau ființă noi brigăzi utemiste 
de muncă patriotică iar cele înființate își intensifică acțiunile desfă
șurate în sprijinul activității obștești.

ȘI-A MERITAT 
titlul de
candidat

de partid
tnlr-o noapte, linia electri- ct 

că de 35 Kw Hunedoara-Ghe- 0 
Iar s-a defectat. Din cauza u- d 
nei descărcări electrice în at- d 
mosferă, s-a aprins un stîlp de Q 
rețea din oare porneau fire in (? 
mai multe direcții. Vtemistul v 
Eustache Fofeldea împreună cu Q 
Gheorghe Fuior și Avram Bar-V 
bu, de la secția rețele a Intre- v 
prinderii de electricitate — V 
Deva, au ajuns foarte repede la 0 
locul cu pricina. Singura solu- 0 
ție urgentă pentru a nu intre- Q 
rupe pe timp îndelungat cir- V 
cuitul electric, era stingerea v 
focului. Era insă riscant. In (2 
noapte stîlpul aprins lumina v 
împrejurimile. Eustache b'o-Q 
feldea și-a privit tovarășii. V 
Cineva trebuia să riște. S-a ur. V 
cat pe stîlp cu sculele ce le Q 
avea ța îndemină. S-a luptai V 
aprig cu focul. Tovarășii de V 
muncă l-au ajutat, l-au incu- V 
rajat. După puțin timp focul a \ 
fost stins; A făcut apoi o legă- \ 
tură provizorie. Cind s-a dat < 
jos o parte din haine erau a- <? 
proape arse, iar figura de nere- v 
cunoscut de atîta încordare. v

Dar fără această intervenție <2 
grea și riscantă pentru un timp A 
la mina Ghelar nu s-ar mai A 
fi scos nici o tonă de minereu. A

Prin fapta sa, Eustache Fo- 
feldea a dat dovadă din nou A 
de eroism. Din nou, pentru că A 
nu este la prima lui faptă de A 
acest gen. Intr-o zi electricienii A 
de serviciu de la secția rețele A 
fiind plecați la o lucrare s-a A 
oferit benevol să repare rețeaua (? 
electrică Uroi-Calan, care se de- v 
fectase. O zi și o noapte a lu- x 
crat încordat pînă a înlăturat 
deranjamentul, ()

Ingeniozitate, curaj, spirit de \ 
sacrificiu . — iată . ce-l caracte- a 

rizează pe utemistul Eustache A 
Fofeldea. Acum cîteva zile el V 
a fost primit în rîndurile can- \ 
didaților de partid. Prin fap- a 

tele sale merită marea cinste ce Q 
i s-a acordat. 0

P. JURCONI $ 

corespondent voluntar

SATE

J. PETRE
corespondent voluntar
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Gospodăriile agricole colective 
„1 Mai“ și „1907“ din comuna 
Maglavit, raionul Calafat se preo
cupă cu grijă de extinderea cultu
rilor de porumb și grîu. Diferit 
este insă, în cele două gospodării 
colective, felul (cum se lucrează la 
aceste culturi. Spre deosebire de 
gospodăria agricolă colectivă 
„1907“, la gospodăria colectivă 
„1 Mai“ se acordă o mare atenție 
aplicării metodelor agrotehnice a- 
vansate. Aici, organizația de bază 
U.T.M. acordă o mare atenție ri
dicării nivelului de cunoștințe a- 
grotehnice al tinerilor colectiviști 
prin antrenarea lor la activitatea 
de la casa-laborator și la lecțiile 
care se țin în cadrul cercului agro
zootehnic. Multă străduință mani
festă organizația de bază U.T.M. 
și în ceea ce privește concretiza
rea cunoștințelor teoretice ale tine
rilor colectiviști în practica lucră
rilor agricole.

Tinerii colectiviști și-au adus 
aportul la efectuarea următoarelor 
lucrări: ei au răspuns de tratarea 
și condiționarea semințelor de grîu 
și de mînuirea agregatelor în 
cîmp. La 25 de zile după execu
tarea arăturilor, timp în care s-a 
așezat terenul și s-a format patul

Contribuții la fel de importante 
și-au adus și tinerii conducători de 
atelaje. Lor li s-a încredințat de 
către conducerea gospodăriei co
lective lucrările cu grapa pentru 
încorporarea perfectă a îngrășă
mintelor chimice în pămînt, distru
gerea crustei, formarea stratului 
mărunțit (muici) și pentru mic
șorarea masei de evaporare a a- 
pei din sol și favorizarea încolți- 
rii griului.

O altă lucrare importantă, îna
intea recoltării, a fost plivitul care 
s-a făcut prin muncă voluntară de 
echipele de tineret. Tot pentru a 
preîntimpina daunele căldurilor 
excesive și ale lipsei de ploaie,

germinativ — două echipe de tine
ret au dat ajutor tinerilor mecani
zatori de la S.M.T. Poiana Mare 
în executarea lucrărilor cu cul
tivatorul pentru distrugerea buțu- 
ienilor. Apoi s-au efectuat însă
mînțările cu sămînță de grîu din 
soiul odvoș 241, adaptat la condi
țiile climaterice locale. Semințele

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIM
(De unde se vede că atunci 
cînd în gospodăria agricolă co
lectivă, cu aportul tineretului, 
se iau toate măsurile necesare, 
recolta poate fi satisfăcătoare 

și în condiții de secetă)
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din acest soi au fost bune datori
tă faptului că, loturile semincere 
din gospodărie au fost bine între
ținute de către echipa de tineret. In 
primăvară, în mustul zăpezii, o 
echipă de tineret alcătuită din ti
neri colectiviști fruntași, la indi
cația conducerii gospodăriei colec
tive a administrat pe fiecare hec
tar însămînțat cu grîu cîte 200 
kilograme îngrășăminte fosfatice 
și azotoase, pentru a stimula creș
terea și dezvoltarea plantelor.

Fruntași 
la însilozarea 

furajelor
Tinerii de la C.A.C. „Tudor Vla- 

dimirescu:“ din comuna Cudalbi, 
raionul Tecuci duc o muncă inten
să pentru aplicarea hotărârilor 
luate în urma Consfătuirii de la 
Constanța. în lumina acestei ho
tărâri s-a stabilit să se insilozeze 
cîte cinci tone nutreț da fiecare 
cap de animal.

Colectiviștii din această gospo
dărie sub îndrumarea inginerului 
Mîinea Constantin, candidat de 
partid, au însilozat cîte 8 tone de 
furaje pe fiecare cap de animal.

In total în această gospodărie 
s-au însilozat pînă în prezent 1.200 
tone furaje. Printre fruntașii care 
s-au evidențiat în această acțiune 
sînt utemiștii Ropotan Ene, Ropo- 
tan Enache, Flutur Ion, Melinte 
Ioana și Miron Ion.

Z. BACALU 
corespondent voluntar

dat o atenție specială și lucrărilor 
agricole la cultura porumbului. 
Astfel s-au executat arături adinei 
de toamnă pe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb și lucrări cu 
grapa și cultivatorul pe aceeași 
suprafață în primele zile ale pri
măverii.

In cadrul acestor lucrări, tinerii 
colectiviști și-au asumat sarcini 
concrete. în plus, ei au tratat se
mințele de porumb cu îngrășămin
te azoto-bacteriene, au participat 
la executarea celor trei prașile me
canice și a celor două prașile ma
nuale la cultura porumbului. Prin 
muncă voluntară, tinerii colecti
viști au făcut polenizarea artificia
lă suplimentară a lanurilor de po
rumb. Datorită aplicării complexe 
a metodelor agrotehnice înaintate, 
unde organizația de bază U.T.M. 
și tinerii colectiviști și-au adus o 
importantă contribuție, gospodăria 
colectivă a obținut producții medii 
la hectar de peste 2.000 kilograme 
grîu și de peste 2.300 kilograme 
porumb. La Gospodăria agricolă 
colectivă „1907“ unde nu s-au a- 
plicat regulile agrotehnice avansate 
unde alături de munca generală a 
colectivelor nici activitatea orga
nizației de bază U.T.M. nu a fost 
orientată în suficientă măsură 
spre problemele agrotehnice, rezul
tatele producției au fost mai slabe. 
Aici pentru faptul că nu s-au pre
țuit foloasele arăturilor adinei de 
toamnă pentru însămînțările de 
primăvară, pentru că s-a întîrziat 
nejustificat efectuarea la timp a 
lucrărilor agricole, în aceleași con
diții de climă și sol s-au obținut 
producții medii la hectar, de pe 
aceleași suprafețe, de numai 1.400 
kilograme grîu și 1.600 kilograme 
porumb. Prin urmare, dacă con
dițiile nefavorabile pot îngreuna 
intr-o măsură mai mică sau mai 
mare obținerea unor producții 
constante superioare, nu-i mai pu
țin adevărat că există încă ne
numărate posibilități pentru înlă
turarea erectelor negative ale 
climatului capricios. Introducerea 
pe scară largă a metodelor agro
tehnice avansate, introducerea iri
gațiilor în culturile mari, și folo
sirea 
sînt lucrări 
economică, 
crări, care 
de recolte, 
U.T.M. și tinerii colectiviști își pot 
aduce contribuții deosebit de va
loroase.

îngrășămintelor organice, 
de o mare însemnătate 
în cadrul acestor lu- 
duc la sporuri mari 
organizațiile de bază

P. LUNGU

De la începutul activității sale, 
postul utemist de control de la 
Gospodăria agricolă de stat Peci- 
neaga, raionul Negru-Vodă, și-a 
pus in centrul activității sale lupta 
pentru apărarea avutului obștesc, 
lupta împotriva risipitorilor, a le
neșilor, chiulangiilor, a birocrați- 
lor. Postul utemist de control are 
datoria să fie un ajutor de nădejde 
în rezolvarea problemelor principa
le, care privesc îndeplinirea sarci
nilor de plan ale gospodăriei, să 
se ocupe de nevoile social-cultura- 
le ale tineretului.

De la bun început trebuie spus 
că postul utemist de control, prin 
cei 7 membri ai săi, just reparti
zați în principalele sectoare de 
muncă ale gospodăriei (mecanic, 
zootehnic și vegetal) au sezisat și 
au ridicat în fața organizației 
U.T.M. și a conducerii gospodăriei 
probleme de cea mai mare impor
tanță.

Pentru organizația de bază 
U.TJW. sezisările zilnice și raidu
rile periodice ale P.U.C. au con
stituit un sprijin serios în munca 
politică, unele probleme de acest 
fel au fost puse chiar în discuția 
adunării generale U.TJV1. Conduce
rea administrativă însă nu a în
treprins nimic pentru a rezolva 
neajunsurile și deficientele sezisate 
de P.U.C.

încă cu aproape o lună de zile 
în urmă, într-un raid al său, P.U.C. 
a sezisat și a adus la cunoștința 
conducerii că moara cu ciocănele, 
precum și motorul care o acționea
ză sînt într-o situație jalnică, că 
din ceas în ceas pot să se strice și 
să lase pentru multă vreme secto
rul zootehnic fără uruială. Condu
cerea gospodăriei (director Mircea 
Dragomirescu și inginer șef Nico
lae Georgescu), nu s-a grăbit să

Are 24 ani. Cu toate acestea, tinerii tractoriști din brigada pe 
care o conduce îi spun „nene Petri că“. Pentru grija deosebită pe care 
le-o poartă, tlnărul candidat de partid Petre Alexandru de la S.M.T. 
Gorneni, regiunea București, este stimat și apreciat de tractoriștii 
brigăzii.

Foto: N. STELORIAN

Pionierii string hrana 
pentru animale

Nu de mult, un grup de elevi, 
de la Școala de 7 ani din comuna 
Runcu, raionul Pucioasa, însoțiți 
de cadrele didactice, au pornit 
spre pădurea din apropiere. Cu o 
zi înainte, ei își propuseseră să 
siringă frunze de paltin și alun 
pentru hrana ovinelor din întovă
rășirea agricolă din comună. Pînă 
seara, ei au strâns o cantitate în
semnată de frunze, care echivalea
ză cu aproape 2000 kg. fin.

Elevii V. Răduță, C. Cojocaru, 
A. Spătaru, D. Negulesou se nu
mără printre cei evidențiați în a- 
ceastă acțiune patriotică,

R. POPESCU 
profesor 

corespondent voluntar

ZESTREA TINERILOR 
DIN COLECTIVĂ

Duminică dimineața. 
Zi însorită de toamnă. 
Însoțit de Vasile Petre, 
secretarul organizației de 
partid din gospodăria co
lectivă am intrat în 
curtea lui moș Postolea. 
Aici o forfotă mare. Fete 
gureșe și zglobii n-au 
astîmpăr. Engle bagă 
curcani dolofani la cup
tor. altele oară cozonacii, 
iar cele măritate rîndu- 
iesc meșele. Țanțoș, moș 
Postolea, socrul mure, se 
cinstește cu cuscrii lui 
din Chirnogi.

— Luați, oameni buni. 
E vin destul. Am luat de 
la colectivă 20 de vedre. 
Am muncit bine și am de 
toate..

Viorile răsună clar. In 
curtea largă, fete și bă
ieți gătiți în straie de 
sărbătoare s-au prins în- 
tr-o sîrbă focoasă. Da, e 
mare petrecere în casa 
lui moș Postolea. Se în
soară fiul lui cel mai 
mic. Marin, Tăpșanul a-

din satul Valea 
regiunea Bucu- 
devenit un colți-

cesta, 
Roșie, 
vești a ......r
șor fericit. Reporterul 
nu exagerează. E un colț 
însorit cu case rnîndre și 
arătoase. Aici, în margi
nea dâmbului, e casa ti- 
nărului Vasile Costache, 
nunul mare. Casă nou- 
nouță, cu verandă și fa
țadă modernă. Gazdele 
ne invită cu căldură.

— Poftiți, luați loc.
Pereții șînt plini de 

tablouri, oglinda mare a 
șifonierului aruncă re
flexe peste patul cu co
voare mari, peste întrea
ga mobilă. Marin, fratele 
nunului mă invită și la 
el. Și-a clădit și el casă 
nouă de zid. Moș Aurică 
Costache, tatăl celor doi 
tineri și-a înălțat și el 
casă nouă. Trei case 
mari construite într-un 
singur an.

— Știți ce a fost in lo
cul lor ? — mă întreabă 
secretarul de partid.

-- Nu.
— O cocioabă- Locu

iau în ea trei familii : 
moșul cu baba, cei doi 
feciori ai săi cu neveste
le și copiii lor. Acum 
vedeți ce case au.

in ultimul timp colec
tiviștii noștri și-atu clădit 
peste 40 de case fru
moase.

Am vizitat 
multe case noi ale tine
rilor
Valea Roșie. Toate, mari 
și luminoase și cele mai 
multe încărcate cu mo
bilă nouă. Sub ele, în 
beciuri, poloboace cu 
vin, iar magaziile, ham
barele pline cu cereale.

Iată rodul muncit în 
gospodăria colectivă. Go
spodăria aceasta cu oa
meni harnici și pricepuți 
a devenit milionară.

Spre seară, am stat de 
vorbă cu mirele.

— Ce zestre aveți ?
— Dacă e vorba de

mai apoi

colectiviști din

zestre, avem destulă : 
800 de hectare de pă
mînt, camion, sute de oi, 
cai, 40 de vaci, 6 seceră- 
tori și cite și mai cile.

— He, he, glumești.
— Așa cum iți spusei! 

Asta e zestrea noastră : 
colectiva. Cu cit ea înflo
rește și se dezvoltă, cu 
atît veniturile noastre 
sînt mai mari și traiul 
mai bun. Eu am făcut 
anul acesta peste 200 
de zile-muncă. Am pri
mit aproape un vagon 
de cereale numai anul 
trecut, fără să mai vor
besc de avansul de anul 
acesta. Toți flăcăii noștri 
colectiviști sînt oameni 
bogați. Și acum să mer
gem la horă. Mă duc 
să-mi joc mireasa.

Mare și frumoasă pe
trecere a fost in casa co. 
lectivistului Ion Posto- 
lea din Valea Roșie.

NiCOLAE BARBU

ia nici o măsură. Și nu au trecut 
multe zile pînă cînd, așa cum era 
de așteptat, moara și motorul s-au 
defectat.

Același lucru s-a intîmplat și cu 
sezisarea postului utemist de con
trol în legătură cu castelul de 
apă construit de Trustul 10 Con- 
strucții-Constanța. Castelul a fost 
prost construit, curge și amenință 
să se dărime peste grajduri. Dacă 
ar fi privit cu răspundere sezisa
rea făcută și ar fi acționat la

sat într-un raid recent, abuzuri în 
folosirea de către funcționarii 
care locuiesc în incinta gospodă
riei, a fișelor mari de încălzire, 
ceea ce duce la supraîncărcarea 
uzinei provocînd și scurt circul- 
turi pe mai multe linii. Conduce
rea administrativă nu a luat nici 
o măsură în această privință, cum 
nu a luat nici o măsură împotriva 
planificatoarei financiare Vasilica 
Constantin care, avînd sarcina să 
ducă la Constanța ștatele de sa-

dacă nu a unui 
club, cel puțin 
al unui 
roșu".

P.U.C. a 
zisat conducerii 
și a adus la cu
noștința munci
torilor că de 
peste 9 luni de 
zile G.A.S.-Peci- 
■neaga a primit

Dc cc sini ignorate

La sfîrșitul lunii decembrie, eer- 
cul tinerilor naturaliști din comu
na noastră, va împlini un an de ac
tivitate. în cadrul cercului, prin 
lecțiile teoretice și practice care 
au fost predate, tinerii au fost a- 
jutați să-și însușească o seamă de 
cunoștințe .științifice despre viață, 
despre fenomenele naturii, au fost 
înarmați cu cunoștințe științifice, 
despre diferitele munci agricole, 
au fost ajutați să înțeleagă cu mai 
multă claritate superioritatea lu
crării în comun a pămîntului etc.

Cum ne-am desfășurat activita
tea ? Cum ne-am organizat munca 
pentru a obține rezultate cît mai 
bune ?

Activitatea cercului nostru este 
coordonată de un colectiv format 
din 5 tovarăși care încă de la în
ceputul anului și-a întocmit planul 
tematic al lec
țiilor ce se vor 
preda, plan ce a 
fost îmbunătățit 
pe baza îndru
mărilor primite 
din partea co
mitetului comu
nal de partid.

Trebuie spus 
de asemenea, 
în munca 
mobilizare a 
neretului, 
controlare a mo. 
dului în care 
cursanții își în
sușesc cele pre
date în cerc, un 
rol deosebit de 
important l-a a- 
vut și îl are or
ganizația U.T.M. 
în afară de fap
tul că la fiecare 
ședință a cercu
lui sînt prezență 
și tovarășii din 
eomiitetul comunal

la aceat cerc să învețe în mod prac
tic altoitul la pomi și vița de vie. 
In acest scop, vom invita să ne a- 
jute ingineri, tehnicieni și munci
tori calificați în pomicultură și 
viticultură. Cu ajutorul acestor 
lecții s-a arătat că o adevărată a- 
gricultură ștințifică nu se poate 
face în condiții optime decît pe 
suprafețe mari de pămînt și că a- 
cest lucru este posibil numai pe 
baza colectivizării agriculturii. Că 
tinerii au înțeles lucrul acesta este 
dovedit și din faptul că mulți din
tre ei și-au și făcut cerere de 
intrare în întovărășirea pomicolă 
ce va lua ființă în curînd în co
muna noastră.

Anul de activitate care este a- 
proape de încheiere, ne-a ajutat să 
tragem deja o seamă de învăță
minte prețioase pentru munca cer-

A. CALISTRAT
comitetul comunal U.TAf., perio
dic, activitatea utemiștilor la cerc 
a fost discutată în ședințe de co
mitet U.T.M. și analizată în adu
nări generale ale organizației din 
care fac parte.

Noi am dat multă atenție asi
gurării unor lecții atractive care 
să stimuleze interesul tinerilor 
pentru știință. în timpul lecției au 
fost aduse planșe și grafice demon
strative, în scopul mai bunei înțe
legeri a problemelor predate. Așa 
de pildă, au fost explicate eclip
sele de lună și soare, procesul de 
formare a pămîntului și rotația lui 
etc. Aceste lecții și demonstrații 
au fost urmate de discuții. De mult 
interes s-au bucurat de asemenea 
lecțiile despre mișcările seismice, 
cutremurele de pămînt, despre at
mosferă, ploi, nori, vînt, trăsnet 
etc.

O bogată activitate s-a desfășu
rat în jurul stației meteorologice 
existente pe lîngă școala din co
muna noastră. Cu ajutorul apara
telor existente tinerii au învățat 
să calculeze punctul de rouă, tim
pul probabil etc. spulberîndu-se în 
felul acesta superstiția existentă 
in comuna noastră cu privire la 
„fuga ploii de cocoșii năpîrliți1*. La 
un panou așezat aproape în mij
locul comunei, am afișat zilnic 
timpul probabil. Oamenii s-au 
obișnuit atît de mult cu comuni
catele noastre, îneît atunci cînd 
întîrziam afișarea lor trimiteau 
copiii după noi să le spunem cum 
va fi timpul. Faptul că oamenii 
din comună se interesează tot mai 
mult de problemele care se dis
cută în cercul nostru implică în 
același timp și necesitatea intensifi
cării activității cercului mai ales 
cu privire la cunoașterea științifică 
a diferitelor fenomene din natură.

Din cele 21 de lecții cite s-au 
ținut pînă acum, multe au avut 
un caracter de îndrumare practi
că a tinerilor, pentru cunoașterea 
metodei științifice de lucrare a 
pămîntului. Astfel au fost lecțiile 
despre îngrășămintele naturale și 
chimice, despre răsadnițe și im
portanța lor, despre altoi (dat 
fiind caracterul pomicol al regiu
nii' noastre). In anul viitor, ne 
propunem ca tinerii participanți

Desen de
cului în anul viitor. Va trebui în 
primul rînd, să lărgim numărul 
cursanților, să ne ocupăm și mai 
insistent și convingător de expli
carea științifică a fenomenelor na. 
turale pentru a spulbera toate cre
dințele mistice care mai circulă 
pe ici pe colo, să îmbogățim tema
tica cercului cu probleme care să 
răspundă mai mult specificului 
economic al regiunii nostre (po
micultura).

Influența pe care cercul, și-a cîș- 
tigat-o în rîndul tinerilor consti
tuie o puternică garanție că în a- 
nul viitor vom obține rezultate și 
mai frumoase

ION C. LAZARESCU
profesor, responsabilul cercu

lui tinerilor naturaliști
din comuna Țlțcști, regiunea 

Pitești

Organizația II. T. M. 
a sădit în conștiința 

mea dorința de a 
deveni colectivist

sezisările postului utemist
dc control?

vreme, cei de la Trustul G.A.S. 
Constanța nu ar fi semnat recep
ția lucrării fără să vină la fața lo
cului. Din pricina castelului de apă 
care nu poate fi folosit, două vaci 
au avortat, iar una a murit pentru 
că au fost silite să bea apă din 
jgheaburile murdare, infiltrate cu 
motorină. în prezent, în gospodă
rie se construiește o remiză de 
mașini. Postul utemist de control 
a sezisat că deschizătura dintre 
stilpi este așa de mică îneît nu 
permite gararea nici unei mașini- 
agregat. Și această sezisare a ră
mas fără ecou, iar remiza continuă 
să se inalțe așa.

Postul utemist de control a sezi-

larii pentru verificat la bancă și 
situația operativă la trust, a ple
cat cu mașina pusă special la 
dispoziție și s-a plimbat o zi în
treagă, documentele amintite con- 
tinuînd să rămînă în sertarele de 
la gospodărie.

P.U.C. s-a ocupat făcînd sezi- 
sări și propuneri prețioase, și de 
viața social-culturală a tineretului. 
Și aceste propuneri s-au lovit însă 
de aceeași rezistență birocratică a 
conducerii administrative a gospo
dăriei.

Ei au sezisat spre exemplu că în 
gospodărie nu sînt cărți și că bri
găzile de tractoare nu au biblioteci 
volante. Au propus amenajarea,

prin dotare o stație de radio
amplificare cu 600 de difuzoare, 
care continuă să stea și acum în 
magazie, cu exeepția aparatului 
de radio al stației pe care îl fo
losește directorul la el acasă.

Dormitoarele mecanizatorilor, 
așa cum a sezisat P.U.C, sînt 
murdare pentru că tovarășa care 
primește salariu pentru această 
treabă a deschis pensiune particu
lară’, ocupație care nu-i mai dă 
răgaz să se ocupe și de curățenia 
din dormitoare.

Credem că a sosit timpul ca 
conducerea administrativă a Gos
podăriei agricole de stat Peci- 
neaga să pună capăt nepăsării

degrave pe care o manifestă față 
cererile și sezisările tineretului. 
Tovarășii Mircea Dragomirescu, 
directorul gospodăriei și inginerul 
șef Nicolae Georgescu trebuie să 
înțeleagă că P.U.C. este tocmai o 
expresie a încrederii și drepturilor 
pe care partidul le-a acordat or
ganizației de tineret de a se ocupa 
de problemele de producție și de 
viață ale tinerilor muncitori și de 
a sezisa organele în drept asupra 
neajunsurilor. Sezisările și propu
nerile P.U.C. ca și întreaga iui 
activitate vin tocmai să sprijine 
conducerea administrativă în re
zolvarea problemelor legate de în
deplinirea sarcinilor de producție.

Atunci de ce această inadmisi
bilă ignorare a atîtor semnale pe 
care le-a dat postul utemist de 
control în legătură cu probleme 
care afectează interesele generale 
ale gospodăriei de stat, interesele 
oamenilor muncii, 
aici ? Este timpul 
să nu mai amine

care lucrează 
ca cei în drept 
răspunsul.

1. ȘERBU

Aveam două hectare de pămim 
și o căruță cu cai, exact cit avei 
și familia lui Dumitru State, se
cretarul organizației de bazi 
U.T.M. din gospodăria noastră co 
lectivă. în 1956, familia lui State 
a intrat în colectivă, iar a mea » 
rămas mai departe în sectorul in 
dividual. In anul acela, ca și îi 
ceilalți ani, am muncit pe brînc 
cu cei doi căluți ai noștri. Cu toa 
Că truda însă, noi am obținut ci 
300 de kg. mai puțin la hecla 
decît colectiviștii. La o adunir. 
generală deschisă, utemiștii dii 
colectivă au arătat succesele obții. 
nule în primul an de muncă îl 
comun. După adunare, secretara 
organizației U.T.M. mi-a dat o căr 
țulie pe care scria „Statutul moda 
al G.A.C.“. M-a bătut pe umăr ț 
mi-a spus : „citește-l cu atenție' 
L-am citit cu bătrînii, apoi l-ar 
studiat singur. Altă d'ată am avut 
discuție cu cițiva tineri colectivișt 
care mi-au explicat ce venitul 
le-a adus gospodăria colectivă. Ar 
luat creionul și am făcut o mic 
socoteală cu toții Era clar, Fami 
liă lui Dumitru State, care avuse 
se tot otita pămînt ca noi, a avi 
un venit in 1957 cu circa 3000 d 
lei mai mare decît familia me< 
Eu începusem să mă gîndesc s<; 
rios la intrarea în colectivă. Ai 
început să mă duo tot mai des f 
l>a gospodărie : utemiștii mi înv 
tau și pe mine pe la ședințele io 
De cîteva ori am vizitat gospodc. 
riile colective din comunele învl 
cinate. Treptat, organizația V.T.5 
m-a făcut să înțeleg politica part 
dului, să înțeleg că singurul dru 
către bunăstare și belșug este go!' 
podăria colectivă. Am început s 
am discuții tot mai dese și lot m 
aprinse cu părinții. Anul «cești 
gospodăria colectivă a obținut c 
400 de kg. grîu și 600 kg. porunt 
mai mult la hectar ca noi. Am f‘ 
cut cu tata din nou o socoteală 
am văzut că familia lui State oi 
un venit mai mare ca al nostru c 
aproape 8.000 lei. In fața iunui i 
temenea argument tata n-a m 
avut ce zice. Mi-a dat dreptat 
Apoi, după o leacă de sfadă i 
mama, nt-a pus să fac cererea. A 
dus-o chiar eu la președintele ga 
podăriei. Cînd m-a văzut Stai 
m-a îmbrățișat. De altfel, toți t, 
neriț colectiviști s-au bucurat . 
am venit alături de ei.

Înțelesesem pe deplin că pent, 
mine, pentru viitorul meu, gosp- 
daria colectivă este singurul loc 
care pot să muncesc și să-mi d 
rusesc forțele și elanul tinere 
unuț ideal frumos. Ideal ale căr'. 
prime flori le-a sădit în copștiim 
mea organizația U.T-M., condu, 
de partid.

AURICA TUDOR 
colectivist 

G.A.C. „1 Mai" 
comuna Răscăieți raionul

fel, toți i 
bucurat J

Găej



Adunâri și conferințe de dări de seama
și alegeri în asociațiile studenților

Cum au sprijinit asociațiile 
activitatea profesională 
a grupelor de studenți

Cum era firesc, darea de seamă 
prezentată de Consiliul A.S. din 
Institutul politehnic București, 
la conferința de alegeri, și-a în
dreptat atenția către problemele 
principale ale muncii asociației. 
Activitatea profesională a studen
ților a fost una dintre acestea. A- 
■tupra ei s-a oprit îndelung darea 
de seamă și au insistat în mod 
loecial vorbitorii.

Asociațiile studenților din insti
tut. sub îndrumarea organizației 
fî.TJd. și sub conducerea organi
zației de partid, au înțeles mai 
bine anul acesta că preocuparea 
pentru activitatea profesională a 
studenților nu înseamnă o muncă 
pur organizatorică și administra
tivă. ci, în primul rînd, o largă 
muncă educativă. Alături de orga
nizația U.T.M., asociațiile studen
ților s-au străduit să-i ajute pe stu
denți să înțeleagă că a învăța, a 
te pregăti să devii un bun specia
list în producție, este o datorie 
patriotică.

Rezultatele calitativ ridicate pe 
care mulți studenți le-au obținut 
la învățătură sînt o urmare fi
rească a acestei munci educative.

Mărturie că activitatea asocia
ției a urmărit să dezvolte la stu
denți pasiunea și interesul pen
tru însușirea cunoștințelor, pentru 
munca de cercetare, sînt și rezul
tatele bune obținute în cadrul 
cercurilor științifice. Asociațiile 
studenților și-au spus cuvîntul și 
la buna organizare a practicii în 
producție a studenților. Este și 
un merit al lor faptul că mulți 
studenți au înțeles că practica în
seamnă activitate efectivă în pro
ducție, că unii dintre ei s-au ca
lificat la locul de muncă.

Faptele sînt lăudabile, în confe
rință însă studenții au analizat cu 
mult spirit critic lipsurile existente 
în activitatea asociațiilor. Astfel 
în institut s-a tolerat situația ca o 
parte din studenți să mizeze pe 
promovarea examenelor în ultima 
sesiune. Asociațiile studenților pu
teau înlătura o atare concepție, 
consecințele ei. Dar au făcut prea 
puțin în acest sens. îndeosebi s-a 
neglijat munca susținută în grupa 
de studenți în aceste grupe își 
trăiesc viața și studenții buni și 
cei indisciplinați, leneși și chiulan
gii. Din păcate, în uneîe grupe, 
aceștia trăiesc în bună înțelegere. 
Asociațiile studenților n-au depus 
efoțțțțți susținute pentru a stimula 
activitatea grupelor, pentru a în
lătura atitudinea pasivă, lipâa de 
combativitate, manifestată de unii 
studenți.

Pe de altă parte, asociația stu
denților a pierdut pe parcursul 
anului o seamă de inițiative va
loroase. De pildă, la început de an 
există întotdeauna bunul obicei de 
a-i ajuta pe cei din anul I să se 
încadreze în activitatea studen
țească. Această activitate trebuie 
să fie însă continuă . pe tot par
cursul anului universitar Deaseme- 
nea. munca de agitație este încă 
slab desfășurată de asociațiile stu

TRAPEZ - Patria. 1 Mas ; FATA 
CĂPITANULUI (ecran lat) - Re
publica , IDOLUL DE SARE — 
Magheru, I. C. Frimu ; ZILE DE 
DRAGOSTE - V. Alecsandri. Va- 
sile Roaită, N, Bălcescu ; IDIO
TUL — București, Alex Sahia, 
Miorița : AFACEREA NU S-A 
CLASAT - Elena Pavel; S-AU 
CUNOSCUT CU TOȚII - Lumina.

■ înfrățirea între popoare. Flacăra ; 
CEI TREI DIN PĂDURE - Cen
trai, Arta. Drumul Serii ; SURO
RILE — 13 Septembrie ; ANUL 
1918 — Maxim Gorki, Gh. Doja, 
Donca Simo, G. Coșbuc ; PE DO
NUL LINIȘTIT (seria III) - Vic
toria, 8 Martie; PROGRAM DE 
FILME DOCUMENTARE ȘI DE 
DESENE ANIMATE - Timpuri 
Noi, Alex. Popov; ACȚIUNEA

Fata căpitanului"W
O nouă ecranizare sovietică din 

nesecatul tezaur al literaturii cla
sice ruse, cucerește în prezent dra
gostea și aprecierea publicului no
stru. E vorba despre recentul film 
„Fata căpitanului", inspirat după 
nuvela lui Pușkin și realizat de re
gizorul Kaplunovski și operatorul 
Kulikov. Kaplunovski nu este la 
primul său film ci la al 72-lea dar 

’ „Fata căpitanului" este a doua pe
liculă pe care o realizează în ca
litate de regizor, înainte fiind doar 
pictor. El a păstrat însă în noua 
sa funcție multe din trăsăturile 
opticii sale anterioare și acest lu
cru apare foarte bine în viziunea 
sa plastică asupra filmului, în 
faptul că a turnat filmul pentru 
ecran lat și nu în culori, ci în alb 
și negru.

Este știut, de pildă, că mulți 
cineaști burghezi din Occident fo
losesc ecranul lat ca pe un artifi
ciu țipător capabil să atragă aten
ția publicului în vederea realizării 
de mari profituri și nicidecum 
pentru a evidenția ideile filmului, 
3 complecta viziunea de ansamblu 
a spectatorului. Cu totul alta este 
situația in cinematografia sovieti
că unde cele mai noi cuceriri ale 
științei, tehnicii și artei sînt utili
tate pentru îmbogățirea mesajului 
filmului, Kaplunovski, de pildă, a 
recurs la ecranul lat pentru a da 
s deosebită expresivitate scenelor 
răscoalei maselor de țărani con- 

denților din institut. Aceasta se 
reflectă îndeosebi în activitatea 
cercurilor științifice, care nu a 
îmbrăcat încă un caracter de masă, 
asociațiile studenților declarindu-se 
mulțumite cu existența unor „vîr- 
furi" în cercurile științifice

Iată care este principala cauză 
că o serie de sarcini se pierd pe 
parcurs, nu ajung în faza desăvâr
șirii lor : fuga, în unele cazuri 
după realizarea unei acțiuni mari 
la nivelul institutului, și neglija
rea unor sarcini curente, de zi cu 
zi, în fiecare grupă. Tendința a- 
ceasta a fost combătută în cadrul 
conferinței. S-a cerut ca asociația 
studenților să se integreze mai or
ganic în acțiunile educative ale or-

Asociațiile trebuie să sprijine 
activ munca de educație 
comunistă a studenților

Adunarea de dare de seamă și 
alegeri a Consiliului Asociației Stu
denților de la Facultatea de filo
logie din București și-a propus 
printre altele si analizeze în ce 
măsură acțiunile cultural-educative 
desfășurate în facultate au contri
buit la lărgirea orizontului cultu
ral-politic al studenților. Pe acea
stă linie, asociația studenților a în
registrat realizări frumoase. Astfel, 
în colaborare cu organizația 
U.T.M. asistenți, asociația studen
ților a organizat un simpozion cu 
tema „Literatura romîni după 23 
August 1944“ Cu ocazia celei de-a 
88-a aniversări a nașterii lui 
Lenin, studenții de Za filologie s-au 
întîlnit cu activiști de partid care 
le-au vorbit despre viața lui Lenin. 
Au existat și alte forme de activi
tate cultural-educativă folosite de 
asociația studenților : concursurile 
ghicitoare, serile literare, procese
le literare și altele. Numeroși stu
denți au participat la concursul 
ghicitoare organizat pe tema ,J)ra. 
gostea de patrie în poezia romî
ne oscă".

Aceste acțiuni cultural-educative 
sînt deosebit de importante. Ele 
nu sînt insă suficiente pentru rea
lizarea scopului pe care trebuie 
să-l urmărească asociația studenți
lor și anume : acela de a contri
bui. alături de organizația U.TM., 
la educarea comunistă a studenți
lor. De altfel numeroasele discuții 
care au urmat pe marginea dării 
de seamă au scos la iveală tocmai 
aceste lipsuri ale activității consi
liului asociației. Consiliul asocia
ției studenților a acordat prea pu
țină importanță organizării confe
rințelor cu caracter educativ-pro- 
pagandistic, el s-a mărginit numai 
la unele conferințe pe teme lite
rare. Consiliul n-a orientat activi-

,,SABIA TEUTONĂ" — Tineretu
lui; CHEMAREA VĂZDUHULUI
— Grivița: DINCOLO DE BRAZI
— Cultural, M. Eminescu. 16 Fe
bruarie ; COMUNISTUL - 8 Mai ; 
ANI DE NEUITAT - Unirea ; 
PRIETENI DE DUMINICA - C. 
David ; BALADA VOINICULUI - 
Munca ; PE DONUL LINIȘTIT 
(seria I-a) — 23 August; NOILE 
AVENTURI ALE MOTANULUI 
ÎNCĂLȚAT - Popular ; ULTIMA 
STAȚIE - Iile Pintilie ; PE DO- 
NUL LINIȘTIT (seria II-a) - Li
bertății; INIMA NU UITĂ - Olga 
Bancic ; INVENȚIE DIABOLICA -
— Aurel Vlaicu, 30 Decembrie ; LA 
ORDINELE DV. - G. Bacovia; 
ARTICOLUL 420 — B. Delavran-
cea.

Cronica filmului

acoperite de oceane de 
bătute de viaturi neistovi-

într-o anumită măsură a-

duși de Pugaciov, precum și a ilu
stra cruzimea cu oare a fost repri
mată această revoltă de către ța
rism, pentru a doza cu intensitate 
poezia iernii rusești, a nesfârșitelor 
cîmpii 
omăt, uu/iurve iaas viiwwii imvsixjut,- 
te. El a înțeles că culorile ar fi 
distras 
tenția publicului, ar fi atenuat din 
acuitatea registrului dominant al 
filmului, care trebuie si redea at
mosfera sumbră a necruțătoarei 
înfruntări dintre clase și de aceea 
a turnat filmul în alb-negru. Re
marcați că Oleg Strijenov, care 
reușește să apară în rolul lui Pe
tia Grineov neașteptat de tînăr, 
proaspăt și sprinten, poartă o că
mașă de o albeați strălucitoare în 
timp ce Șvabrin (V. Salevici) 
umblă tot timpul îmbrăcat în ne
gru, în așa fel incit atunci cînd cei 
doi se încleștează în duel pe fun
dalul albului orbitor al zăpezii, a- 
pr.re clar — deși în mod simbo
lic — că are loc o ciocnire intre 
cinste și ticăloșie.

m mijlocul liotei 
descompuși, Grineov este 
dar, nobil și ostaș al împărătesei, 
rămâne totuși dușmanul lui Pu
gaciov. Acesta din urmă însă, își 
manifestă totala superioritate mo
rală dăruindu-i viața și fericirea 
lui Grineov — pentru care nobilii 
de-o seamă cu tînărul ofițer n-au 
vrut să miște nici un deget — deși

de ofițeri 
cinstit

activitatea grupe- 
analiză a activi - 
de fiecare stu-

ganizației U.T.M. care au drept 
scop mobilizarea studenților la o 
pregătire temeinică, perseverentă. 
In scopul întăririi grupei ca nu
cleu de activitate studențească s-a 
hotărît printre altele, orga
nizarea unor adunări bilunare, ca
re să analizeze 
lor, adunări de 
tații desfășurată 
dent...

în conferința 
adoptat un plan foarte bogat, bine 
gîndit, bine orientat. Consiliul 
U.A.S. nou ales trebuie să-1 trans
pună în viață, antrenînd la reali
zarea lui întreaga masă a studen
ților.

de alegeri a fost

LUCREȚIA LUSTIG

tolea cultural-educativă la nivelul 
anilor și al grupelor. Cîteva grupe 
doar — din anul III și IV critică 
literară —- au organizat seri de 
poezie originală urmate de reuni
uni, țar alte grupe au participat 
la concursul de poezie pe temu 
„Te iubesc, patria mea". Uneori 
au fost vizitate cîteva muzee sau 
expoziții. La atit s-a redus acti
vitatea cultural-educativă a gru
pelor. Au fost neglijate com
plect vizitele in întreprinderi, 
crearea unor strinse legături cu ti
nerii muncitori. Legăturile studen
ților cu întreprinderea „Grigore 
Preoteasa", care patronează facul
tatea, au fost formale. Studenții, 
viitori filologi, ar fi putut ajuta 
activitatea literară a tinerilor 
muncitori, s-ar fi putut organiza 
un cenaclu literar comun, și multe 
alte manifestări culturale comune 
Acțiunile acestea ar fi avut un e- 
fect educativ pozitiv asupra studen
ților. Studenții au cerut ca în a- 
cest an să se consolideze asemenea 
legături cu întreprinderile.

Discuțiile din adunarea de
geri a asociației studenților s-au 
încheiat cu multe învățăminte----
au fost concretizate într-un proiect 
de plan de activitate. Se prevede 
astfel organizarea a numeroase 
conferințe pe teme social-politice. 
științifice, pe teme de educație 
morală și estetică, organizarea vizi
telor în diverse întreprinderi și 
instituții de stat, manifestări cul
turale etc.

Fără îndoială că din adunarea 
de dare de seamă și alegeri noul 
consiliu al asociației studenților a 
învățat că munca asociației poate 
deveni cu adevărat un mijloc im
portant de educare comunistă nu
mai dacă ea se încadrează armo
nios în activitatea organizației 
U.T.M., dacă se va asigura fie
cărei acțiuni un profund conținut 
politic, educativ.

ale-

care

DOINA FAGADARU

Oleg Strijenov in rolul lui Petia Grineov din filmul 
„Fata căpitanului"

porul de suferințe, nu se poate să 
nu fii cuprins de admirație în fața 
înțelepciunii, nobleței de caracter, 
eroismului, prestanței și majestății 
pe care o transpiră acest om sim
plu, în fața uriașei popularități pe 
care și-o câștigase în mase, a dra
gostei și încrederii cu care era 
privit de cei mulți.

„Fata căpitanului" care benefi
ciază de ‘asemenea de apariția unei 
tinere și fermecătoare actrițe Ia 
Arepina în rolul titular, reprezintă 
o fidelă transpunere pe ecran a 
operei pușkiniene, cu atit mai fi
delă cu cît scenariul a fost întoc
mit pe baza manuscrisului original 
și nu pe baza versiunii mutilate de 
cenzura țaristă.

lupta împotriva boierilor și a statu
lui feudal. Pînă la urmă, văzînd 
sîngeroasa 
năprasnica

înăbușire a răscoalei, 
execuție a lui Puga- 

ciov dată ca exemplu spre a te
roriza poporul, tînărul ofițer tre
ce printr-o criză de conștiință 
care-i va zgudui temeinic credin
țele învechite.

Serghei Lukianov, oare ne-a o- 
bișnuit cu atitea magistrale inter
pretări, ne aduce și de data acea
sta o pildă de artă a actorului de 
înaltă clasă. Pugaciov al său se dă 
drept țar pentru a câștiga un plus 
de prestigiu în ochii păturilor 
înapoiate ale țărănimii încă im
presionate de mitul țarismului, In 
același timp, deși nu ai nici o în
doială că el este de fapt un cazac 
viteaz care vrea să izbăvească po B. DUMITRESCU

k apărut în limba romînă nr. 4 al revistei 

„Probleme ale păcii 
și socialismului"

In acest număr al revistei „Probleme ale. păcii și socialismului" 
sînt publicate articolele: Esența și însemnătatea diviziunii inter- 

j' naționale socialiste a muncii de J. Dolansky ; Din experiența 
Partidului Comunist din Austria de J. Koplenig; Criza democra-

• ției din Franța de F. Billoux; Transformarea socialistă a agri- 
.;; culturii în Bulgaria de S. Todorov; Pentru o Japonie iubitoare

. de pace, independentă și democratică de K. Miamoto; Cu pri- 
" vire la articolul lui Jawaharlal Nehru „Abordarea fundamentală 

a problemei" de P. Iudin ; Pămîntul să fie al celor care îl mun- 
- cesc de D. Tabet; O pagină de neuitat a istoriei de P. Florin.

Revista cuprinde rubrica; „In partidele comuniste și muncito- 
rești“, care conține un bogat material informativ cu privire la 

u activitatea unor partide frățești.
* Rubrica „Congrese și conferințe internaționale" conține articole 

referitoare la Conferința cu privire la problemele istoriei mișcării 
muncitorești și a partidelor comuniste, care a avut loc la Berlin, 
și cu privire la Congresul de filozofie de la Veneția.

;; In. numărul 4 al revistei sînt publicate recenziile ; „Lupta co- 
n muniștilor italieni pentru transformări democratice și socialism" 

de F. Colonna și „împotriva teoriei exclusivității americane" de 
„ T. Johnson, precum și rubrica „Scrisori și note", conținînd o scri- 
n soare semnată de I. Montagu și intitulată „Mult zgomot pentru... 
1' Jivago".
“ Revista „Probleme ale păcii și socialismului" apare lunar în 
o limbile romînă, rusă, chineză, cehă, germană, poloneză, bulgară, 
” maghiară, coreeană, vietnameză, albaneză, engleză, franceză, spa- 
" niolă, italiană, suedeză.

între 15-21 decembrie

„Săptămîna c&rțîi 
romînești"Instalarea antenelor pe mașinile st ației de transmisie exterioară pen tru televiziune 

(Foto: AGERPRES)

Poezii de la cititori

PARTIDUL
Partidu-mi dă lumină și putere
Cum mama mi-a dat viață și cuvînt
Și inima care mereu îmi cere 
Să cînt partidul, ne-ncetat să-I cînt.
...El m-a-nvățat ce-i dragostea și ura, 
Ce-i bine, rău — în viață el mi-a spus, 
In luptă forță-mi dă invățătura-i 
Să port stindardul roșu tot mai sus.

C. TITUS-NADRAG
Făgăraș

Pleacă un tren
cu recruți

Pleacă din gară un tren în curind 
Cobzele freamătă grele de cînt.

Fluierul rîde cu hohote grele ! 
Chiuie dorul inimii mele :

Mare-s. Voinic. Muncitor. Fără teamă. 
Glasul patriei astăzi mă chiamă,

Păcii de strajă și vieții, și gliei
Zorilor roșii și bucuriei...

Trenule, haide ! Du-mă în larg ! 
Cuvintul partidului far mi-i, catarg.

Vreau să-1 înalț, să-l păzesc și să-l apăr. 
Ochii spre zări de lumină mi-i scapăr.

Astăzi sînt mîndru și-o spun, fiecărui, 
Inima-mi patriei, vieții o dărui.

M. IACOBESCU 
ostaș

Nu pot exista pauze 
în calificarea 

tinerilor muncitori
(Urmare din pag. l-a)

tinere țesătoare care, dintr-o sla
bă calificare, nu-și realizează si
stematic planul de producție, iar 
altele care dau produse de cali
tate slabă. Iată numai cîteva 
exemple: Alexandrina Popovici 
în 9 luni din 10 nu și-a realizat 
planul, Elvira Drăgan din 10 luni 
în 6 nu și-a realizat planul, Ele
na Tăutu din 8 luni în 6 nu și-a 
realizat planul. Deservirea răz
boaielor în sectorul țesătorie cere 
în mod imperios ridicarea califi
cării tinerilor. Organizația U.T.M. 
va trebui să fie mult mai exigen
tă și să nu se mulțumească cu 
ceea ce s-a făcut pînă acum în a- 
ceastă privință.

Cursurile de minim tehnic con
stituie o formă verificată de ridi
care a nivelului profesional al ti
neretului. Totuși în întreprinderi
le orașului Iași au funcționat și 
funcționează foarte puține cursuri 
de minim tehnic. La întreprinderi 
mari ca „Țesătura", Atelierele 
C.F.R. „Ilie Pintilie", Fabrica chi
mică nr. Fabrica „Moldova" 
tricotaje, în raport cu numărul 
Tinerilor muncitori de aici, sînt 
puțini tineri care citesc cu regu
laritate cărți tehnice, sînt puține 
și cazurile cînd organizațiile 
U.T.M. organizează audierea de 
conferințe pe teme tehnice, ori 
concursuri interesante pe meserii. 
Intre organizațiile U.T.M. din a- 
ceste întreprinderi, cabinetele teh
nice și cercurile A.S.I.T. există 
o slabă legătură privind în spe
cial problemele ridicării continue 
a nivelului de calificare profesio
nală a tineretului.

Explicațiile acestei stări de lu
cruri se găsesc însă și în felul în 
care Comitetul orășenesc U.T.M.- 
Iași (prim secretar tov. Dumitru 
Bălțatu) își desfășoară activita-

INFORMAȚII
Consiliul de Miniștri a aprobat 

printr-o hotărâre acordul între Gu
vernul Republicii Populare Romî
ne și Guvernul Republicii Demo
crate Germane, privind colabora
rea culturală și științifică, semnat 
la București la 15 iulie 1958.

★

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 
a celei dea 14-a aniversări a elibe
rării Albaniei, la Ambasada R.P. 
Albania din București a avut loc 
marți o conferință de presă la 
care au participat numeroși ziariști 
romîni și corespondenți ai presei 
străine.

Ambasadorul R. P. Albania la 
București, Hasan Alimerko, a fă
cut cu acest prilej o documentată 
expunere, referindu-se pe larg la 
lupta eroică dusă de poporul al
banez sub conducerea partidului 
său marxist-leninist, pentru elibe
rarea națională și apoi pentru 
construirea socialismului.

Ambasadorul R. P. Albania a 
răspuns apoi la întrebările zia
riștilor.

Dl. Spiros Melas, vicepreședinte 
al Academiei din Atena, a făcut 
marți la amiază o vizită la sediul 
Academiei R. P. Romîne, unde a 
fost primit de acad. I. S. Gheor
ghiu, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne.

La primire au fost de față acad. 
Mihai Beniuc, prim secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Ro- 
mînă, acad. D. Panaltescu Per- 
pessicius și prof. univ. Al. Elian, 
șef de sector Ja Institutul de isto
rie al Academiei R. P. Romîne.

Dl. Spiros Melas s-a interesat 
îndeaproape de munca organizato
rică a Academiei R. P. Romîne și 
de ce!e mai recente realizări ale 
colaboratorilor Academiei în dife. 
rite domenii de activitate.

întrevederea a decurs 
atmosferă cordială.

într-o

(Agerprțs)

tea în ceea ce privește ridicarea 
nivelului profesional al tineretu
lui. De multă vreme biroul co
mitetului orășenesc U.T.M. negli
jează în mod condamnabil acea
stă problemă și trebuie remarcat 
că în general el tratează proble
mele privind activitatea tineretu
lui în producție ca pe a șaptea 
spiță la roată.

Biroul comitetului orășenesc 
U.T.M desfășoară în aceste pro
bleme o activitate slabă și dato
rită faptului că nu cunoaște în
deajuns de bine situația existentă 
în organizațiile U.T.M. din cele 
mai mari întreprinderi ale lașu
lui. Avînd o slabă legătură cu 
terenul, el nu urmărește și nu 
controlează în amănunțime activi
tatea organizațiilor U.T.M. în a- 
ceastă direcție. Se consideră în 
mod nejust că dacă la cîteva în
treprinderi mari secretari ai co
mitetelor U.T.M. sînt scoși din 
producție aceasta absolvă comi
tetul orășenesc U.T.M., și în spe
cial pe primul său secretar, de 
exercitarea unui riguros control.

Instructori ai comitetului oră
șenesc trec fulger prin întreprin
deri, ei înșiși nu cunosc uneori 
ce trebuie să se facă și nu pot în
druma astfel în mod competent 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi privind ridica
rea calificării tineretului. Cu greu 
s-ar putea explica altfel dezinte
resul multor organe și organizații- 
U.T.M. în această direcție.

Organele și organizațiile U.T.M. 
trebuie îndrumate mai bine decît 
pînă acum de către Comitetul o- 
rășenesc U.T.M.-Iași, ele trebuie 
să cultive cu insistență la tineri 
pasiunea pentru tehnică. Căci nu
mai cunoscînd bine tehnica tine
retul o poate folosi mai deplin, o 
poate perfecționa și raționaliza 
continuu,

Intre 15 și 21 decembrie se va 
desfășura în întreaga țară „Săp
tămâna cărțiț românești". Ea va 
constitui o trecere in revistă a 
marilor succese obținute de țara 
noastră în anii de democrație 
populară pe tărîmul creației lite
rare, în domeniul cărții fi al răs
pândirii ei.

Cu acest prilej vor apare noi 
ediții literare, unele festive, din 
operele scriitorilor noștri clasici și 
contemporani. Astfel, printre al
tele vor vedea lumina tiparului e- 
diția bibliofilă „Poezii" de Mihail 
Eminescu, volum editat în condi
ții grafice excepționale, „Hanul 
Ancuței" și „Neamul Șoimărești- 
lor" ale maestrului Mihail Sado- 
veanu, romanul „Rădăcinile sînt 
amare" de Zaharia Stancu, ,J)e la 
potop încoace" de V. Em. Golan, 
culegerea de versuri „Oameni și 
dragoste" de Cicerone Theodores- 
cu, poemul „Surisul Hiroșimei" de 
Eugen Jebeleanu, și alte lucrări 
ale scriitorilor Petru Dumitriu, 
Al. I. Ștefănescu, N. Tăutu, l. 
Ludo, Th. Constantin.

tn limbile naționalităților conlo
cuitoare vor apare scrieri de 
Asztalos Istvan, E. Majteny, A. 
Breitenhofer, E. Breitenstein și de

--------------------------—————

Poporul romîn este devotat 
cauzei păcii 

Declarațiile d-lui Abdala el Amir Ismail, 
membru în Biroul Comitetului păcii din Sudan

Marți dimineață a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
dl. Abdala el Amir Ismail mem
bru în Biroul Comitetului păcii 
din Sudan, care ne-a vizitat țara 
la invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă.

înainte de plecare, într-o con
vorbire cu un redactor al Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres", 
Abdala el Amir Ismail a arătat că 
a fost impresionat de dezvoltarea 
industriei în Romînia, de crearea 
unor ramuri noi într-un timp atît 
de scurt. Oaspetele a subliniat că 
atenția i-a fost reținută de grija 
pentru ridicarea standardului de 
viață al muncitorilor, pentru cre
area de condiții de locuit bune cît 
și de grija ce se acordă condi
țiilor de muncă în fabrici și măsu
rilor de asistență socială.

„Am fost foarte impresionat de 
felul cum a fost rezolvată proble
ma minorităților în țara dv. de 
faptul că toți oamenii muncii se 
bucură de drepturi egale și parti
cipă în deplină egalitate la activi
tatea în toate domeniile — poli
tic, social, economic, cultural.

Am fost bucuros să constat de 
asemenea că femeia participă 
alături de bărbat la muncă în toa
te domeniile de activitate, ceea ce 
este intr-adevăr un progres mare.

Pretutindeni pe unde am călă

E cam mare? Nu-I nimic, crește fetița.
Foto: C. VICTOR

numeroși uiți scriitori, opere ea 
oglindesc dezvoltarea literaturii a- 
cestor naționalități în țara noa
stră.

De asemenea, editurile din țara 
noastră pregătesc lucrări de artă și 
științifice.

In întreaga țară se vor organiza 
cu prilejul „Săptăminii cărții ro
mânești" expoziții și bazare ale 
cărții, seri literare, simpozioane 
precum și întilniri ale cititorilor 
cu scriitori.

tn Capitală vor avea loc, printre 
altele, un festival al cărții și o 
seară literară consacrată marelui 
nostru poet Mihail Eminescu. 
Multe manifestări artistice vor fi 
organizate în țară, printre care la 
Reșița o seară de poezie, iar la 
Iași simpozionul „Tinerii poeți 
cîntă pacea", la oare vor participa 
numeroși scriitori.

în întreprinderi și instituții, că
mine culturale, școli și biblioteci 
se vor organiza recenzii, prezen
tări de cărți, concursuri pe teme 
literare.

Tot în cadrul „Săptăminii cărții 
românești" se vor sărbători 450 de 
ani de la apariția primei tipărituri 
din țara noastră.

(Agerpres)

torit și am stat de vorbă cu oame
nii, atît în Capitală cît și în re
giuni și raioane, am constatat că 
poporul romîn este devotat cauzei 
păcii și depune eforturi pentru a- 
părarea ei. Am văzut aceasta în 
entuziasmul muncii sale pașnice, 
care a transformat țara intr-un 
adevărat șantier. Am văzut aceasta 
în atitudinea poporului romîn de 
sprijinire a popoarelor din Asia 
și Africa în lupta lor pentru eli
berare".

Dl. Abdala el Amir Ismail ți-a 
exprimat satisfacția pentru spriji
nul consecvent pe care țările so
cialiste, printre care se numără și 
poporul romîn, l-au dat popoare
lor arabe în problemele litigioase 
din Orientul Mijlociu, în titnpul 
agresiunii din Iordania și Liban.

Oaspetele sudanez a vorbit apoi 
despre mișcarea pentru pace din 
Sudan, care exprimă ostilitatea po
porului acestei țări africane față 
de război, dorința sa de a-și ridi
ca nivelul de trai, de a făuri un 
viitor fericit generațiilor viitoare. 
Comitetele de pace din Sudan do
resc o cît mai strînsă legătură cu 
comitetele de pace din întreaga 
lume, doresc să colaboreze cu ele 
pentru fericirea tuturor popoare
lor lumii, opunîndu-se oricăror ac
țiuni ostile păcii.

(Agerpres)



S. I. A. s an dovedit din non
potrivnice unei înțelegeri

Pregătiri în vederea 
Conferinței tineretu
lui din țările afro- 

asiatice

î

♦
♦
♦
4
♦

CAIRO 25. (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 noiem. 
brie și-a început lucrările Co
mitetul internațional de pregă
tire pentru convocarea confe
rinței tineretului din țările 
afro-asiatice, care va avea loc 
în februarie 1959 la Cairo. La 
lucrările comitetului iau parte 
reprezentanți ai tineretului din 
aproximativ 40 de țări.

într-o declarație a Comitetu
lui de pregătire din Republica 
Arabă' Unită, dată publicității 
la 23 noiembrie, se arată că 
reprezentanții tineretului din 
Republica Arabă- Unită vor 
propune Comitetului interna
țional de pregătire ca la con
ferința tineretului țărilor afro- 
asiatice să fie discutate o serie 
de probleme care preocupă ti
neretul, printre care rolul tine
retului în lupta împotriva do
minației imperialiste, pentru 
lichidarea discriminării rasiale, 
încetarea cursei înarmărilor și 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară

împotriva bazelor 
militare străine 

din Italia
t ROMA 25 (Agerpres).—Din 
I inițiativa organizațiilor de ti-
♦ neret comuniste și socialiste în 
t orașul Livomo a avut loc Con-
I ferința Națională împotriva ba.
♦ zelor militare străine de pe te-
II ritoriul Italiei. La conferință 

, au participat delegațiile de ti-
'' neret din Verona, Livorno, 
' Triest, Pisa, Vicenza, Bari, 

, Spezia și din alte orașe, în ca- 
" re se află trupele americane.

Rino Mannelli, secretar al or- 
, ganizației din provincia Livor- 
'♦ no a Federației Tineretului Co. 
.♦ munist din Italia, care a pre- 

zentat raportul, a subliniat ne- 
o cesitatea luptei tineretului ita- 

lian împotriva transformării 
(Italiei într-un cap de pod atne- 
" rican pentru ofensiva împo- 

triva țărilor lagărului socialist 
,, Rolul principal în această 
■ luptă, a declarat el, trebuie 
" să-l joace tineretul comunist și 
,, socialist.

Participanții la conferință au 
,, adoptat un apel către tineretul 
" italian, în care îl cheamă să-și 
" ridice glasul împotriva con- 
,, struirii pe teritoriul țării a 
1 rampelor pentru lansarea ra- 
'' chetelor și să ceară guvernului 
. italian să ducă o politică de 
1 pace și prietenie între popoare. 
'' La încheierea conferinței a 
.. avut loc o demonstrație de 
t.masă a tineretului.

NEW YORK 25. — Corespon
dentul Agerpres la O.N.U. trans
mite :

In ședința din dimineața zilei 
de 24 noiembrie a Comitetului 
Politic s-a reluat discutarea pro
iectelor de rezoluții american și 
sovietic în problema folosirii 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice. Această discuție a fost în
treruptă în cursul săptămînii tre
cute pentru 
elaboreze un proiect de rezoluție 
unic care să fie acceptabil pen
tru toți. Totuși tratativele cu pri
vire la acest proiect nu au fost 
încununate de succes în special 
din cauza divergențelor în proble
ma componenței Comitetului spe
cial propus.

Delegatul S.U.A., Lodge, care 
a luat primul cuvîntul în ședința 
din dimineața zilei de 24 noiem
brie a Comitetului Politic, a de
clarat că coautorii proiectului de 
rezoluție al celor 20 (proiectul 
american) au inclus în proiectul 
lor o serie de elemente luate din 
proiectul de rezoluție sovietic și 
a recunoscut că această operație 
a îmbunătățit simțitor propriul 
lor proiect. Anunțînd că nu s-a

I'

Nu de mult, Ia Pozzuoli (Ita
lia) a avut loc o manifestație 
Împotriva concedierilor masive 
pe care le anunță uzinele I.R.I. 
din Napoli. Tinerii muncitori de 
aici au dovedit că înțeleg ce se 
ascunde sub planul de 4 ani pre
zentat spre aprobare guvernului 
de conducerea uzinelor I.R.I.) care 
încalcă legile în vigoare și e me
nit să împiedice satisfacerea re
vendicărilor tineretului.

Cu prilejul acestei manifestații 
polițiștii au sărit cu brutalitate 
asupra tinerilor (așa cum se vede 
și în fotografia noastră) opejînd 
și 13 arestări. Cei arestați sînt 
muncitori intre 18-24 de ani.

La dezbaterile privind folosirea spațiului cosmic 
in scopuri pașnice din Comitetul Politic al O.N.U

ajuns la nici o înțelegere din 
cauza divergențelor în problema 
componenței Comitetului special, 
Lodge, ca deobicei, a căutat să 
denatureze poziția Uniunii Sovie
tice și să treacă asupra ei propria 
sa vină pentru eșecul eforturilor 
în problema elaborării proiectului 
de rezoluție unic.

A luat de asemenea cuvîntul 
reprezentantul Romîniei, Mihail 

a se încerca să se Magheru, care a subliniat că ar fi 
inutil să se creeze un organism 
internațional de colaborare în do
meniul spațiului cosmic fără a 
exista în prealabil un acord între 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te. Dacă și de data aceasta — a 
spus el — Statele Unite vor duce 
ca pînă acum politica voturilor în 
Adunarea Generală nu ne putem 
aștepta, așa cum au subliniat și 
aite delegații, la o colaborare 
fructuoasă în domeniul studierii 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice.

Delegația romînă consideră — 
a spus Mihail Magheru — că ar 
fi înțelept din partea Comitetului 
Politic ca înainte de a lua o ho- 
tărîre să caute să se găsească o 
bază care să permită atît din
----------------------------------

Conferința de presă a lui V. A. Zorin
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, la 25 noiembrie V. A. Zo
rin, conducătorul delegației Uniu
nii Sovietice la cea de-a 13-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., a declarat printre altele la 
o conferință de presă :

Timp de două săptămîni, Comi
tetul Politic a examinat această 
importantă problemă internaționa
lă. Chiar de la începutul exami
nării acestei probleme au apărut 
divergențe acute cu privire la as
pectul militar al problemei.

După ce a reamintit eforturile 
U.R.S.S. pentru realizarea unui a- 
cord în această importantă pro
blemă, Zorin a arătat că la 21 
noiembrie delegația sovietică a 
început tratativele cu delegația 
S.U.A. în speranța de a obține un 
acord asupra principalei probleme 
litigioase privind componența 
grupului sau a comitetului de pre
gătire în vederea creării unui or
gan permanent al Națiunilor Uni
te pentru colaborare în domeniul 
folosirii spațiului cosmic în sco
puri pașnice. In cadrul discuțiilor, 
delegația S.U.A. a propus, spre 
deosebire de proiectul de rezoluție 
revizuit al Uniunii Sovietice, în 
care se prevedea ca grupul de pre
gătire să fie format din reprezen
tanți a 11 state, un comitet de pre
gătire care să cuprindă reprezen
tanți a 13 țări.

După discutarea ambelor liste, 
propuse atît de delegația U.R.S.S., 
cît și de delegați® S.U.A., delega
ția sovietică, ținînd seama de do-

rința’ delegației Statelor Unite, a 
propus ca în vederea realizării 
unui acord să se includă în com
ponența grupului de pregătire încă 
o țară latino-americană (a fost 
numit Mexicul, cu care Uniunea 
Sovietică are relații diplomatice, 
ceea ce, bineînțeles, ar putea faci
lita colaborarea în comitetul pre
conizat).

In felul acesta delegația sovie
tică a făcut un pas efectiv pentru 
apropierea pozițiilor în legătură cu 
componența Comitetului de pregă
tire și pentru facilitarea tratative
lor viitoare. Era de așteptat ca și 
delegația S.U.A. să vină în întîm- 
pinare, dar acest lucru nu s-a pro
dus.

Totuși, la 21 noiembrie, seara 
tîrziu, delegația Statelor Unite, 
fără măcar să încunoștiințeze de
legația Uniunii Sovietice cu care 
ducea tratative, a prezentat spre 
examinare Comitetului Politic pro
iectul revizuit al rezoluției sale și 
a inclus în acesta un punct potri
vit căruia comitetul trebuia alcă
tuit din 18 țări, în loc de 13- și 
respectiv 11, așa cum era prevăzut 
în tratative.

Această acțiune nu poate fi alt
fel calificată decît ca lipsă de do
rință a delegației Statelor Unite de 
a continua tratativele, ca o rupere 
a tratativelor, deși delegația Uniu
nii Sovietice a manifestat cu toată 
seriozitatea intenția de a duce la 
bun sfîrșit aceste tratative și a fă
cut primii pași reali pentru a în
lesni realizarea unei înțelegeri.

punct de vedere politic, cît și din 
punct de vedere științific să se 
realizeze progrese în discuțiile 
dintre principalele state intere
sate.

Reprezentantul R.A.U., care a 
luat cuvîntul la sfîrșitul ședinței, 
a sprijinit de asemenea propune
rea Indiei.

După închiderea ședinței Comi
tetului delegațiile Indiei, Birma
niei și R.A.U. au difuzat un pro
iect de rezoluție în care se arată 
necesitatea de a lua măsuri po
zitive și constructive în domeniul 
folosirii în scopuri pașnice a spa
țiului cosmic și se exprimă rugă
mintea ca S.U.A. și U.R.S.S. să 
examineze această problemă și să 
aducă cît mai repede la cunoștin
ța Adunării Generale cum înțeleg 
să o abordeze în mod coordonat.

• *.
NEW YORK 25 (Agerpres) - 

Tn ședința din după-amiaza zilei 
de 24 noiembrie a Comitetului 
Politic a luat cuvîntul V. A. Zo
rin, șeful delegației Uniunii So
vietice. El a declarat că delegatul 
american Lodge nu a făcut o in
formare obiectivă asupra tratati
velor dintre delegațiile U R.S.S. 
și S.U.A. în legătură cu proiectul 
de rezoluție în problema folosirii 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice. V. A. Zorin a vorbit pe larg 
despre felul în care s-au desfășu
rat în realitate aceste tratative, 
subliniind că propunerea de către 
Uniunea Sovietică a unui proiect 
de rezoluție revizuit a constituit 
o importantă acțiune de compro
mis care, după părerea generală 
a delegaților, a creat baza pen
tru o soluție acceptabilă tuturor.

V. A. Zorin a subliniat că tra
tativele au fost întrerupte din 
inițiativa S.U.A. După părerea 
delegației sovietice, a spus el, a- 
ceasta a fost o acțiune greșită și 
va fi o greșeală și mai mare dacă 
delegația S.U.A. va insista pen
tru punerea la vot a rezoluției 
sale unilaterale.

Situîndu-se pe această poziție, 
S.U.A. își vor lua răspunderea 
pentru împiedicarea colaborării in
ternaționale în domeniul folosirii 
spațiului cosmic în scopuri paș 
nice.

Delegatul S.U.A,, Lodge, care 
a luat apoi cuvîntul, s-a străduit 
să justifice poziția delegației sale 
și, probabil pentru ca această po
ziție să nu pară prea intransigen
tă și lipsită de elasticitate, el a 
declarat că componența Comite
tului de pregătire propusă în pro
iectul său de rezoluție „nu con
stituie ultimul cuvînt".

Reprezentanții Albaniei, Indiei, 
Columbiei, Republicii Arabe Uni
te și Afganistanului, care au luat 
apoi cuvîntul, au insistat 
continuarea tratativelor în 
elaborării unui proiect de 
ție de compromis.

Reprezentantul S.U.A., 
s-a pronunțat totuși în mod des
chis împotriva însăși ideii conți-

pentru 
scopul 
rezolu-

Lodge,

ALEGERiLE DIN FRANȚA

nuării tratativelor în scopul e- 
laborării unui project de rezolu
ție unic și a declarat că delegația 
sa va vota Împotriva proiectului 
de rezoluție a celor trei. _

După aceea a fost pusă la vot
rezoluția Birmaniei, Indiei și 
R.A.U., care cheamă la reluarea 
tratativelor. Rezoluția a fost res
pinsă.

După aceea comitetul trebuia să 
treacă la punerea la vot a proiec
telor de rezoluții sovietic și ame
rican.

Rezoluția americană a fost a- 
doptată cu 54 de voturi pentru, 
9 voturi centra și 18 abțineri.

La cererea delegației sovietice 
cel mai important punct al acestei 
rezoluții — componența Comite
tului de pregătire — s-a votat-se
parat. Acest punct a fost adoptat 
cu 51 voturi pentru și 9 contra.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

La 25 noiembrie au început în 
Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. dezbaterile în 
problema Ciprului.

Primul în cadrul ședinței a luat 
cuvîntul reprezentantul Greciei, 
ministrul de Externe, Aver off, 
care a cerut Organizației Națiuni
lor Unite să ia măsuri concrete 
pentru a pune capăt dominației 
străine asupra Ciprului și pentru 
a asigura independența insulei.

Averoff a condamnat de ase
menea teza diviziunii insulei în 
zone după comunitățile etnice 
grecească și turcă, arătînd că a- 
coastă teză sprijinită de Turcia 
este contrară intereselor 
lației.

A vorbit de asemenea și 
zentantul Angliei, Allan 
ministru de Stat, care a 
să sprijine planul britanic.

popu-

repre-
Noble, 
căutat

Ințelegînd țelul înalt al chemă
rilor pe care partidul comunist 
!e adresează tineretului sovietic 
de a merge acolo unde e cel mai 
necesar elanul și entuziasmul Iui, 
mii de tineri din marile orașe ale 
U.R.S.S. au plecat să construias
că pe șantierele Siberiei apusene. 
Cu toate că Operele și tea
trele mari sînt acum „daleeo, da- 
leco“ (departe, departe) cîntecul 
și voia bună te cuprind pe dată 
în aceste ceasuri de odihnă cind 
ești laolaltă cu alții ca tine, cind 
cineva are o armonică îmbietoa
re.

Intilniri în spațiile 
interplanetare

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : Acum cîteva zile 
cel de-al treilea satelit artificial 
sovietic al pămintului a emis deo
sebit de frecvent semnale în legă
tură cu intilniri cu corpuri meteo
rice. După cum anunță ziarul 
„Vecerniaia Maskva“, de la 10 la 
16 noiembrie pămtntul și cel de-al 
treilea satelit au străbătut un roi 
meteoric de leonide. Anterior 
în a doua jumătate a lunii octom
brie ei străbătuseră un puternic 
roi de orionide, iar în prima ju
mătate a lunii decembrie se vor 
întîlni cu un roi meteoric de he- 
menide.

In Comitetul Politic special

Intervenția delegatului R. P. R. 
în problema refugiaților arabi 

din Palestina
NEW YORK 25. — Corespon

dentul Agerpres la O.N.U. trans
mite : Comitetul Politic special dis
cută de două săptămîni problema 
refugiaților arabi din Palestina. 
Este vorba de aproximativ un mi
lion de arabi care au fost izgoniți 
din Palestina după constituirea 
statului Israel și după încheierea 
armistițiului arabo-israelian. Adu
narea generală a O.N.U. a adop
tat acum zece ani o serie de re
zoluții care cer repatrierea arabi
lor și despăgubirea celor care nu 
vor să se întoarcă în țările de ori
gină. In același timp a fost crea
tă o Agenție a O.N.U., care să or
ganizeze ajutorarea acestor refu-

Unele concluzii după primul tur de scrutin
Primul tur de scrutin al alegeri

lor parlamentare a confirmat sta
rea de confuzie politică existentă 
în Franța în ultimele luni. In a- 
fara Partidului Comunist Fran
cez care, obținînd cel mai mare 
număr de voturi, se confirmă a fi 
în continuare, cel mai puternic 
partid al Franței, restul voturilor 
împărțit de partide și grupări cu 
orientare de dreapta și de centru 
dreapta nu permit concluzii defi
nitive.

Această primă fază a alegerilor 
îngăduie unele remarci semnifica
tive pentru starea politică a Fran
ței.

Un prim fapt este acela că a- 
proape un sfert din numărul în
scrișilor s-a abținut de la vot, 
demonstrînd astfel apatia unui 
mare număr de cetățeni, indiferen
ța lor față de alegeri și față de 
partidele burgheze care le-au soli
citat încrederea. Demagogia politi
că profesată de burghezia france
ză cît și de conducătorii politici 
actuali ai Franței a creat o anu
mită stare de confuzie prelungită 
și după referendum. Lipsa de cla
ritate a scopurilor cît și nefructi- 
ficarea unor intenții anunțate de 
generalul De Gaulle au determinat 
lipsa de la urne a unui mare nu
măr de votanți.

O altă concluzie ce se impune 
este aceea că Partidul Comunist 
Francez rămîne cel mai mare par
tid al Franței. El a obținut cu 
500.000 voturi mai mult decît 
„Uniunea pentru noua republică" 
al cărei animator și vedetă este 
omul loviturii de stat de la 13 
mai, Jacques Soustelle.

Acest număr de voturi, deși in
ferior celui obținut în 1956 con-, 
firmă că Partidul Comunist Fran
cez este cel mai puternic partid al 
Franței, confirmă puternica sa vi
talitate. Numărul mai redus de 
voturi se explică prin complexita
tea situației politice creată in

Franța în urma masivului asalt al 
reacțiunii început odată cu lovitu
ra din Algeria și continuat cu o- 
fensiva de demagogii și intimidări 
dusă pînă în prezent. Această si
tuație se explică și prin campania 
sistematică de intimidare și perse
cuții îndreptată in special împotri
va Partidului Comunist Francez, 
a susținătorilor săi și a organiza
țiilor cu orientare democratică și 
progresistă. îmbinată cu o vastă 
demagogie socială, care a făgăduit 
încetarea războiului din Algeria, 
îmbunătățirea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, creșterea presti
giului Franței ațîțînd astfel senti
mentele naționaliste ale unor 
cercuri mic burgheze, — toate a-

al doilea scrutin permite înjghe
barea a tot soiul de combinații și 
de alianțe în scopul de a bara 
drumul comuniștilor și de a îm
piedica prezența în noua Adunare 
Națională a unei opoziții puterni
ce in stare să contracareze măsuri
le reacționare pe care le va lua 
fără îndoială noul guvern.

„Uniunea pentru noua republi
că", (U.N.R.) născută din gru
parea unor partide și organizații 
reacționare în jurul nucleului re
prezentat de fosta „Regrupare a 
Poporului Francez" a generalului 
De Gaulle, a obținut 17,2 la sută 
din totalul voturilor devenind ast
fel o importantă forță politică în 
mina cercurilor de dreapta. Acest

Corespondență telefonică din Paris

cestea au derutat corpul electoral fenomen care apare la prima vede- 
și au determinat o creștere a votu
rilor primite de partidele de 
dreapta.

Primul tur de scrutin al alegeri
lor a evidențiat caracterul fraudu
los al legii electorale pe baza că
reia Partidul Comunist Francez nu 
va mai fi reprezentat în conformi
tate cu forța sa reală, ci într-o 
proporție mult mai redusă. Noul 
sistem de vot a permis guvernului 
francez și cercurilor reacționare 
să divizeze circumscripțiile elec
torale în așa chip îneît să fărâ
mițeze voturile centrelor muncito
rești în favoarea centrelor rurale, 
urmărind astfel slăbirea influenței 
partidului comunist. Adăugind Ia 
aceasta faptul că în primul tur 
de scrutin candidatul trebuia să 
întrunească majoritatea absolută a 
voturilor este explicabilă alegerea 
în această primă etapă a numai 
41 de deputațî de diverse orien
tări. Aceasta fiind situația, cel de

re curios era totuși de așteptat. El 
este rodul demagogiei manifestată 
de partizanii Iui De Gaulle și în 
special de Soustelle și a sprijinu
lui puternic și fățiș dat de marea 
finanță. In preajma alegerilor s-au 
depus eforturi uriașe pentru a de
termina o concentrare a forțelor 
de dreapta în jurul U.N.R.-uiui, 
pentru ca aceasta să se bucure de 
o majoritate în noua Adunare. 
Principala carte jucată de noul 
partid a fost pretenția că el pre
zintă oameni noi care ar fi expo- 
nențiî curentului opinie publice 
favorabil unei schimbări a situației 
politice. înșelătoria este evidentă 
întrucît acești oameni noi ca nume 
și care n-au mai făcut parte din 
parlament, sînt exponenții intere
selor burgheziei celei mai reacțio
nare și ai unor tendințe de dreap
ta ai căror reprezentanți au gu
vernat Franța din 1946 încoace.

Celelalte partide, mai importan-

te ca : M.R.F. (Partidul catolic al 
lui Bidault), Independent și 
S.F.I.O. (Partidul Socialist Fran
cez) an rămas în general pe loc 
sau au marcat un ușor progres. 
Această situație se datorește fără 
îndoială faptului că partidele în 
cauză n-au prezentat o poziție in
dependentă, ci au venit în fața ur
nelor sub același stindard gaullist. 
Singurul partid în regres vizibil 
este acela al radical-socialiști- 
lor care n-a obținut decît 4,8 Ia 
sută din voturi ca urmare a pro
fundelor dezbinări din sinul său.

Alegerile din Franța marchează 
o creștere a primejdiei ce amenin
ță drepturile și libertățile cetățeni
lor, cuceririle sociale ale oameni
lor muncii francezi. Noua Adu
nare Națională care va fi aleasă pe 
baza sistemului electoral actual, 
profund recționar, nu este expre
sia raportului real de forțe din 
viața politică și socială a Fran
ței in care Partidul Comunist 
Francez a dovedit că și-a menținut 
influența în mase și locul său 
fruntaș.

Partidul Comunist Francez apa
re în lumina alegerilor ca princi
pala forță ce se opune cu curaj 
cercurilor reacționare și politicii 
lor războinice. Lupta curajoasă a 
P.C.F., dusă în condiții vitrege, 
pentru apărarea drepturilor și li
bertăților cetățenești a împiedicat 
bandele militariste să instaureze 
fățiș fascismul în Franța. Pentru 
cel de al doilea scrutin Partidul 
Comunist Francez cheamă forțele 
muncitorești și republicane să-l 
sprijine pentru a zădărnici mane
vrele forțelor reacționare, pentru 
a bara calea fascismului și a asi 
gura poporului francez un viitor 
de bună stare, democrație și pace.

REGIS BERGERON 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
la Paris

giați pînă la rezolvarea definitivă 
a situației lor.

In ciuda acestor hotărîri clare 
ale O.N.U., Israelul a refuzat să 
admită repatrierea refugiaților, 
bucurîndu-se de sprijinul tacit al 
Statelor Unite, Angliei și celor
lalte puteri colonialiste care folo
sesc și problema refugiaților arabi 
ca mijloc de presiune asupra po
poarelor arabe, in ultimii ani, 
iu special în sesiunea actuală a 
Adunării Generale, s-a manifestat 
o tendință puternică din partea 
Statelor Unite și Angliei de a re
vizui sub o formă sau alta pînă 
și principiul repatrierii.

In ședința din 21 noiembrie a 
Comitetului Politic special a luat 
cuvîntul delegatul Republicii Popu
lare Romîne, Corneliu Bogdan, 
care a^spus printre altele: „Deși 
n-am participat la elaborarea re
zoluțiilor O.N.U. cu privire la re-' 
fugiații arabi din Palestina, noi 
spirjinim aceste rezoluții, pentru că 
ele se bazează pe singurul prin
cipiu valabil în această chestiu
ne : voința celor în cauză. Nu 
poate fi nici o îndoială, după cum 
în repetate rînduri au arătat ra
poartele Agenției O.N.U. perțtru 
refugiații arabi, că acești refu- 
giați în marea lor majoritate nu 
au decît o singură dorință: să se 
întoarcă acasă.

Reprezentantul Israelului a spus 
că repatrierea arabilor refugiați ar 
primejdui securitatea statului Is
rael. Nu este oare plauzibil că a- 
devărul este în direcția opusă și 
anume că prelungirea actualei si
tuații a refugiaților arabi nu ar 
putea duce decît la continua agra
vare a tensiunii dintre statele a- 
rabe și Israel ? Noi considerăm 
că pentru Israel adevărata secu
ritate constă în relații normale cu 
vecinii săi.

Noi milităm pentru o rezolvare 
iustă a problemelor Orientului 
Mijlociu. In acest spirit noi ce
rem, ca bază a oricărei rezolvări, 
încetarea amestecului imperialist 
în afacerile interne ale popoare
lor arabe, care urmărește diviza
rea acestor popoare și care folo
sește Israelul în acest scop.

G. N. Zarubin

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. anunță cu adîncă du
rere că la 24 noiembrie 1958 a 
încetat din viață după o 
grea Gheorghi Nicolaevici 
bin,_ membru supleant al 

" locțiitor al
Externe

al P.C.U.S.,
teului Afacerilor 
U.R.S.S.

Comitetul Central 
Consiliul de 

al U.R.S.S.
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La a 34-a gniversare a proclamării R. P. Mongol

Un salut frățesc
Departe, In nordul Asiei, bate inima unui popor harnic, viteaz, 

făcind parte din marea familie a țărilor socialiste — poporul 
mongol care și-a cîștigat libertatea și o viață mai bună luptind 
sub steagul mărețelor idei ale leninismului. Poporul: sub steagul . . . , ____

: frate mongol sărbătorește astăzi a 34-a aniversare a proclamării 
R. P. Mongoile. Ct înseamnă anii aceștia pentru el putem 
desprinde limpede dacă-i comparăm cu cei dinainte de instau-

• rarea regimului democrat popular, cind poporul exploatat și 
; oprimat de proprii feudali și de străini, trăia în cea mal nea- 
I gră mizerie.
: In trecut Mongolia era una din cele mai Înapoiate țări din
; Orientul îndepărtat.
> Anii puterii populare au însemnat un adevărat salt uriaș în
• viața economică și social-cuiturală a poporului mongol. In lupta 
; sa pentru ștergerea urmelor înapoierii trecutului, pentru înflo- 
; rirea patriei sale, poporul mongol a fost ajutat frățește de po-
> poarele sovietice. Dezvoltarea R. P. Mongole constituie un 
! exemplu elocvent al posibilităților uriașe ce se creează în viața
> unui popor mic care s-a eliberat, care a pășit pe calea socialis- 
; mului.
; In R. P. Mongolă au fost create o serie de ramuri industriale
> — industria carboniferă, petroliferă, de prelucrare a metalelor,
> extractivă, energetică, ușoară și alimentară. In anul 1957 pro- 
ț ducția globală a industriei a crescut de 4,6 ori în comparație cu
> anul 1940. In țară au fost create mijloace moderne de transport.
> Agricultura — ramura principală a economiei țării, a căpătat o 
ț dezvoltare tot mai mare. A evoluat în proporții mari creșterea
> animalelor — principala ramură a economiei naționale. Șeptelul 
j R. P. Mongole a crescut de aproape trei ori, ocupînd primul loc 
; în lume în ce privește numărul de animale pe cap de locuitor, 
t Cel de-al XlII-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar
> Mongol, care a avut loc anul acesta, a trasat sarcini importante
> cu privire la dezvoltarea agriculturii Mongoliei. Mase largi 
( de arați au răspuns cu entuziasm la chemarea partidului.
; O mare cucerire a poporului mongol este și crearea unei noi
> culturi naționa'e. Intr-un trecut nu prea îndepărtat Mongolia a 
ț fost țara cu cel mai mare procent de analfabeți. In prezent ea
* are instituții de învățămînt superior, o largă rețea de școli de 
ț cultură generală, precum și instituții științifice, cluburi, biblio- 
t teci, teatre. In prezent fiecare al șaselea locuitor al R. P. Mon- 
; gole frecventează o instituție de învățămînt.
ț Eforturile încununate de succes ale poporului mongol, sub 
f conducerea înțeleaptă a Partidului Popular Revoluționar, contri- 
J; buie la continua dezvoltare, intr-un ritm rapid, a țării, la con-
> tinua dezvoltare a nivelului de trai al celor ce muncesc.
t Poporul mongol luptă activ pentru apărarea păcii, contribuie
> la întărirea continuă a unității și puterii lagărului socialismului 
» din care face parte. Intre poporul romin și poporul mongol sint 
( relații de prietenie și colaborare frățească. O contribuție impor- 
£ tantă în dezvoltarea acestor relații de prietenie a constituit-o 
( schimbul de vizite intre conducătorii romîni și mongoli.
ț Prilejul acestei sărbătoriri ne face să ne îndreptăm gîndul
* spre harnicul tineret al Mongoliei noi care muncește și Învață 
ț cu entuziasm clădind o țară cum nici n-au visat strămoșii.
ț Tineretul țării noastre strînge cald miinile tovarășilor mon

goli la sărbătorirea republicii lor dragi.
" ............. ........................ III» ........ ... .......... I I I ■■ ■'

W. Ulbricht se pronunță 
pentru neutralitatea Berlinului

BERLIN 25 (Agerpres).-După 
cum transmite agenția ADN, în- 
tr-un interviu acordat ziarului en
glez „Daily Mail", Walter Ul
bricht, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane și prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., se pro
nunță pentru neutralizarea Berli
nului arătînd că neutralizarea va 
crea condițiile pentru încheierea 
unui tratat de pace cu Germania. 
„Retragerea trupelor străine — a 
subliniat Ulbricht — referindu-se 
la statutul Berlinului, va constitui 
o măsură importantă în direcția 
reducerii încordării.și va fi urmată 
fără îndoială de alte asemenea 
măsuri". Retragerea trupelor stră
ine din Berlin ar fi de asemenea 
un exemplu de felul în care poate 
fi înlesnită ’apropierea și înțelege
rea dintre cele două state

In U.R.S.S.
germa- 
------O

ne. Acest lucru ar contribui fără 
îndoială la unificare- prin crearea 
unei confederații. W. Ulbricht a 
arătat din nou, că puterile occiden
tale, violînd clauzele fundamentale 
ale acordului de la Potsdam, nu 
mai au dreptul să rămînă în Ber
lin. „Dacă guvernul sovietic, a a- 
rătat Ulbricht, va transmite obli
gațiile ce-i revin prin acordul de 
la Potsdam guvernului suveran al 
Republicii Democrate Germane, a- 
tunci toate autoritățile străine vor 
trebui să trateze problemele pe 
care le au cu autoritățile Republicii 
Democrate Germane, așa cum pro
cedează 'de pe acum autoritățile 
vestgermane".

„Noi germanii, a subliniat Ul
bricht, nu avem de loc intenția — 
cum nu are nici poporul englez •— 
de a fi tîrîți într-un nou război de 
către militarismul german".

O monografie consacrată 
răscoalelor de la 1907 

din Romînia
(Agerpres). — 

știință sovietic

MOSCOVA 25
TASS transmite :

tțn&rui prn de ___ __________ rr_.„
Vladlen Vinogradov, colaborator al voluționare a maselo’ populare din 
Institutului de istorie al Academiei Europa de la începutul secolului a. 
de Șliinfe a U.R.S.S., a întocmit XX-lea" (astfel caracterizează Vil 
O' monografie consacrată răscoalei nogradov in lucrarea sa acest e- 
țărănești din 1907 din Rominia. A- veniment istoric).

ceasta este prima lucrare de sin. 
teză apărută in U R.S Ș. „Despre 
una din cele mat mari acțiuni re-

Europa de ta începutul secolului a.

va ÎNt ornam

boală 
Zaru- 
C. C 

minis- 
al

al P.C.U.S. 
Miniștri

PEKIN. — După cum transmite 
agenția China Nouă, în cursul 
zilei de 25 noiembrie preșe
dintele R. P. Chineze, Mao 
Tze-dun a primit la Uhan delega
ția guvernamentală coreeană, în 
frunte cu Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, oferind un dejun în 
cinstea delegației.

Au fost de față Liu Șao-ți, Ciu 
En-lai, Cen Iun, Den Siao-pin și 
Pîri Cijen.

BUDAPESTA. — La 22 noiem
brie reprezentanții radiodifuziunii 
și televiziunii ungare și romîne 
au semnat o nouă convenție de 
colaborare.

GENEVA. — La 24 noiem. 
brie la Geneva și-a început lucră 
rile sesiunea Comitetului pentn 
problemele agricole al Comisie 
Economice O.N.U. pentru Europa 
La propunerea delegațiilor bielo 
rusă și olandeză, delegatul R.P.R. 
Ștefan Gal a fost reales, pentru 
5-a oară consecutiv, vicepreședin 
te al Comitetului, tn lipsa preșe 
dintelui. Ștefan Gal conduce lucră 
rile Comitetului.

PHOM PENH. — După cure 
transmite agenția Reuter, guvernu 
Cambodgiei a hotârît ca, începîn» 
de la 1 decembrie, să rupă relațiil. 
diplomatice cu Tailanda.
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