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OȚELĂRII LOR
PATRIEI

cit mai mult fier vechi
Nicolae Dragu 

director general al întreprinderii 
pentru colectarea metalelor

siderurgice și a 
construcțiilor de 
mașini circa 
670.000 tone me
tal vechi din 
care 540.000 to-

După cum se 
știe, creșterea 
producției noas
tre industriale, 
se sprijină în 
primul rînd pe
creșterea producției de oțel. De tgt 
mai mult oțel este nevoie pentru 
dezvoltarea industriei construc
toare de mașini în vederea in
tensificării ritmului de industria
lizare socialistă a țării. De tot 
mai mult oțel este nevoie pentru 
construirea de noi mașini și utilaje 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii, pentru sporirea bu
nurilor de larg consum, pentru 
construcția drumurilor ca și pen
tru noi agregate necesare dezvol
tării construcțiilor de locuințe. 
Pentru toate acestea este nevoie 
de oțel, iar pentru a produce oțel 
este nevoie și de fier vechi. Pen
tru obținerea unei tone de oțel 
nou este necesară circa o jumăta
te tonă fier vechi. Aceasta subli
niază importanța deosebită a co
lectării fierului vechi care e con
siderată nu numai ca o sarcină 
a întreprinderii pentru colecta
rea metalelor, ci și ca o acțiune 
largă de interes obștesc, ca o ac
țiune patriotică de masă.

Din inițiativa Uniunii Tinere
tului Muncitor, de ani de zi'.e, 
utemiștii, tinerii și pionierii din 
țara noastră contribuie cu toate 
forțele pentru a spori cantitatea 
de metal necesară industriei noa
stre socialiste, stringînd mii de 
tone de deșeuri metalice și me
tale vechi feroase și neferoase. 
Astfel, anul trecut cu sprijinul 
organizațiilor U.T M., al multor 
instituții de stat, al multor între
prinderi din sectorul socialist și 
cooperatist s-a reușit să se pună 
Ia dispoziția industriei noastre

La datorie
>\ ,,Pentru vigilența*
A și inițiativa sa, aca-<
6 rul Petre Vultur din’
>> stația Apahida se ci-}
? tează oa exemplu pe<
a întreg personalul*
>> căilor ferate*’.
>> (Din foaia Oficială'
>> c.f.r) ;
>) Cîteva rînduri O scurtă co- * 

municare despre fapta unui ti-' 
\'.năr ceferist, unul din miile de. 
^utemiști de la căile noastre fe-< 
>>rate Ce a făcut tînărul acar' 
^Petre Vultur? <

...In dimineața aceea, la ca-* 
>>bina nr. 1 a stației Apahida era< 
$de rervici utemistul Petre Vul-< 

tur (Apahida este un impor-* 
tant nod de cale ferată, așezat < 
la încrucișarea a două ma-< 
.gistrale). Tînărul acar îndepli-* 
nea dispozițiile primite de la( 
impiegatul de mișcare, îndatori-< 
rile obișnuite.

La orele șase, în stație a in- ( 
trat un tren de marfă Acarul a* 
primit defilarea trenului, a ur < 
mărit pînă ce acesta a trecut ( 
de marca de siguranță, apoi a< 
mers la telefon pentru a.rapor" 
ta gararea lui. A primit apoi\ 
.comanda pentru primirea tre-< 
nului cursă de persoane nr.' 
4061, care transportă muncitorii \ 
spre fabricile și uzinele din. 
Cluj. ’

Petre Vultur a luat felinarul. ’ 
A ieșit în ușa cabinei pentru a< 
primi trenul de persoane. A 
mai aruncat o privire de-a lun
gul liniei pe unde 4061 urma 
să intre în stație. De odată a 
tresărit. Ochii săi încercau să 
străpungă întunericul Ultimul 
vagon al trenului de marfă, ga
rat cu cîteva minute înainte, 
deraiase și se afla chiar lingă 
linia pe care urma să intre per-, 
sonalul. Și 4061 se aproia. *

Primul gînd al acarului a fosV 
acela de a opri trenul de per-, 
soane la semnal. Dar era prea* 
tîrziu. Se auzea gîfîitul înfundat* 
al locomotivei, zgomotul saca-, 
dat, tot mai pronunțat, al roți" 
lor. Farurile se și zăreau apro-^ 
piindu-se, crescînd în fiecare, 
clipă. Timp să mai raporteze* 
impiegatului de mișcare nu mai' 
era. Atunci Petre Vultur s-a re-, 
\pezit în calea trenului învîrtind' 
>de zor felinarul, în semn de 
>oprire Alerga printre cele două 
\șine, împiedieîndu-se de tra
verse și repetînd în gînd, ca și 

ar fi vrut să transmită me- 
anicului porunca : oprește, 

oprește !...
Locomotiva a oprit doar la 

cîțiv-a pași de el.
Acarul utemist Petre Vultur, 

unul din zecile de mii de cefe
riști care veghează zi și noapte, 
pe orice vreme, la buna circu
lație a trenurilor, își făcuse da
toria.
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ne fler vechi. Dacă am lega toate 
vagoanele încărcate cu metal 
vechi adunat anul trecut într-un 
tren, acesta s-ar întinde pe o dis
tanță de circa 474 km., adică de 
la București pînă la cetatea oțe
lului — Hunedoara ! Din fonta 
și oțelul rezultat, cîte nu s-au fă
cut pe întreg cuprinsul țării I 
Locomotive și material rulant, 
strunguri și alte diferite mașini- 
unelte, conducte pentru gaz me
tan și industria petroliferă, trac
toare și autocamioane, mașini 
textile ți agricole, bunuri meta
lice de larg consum.

Trebuie subliniat că la obține
rea tuturor acestor rezultate o 
contribuție valoroasă au adus-o 
tinerii mobilizați de organizațiile 
U.T.M. Tinerii din regiunea Con
stanța de exemplu, mobilizați de 
organizațiile U.T.M. au strîns nu
mai în ultimele luni 1.550 tone de 
fier vechi. Rezultate importante 
în strîngerea metalelor vechi au 
obținut și tinerii din regiunile 
Autonomă Maghiară, Pioești, Baia 
Mare (raionul Oaș), București 
etc.

Plenara din noiembrie 1958 a 
C C. a! P.M.R. a trasat sarcina 
ca anul acesta din resursele exi
stente, industria siderurgică să 
realizeze o creștere a producției 
de oțel de 38 
1958 atingînd 
tone oțel. Asta inseamnă că pen
tru producerea acestei cantități 
de oțel este nevoie de cel puț.n 
700.000 tone fier vechi, lată de ce 
plenara a Vl-a a C.C. al U.T.M. 
care a discutat contribuția tineri
lor la îndeplinirea sarcinilor pla 
nului de stat pe acest an. a sta
bilit că este o datorie de scamă 
a tuturor organizațiilor U.T.M., 
a utemiștilor și tinerilor din școli 
și facultăți, de la sate și din fa 
brici, a pionierilor să contribuie 
cu toate forțele lor la intensifi
carea acțiunii de colectare a fie
rului vechi. In acest an, organi 
zații'e U.T.M. s-au angajat ca a- 
ducindu-și aportul la realizarea 
sarcinii trasate de partid privind 
sporirea producției de oțel, să co
lecteze pe întreaga țară sute de 
mii de tone de deșeuri metalice 
și metale vechi feroase si nefe
roase.

Iată ce forță tinerească vine în 
sprijinul oțelarilor de la Reșița 
și Hunedoara, de la Oțelul Roșu 
și Cîmpia Turzii.

Și sîntem siguri că angajamen
tul tinerilor va fi îndeplinit cu 
succes. Tineretul patriei noastre 
a dovedit în nenumărate rînduri 
că știe să-și îndeplinească cu suc
ces angajamentele neprecupețind 
munca.

In fiecare colț al țării, în ate
liere, uzine, în fiecare sat și gos 
podărie există mari posibilități 
pentru strîngerea metalelor vechi 
aruncate și nefolosite. Principalul 
este însă ca organizațiile U.T.M. 
să mobilizeze pe fiecare utemist. 
pe fiecare tînăr în această impor
tantă acțiune patriotică. Să expli
căm tinerilor importanța politică 
și economică deosebită pe care o 
are strîngerea fierului vechi pen
tru sporirea producției de oțel a 
țării. In acest scop ar putea fi

la sută față de 
astfel 1.300.000

I. CH1RU
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Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Miercuri 25 februarie 1959

Fabrica „Clement Gottwald" din București. Aci, 
ret, condusă de Ispas Alexandru care realizează

la secția bebinaj lucrează brigada de tine- 
___ _________  o depășire de producție de 17% și însemnate 

econo^i'i^de^materiâle.” In f'otc^ra fie: "responsabilul brigăzii discută cu membrii din brigadă despre 
felul cum să economisească materialul.___________________________ I Foto: D. F. DUMITRUI
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Declarație Afierpres

într-o adunare generală a orga
nizației U.T.M. de la I.F.E.T Re
ghin s a pus problema pregătirii 
unei reuniuni tovărășești.

— Dar nu avem echipă culturală 
— spuse cineva

— Să invităm 
I.F.I.L. sau de la I.R.U.M

— Dar ce, noi 
niza o formație artistică ? — 
veniră mai multi utemiști.

L-au rugat pe Ilyes Lajos-baci, 
directorul de atunci al întreprin
derii, vechi muncitor forestier, să i 
învețe cîteva cîntece revoluțio
nare.

Ilyes baci și-a asumat și sarcina 
de dirijor.

Tinerii se adunau seară de seară, 
învățau cîntece revoluționare, a- 
flau și din ele despre trecutul de 
luptă al clasei muncitoare condusă 
de partid, învățau și cîntece noi 
care vorbesc despre construcția so
cialistă din zilele noastre.

Tineretului îi place să cînte. Era 
de așteptat ca după Plenara a 
III a a C.C. al U.T.M. care a in
dicat „să introducem mai mult 
cîntecul în activitatea organizații
lor U.T.M., organizînd întreceri 
între organizațiile de bază pentru 
învățarea cîntecelor revoluționare 
și de masă“ va începe cu adevărat 
o întrecere între organizațiile 
U.T.M. din Reghin și experiența 
de la I.F.E.T. Reghin va fi susți
nută și extinsă și în celelalte or
ganizații de bază U.T.M din oraș.

Din păcate lucrurile nu s-au pe
trecut așa. în majoritatea organi
zațiilor U.T.M. din Reghin învăța
rea de cîntece se rezumă la munca 
formațiilor artistice, a corurilor, a 
brigăzilor artistice de agitație. In 
unele întreprinderi mari ea I.F.I.L. 
și I.R.U.M. în prezent nici nu e- 
xistă formații corale. Ele se tot 
„reorganizează” de mai multă vre
me. La cooperativele meșteșugă- 

.Leinn-

pe cei de la

nu putem orga- 
inter-

sin-o
care are

metal” și „Gheata" există 
gură formație artistică 
doar cîteva zeci de persoane.

Cum se poate ca într-o organi
zație atît de mare, cu aproape 400 
utemiști, ca cea de la I.F.I.L., ti-
. ................................ ....iiiiwmB'iri
Organizațiile O. T. M. 
din orașul Reghin nu-i 

ajută pe tineri 
să învețe să cînte

nerii să nu învețe luni de zile un 
cîntec nou ?

Comitetul orășenesc U.T.M Re
ghin (secretar tov. Szabo La jos) a 
înțeles formal, unilateral indicațiile 
Plenarei a IlI-a a C.C. al U.T.M. 
care au avut în vedere nu numai 
intensificarea activității formațiilor 
cultural-artistice, ci învățarea cîn
tecelor patriotice, revoluționare 
de către întreaga masă a tinerilor, 
organizarea unor întreceri între or
ganizațiile U.T.M. pentru învăța
rea de cîntece. In această direcție 
nu s-a făcut însă nimic.

Anul trecut au avut loc la Re
ghin frumoase acțiuni patriotice. 
Sute de tineri din oraș plecau cu 
trenuri ale tineretului în munții 
Gurghiului, la plantațiile fores
tiere. Tinerii erau veseli, gălă
gioși, dar nu știau să cînte, Orga-

irizațiile U.T.M nu s-au ocupat de 
acest lucru, nu au continuat tra
diția frumoasă de acum câțiva ani.

învățîndu-i pe tineri cîntece pa
triotice, revoluționare, îi învățăm 
să cunoască, să îndrăgească mai 
mult trecutul de luptă al clasei 
muncitoare conduse de partid, lup
ta poporului nostru, contribuind în 
acest fel la educația lor patriotică. 
Este de datoria Comitetului orășe
nesc U.T.M. Reghin să treacă de 
îndată la măsuri concrete pentru 
învățarea cîntecelor revoluționare 
de masă în fiecare organizație 
U.T.M., să privească cu mai mult 
spirit de răspundere toate formele 
și metodele prin care se poate face 
educația patriotică a tineretului.

Comitetul orășenesc U.T.M. Re
ghin va trebui să organizeze cît 
mai grabnic întreceri pentru învă
țarea cîntecelor revoluționare și de 
masă în toate organizațiile de bază 
U.T.M. din oraș, să instruiască te
meinic comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. în această direcție, să 
urmărească introducerea cîntecelor 
la adunările U.T.M., la ședințele 
activului, la acțiunile obștești ale 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică, organizînd concursuri pen
tru a stimula cele mai bune iniția 
tive în legătură cu învățarea cînte
celor de masă de către toți tinerii 
din oraș.

ST. NEKANIȚKI

cum au recurs și în trecut, la slugi 
vechi și credincioase în persoana 
cercurilor conducătoare din Israel 
și a cercurilor conducătoare ale 
sionismului mondial, care au de
clanșat o campanie provocatoare, 
diversionistă în legătură cu pleca
rea în Israel a acelor cetățeni ro- 
mini de origine evreiească care au 
cerut să se reunească cu familiile 
lor.

Presa israeliană și cercurile 
oficiale israeliene depășind limi
tele celor mai grosolane născociri 
și celei mai neînfrînate fantezii, 
trîmbițează în întreaga lume cum 
că din „țările răsăritene" ar fi în
ceput un adevărat exod în masă 
a populației evreești. In această 
ordine de idei, presa israeliană nu 
se sfiește să citeze cifre fanteziste 
de sute de mii și chiar de milioa
ne de suflete, ultima cifră lansa
tă de acești provocatori de profe
sie fiind de 3 milioane de oameni, 
adică mai mult decît numără în
treaga populație evreiască din ță
rile vizate. Referindu-se la Repu
blica Populară Romînă presa iș- 
raeliană, susținută de ziarele re
acționare din Statele Unite ale 
Americii, s-a încumetat să afirme 
că din Republica Populară Romî
nă ar urma să emigreze în Is
rael— 300 mii de evrei — în timp 
ce, așa cum e cunoscut din rezul
tatele ultimului recensămînt efec
tuat în anul 1956, totalul cetățe
nilor romîni de origină evreiască 
este de 146.264.

Realitatea cu privire la plecă
rile de cetățeni romîni de origină 
evreiască în Israel este următoa
rea :

Se știe că în timpul celui de-al 
doilea război mondial, precum și 
ca urmare a lui, în Romînia ca și 
în alte țări numeroase familii 
evreiești au fost dezmembrate. Pe 
baza considerentelor umanitare 
autoritățile romîne au permis ple
carea acelor cetățeni care au rude 
în Israel sau alte țări și care 
și-au manifestat în mod insistent 
dorința de a se reuni cu familiile 
lor. Umflînd și deformînd aceste 
fapte îndeobște cunoscute, repre
zentanții cercurilor sioniste și ale 
oficialităților israeliene, presa sio
nistă, agențiile de presă și postu
rile de radio imperialiste au de
clanșat campania cu privire la 
pretinsa emigrare de mari propor
ții a sute de mii de evrei din Re
publica Populară Romînă.

In toată această campanie ți
pătoare se simte mina cercurilor 
imperialiste americane, care ur
măresc să tulbure apele în Orien
tul Arab, să creeze o stare de 
alarmă și neliniște în țările arabe 
și să submineze relațiile de prie
tenie dintre acestea și țara noas
tră ca și alte țări socialiste.

Cît de departe merg cercurile 
imperialiste și sioniste în campa
nia lor provocatoare se vede din 
insinuările organelor de presă ins
pirate de ele cum că „țările răsă
ritene" ar urmări „să sprijine po
tențialul militar al Israelului". 
Aceasta, în ciuda faptului că în
treaga lume cunoaște lupta hotă- 
rîtă a acestor țări împotriva po
liticii agresive, provocatoare a Is
raelului — pion al imperialismu-
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Au început însămînțările de primăvară
Intr-una din zilele trecute tînăra 

ingineră agronom Maria Suba de 
la G.A.C. Scînteia din comuna 
Șagu, raionul Arad, a plecat ca de 
obicei pe cîmp să cerceteze sta
rea semănăturilor de toamnă. îm
preună cu ea au mers și doi bri
gadieri din gospodărie. Ajungînd 
la cîmp inginera și brigadierii au 
constatat că pămîntul s-a zvîntat 
și permite începerea unor lucrări 
agricole, în bune condițiuni.

— Mîine putem ieși la însămîn
țatul arzului de primăvară, s-a a- 
dresat inginera către cei doi bri
gadieri.

Intorcîndu-se în gospodărie și 
discutînd cu mai mulți colectiviști 
inginera colectivei a propus să se 
treacă deîndată la semănat. A 
doua zi colectiviștii din brigada 
I condusă de Iosif Tudor au 
ieșit ce« dintîi la semănatul orzu
lui. Exemplul lor a fost urmat și 
de celelalte patru brigăzi. Astfel 
în prima zi de lucru au fost în- 
sămînțate 20 de ha. cu orz de

In legătură cu campania diver
sionistă, provocatoare dezlănțuită 
de presa tsraeliana, de personali
tăți oficiale israeliene și o serie de 
ziare reacționare din Occident, cu 
privire la așa-zisa emigrare în 
masa a evreilor din Republica 
Populară Romină, campanie ce are 
drupt scop sa defăimeze RepuDltca 
Populara Romînă și politica ei, sa 
semene suspiciuni și neîncredere 
între țările arabe și Republica 
Populara Romina, să tulbure reia-, 
țiiie de prietenie dintre aceste țâri 
și Romînia, Agenția Romină de 
Presă „Agei-pres" este autorizată 
să deciare următoarale:

Este bine cunoscuta simpatia 
caloâ pe care o nutrește poporul 
roinin iața de țările arabe și po
porul arab. Poporul romîn și gu
vernul R. P. Romine și-au mani
festat în mod neabătut solidarita
tea cu lupta dreapta a popoarelor 
din țările arabe pentru sfârimarea 
jugului colonial, pentru apărarea 
și consolidarea independenței și 
suveranității naționala a statelor 
arabe- Politica antiimperia listă, 
anticolonialistă, de prietenie sin
ceră față de țările arabe, 
dusă cu consecvență de gu
vernul Republicii Populare Romine, 
și-a găsit expresia în atitudinea 
fermă a Republicii Populare Romî- 
ne față de agresiunea anglo-franco- 
israeliană contra Egiptului, față de 
complotul imperialist împotriva Si
riei, ca și față de acțiunile agre
sive ale Israelului menite să men
țină un focar de neliniște în O- 
rientul Mijlociu.

Republica Populară Romină s-a 
ridicat în apărarea cauzei drepte 
a popoarelor din țările arabe la 
Organizația Națiunilor Unite. Lup
ta antiimperialistă, anticolonială 
a popoarelor Orientului Arab s-a 
bucurat și se bucură de sprijinul 
călduros al presei, stațiilor de ra
dio și al întregii opinii publice din 
țara noastră care în toatei mo
mentele grele a fost alături de ță
rile arabe. La rîndul lor popoarele 
Orientului Arab manifestă simpa
tie și prietenie față de poporul ro
mîn și urmăresc cu viu interes 
munca sa pașnică, creatoare con
sacrată înfloririi și propășirii pa
triei sale.

Desigur, prietenia trainică din
tre Republica Populară Romînă și 
țările arabe nu aste și nu poate 
fi pe placul cercurilor imperialiste 
agresive, care nu au renunțat la 
planurile lor de îngenunchere a 
țărilor arabe, de anihilare a inde
pendenței lor și de transformare a 
Orientului Mijlociu într-un focar 
de neliniște și de conflicte mili
tare. Nu intră în socoteilile acestor 
cercuri ca popoarele din țările a- 
rabe să aibă prieteni sinceri și nu
meroși ; dimpotrivă ele sînt inte
resate să izoleze aceste țări, să 
provoace disensiuni între ele și 
prietenii lor; iar întrucît nici în 
trecut, nici în prezent nu a existat 
și nu există nici un motiv de di
sensiuni sau discordie între Repu
blica Populară Romînă și țările 
arabe, cercurile imperialiste depun 
eforturi asidue ca să născocească 
în mod provocator astfel de motive.

Pentru acest scop, imperialiștii 
au recurs și de această dată după

lui american, cara folosește Israw 
Iul drept un instrument al politi
cii sale „de pe poziții de forță" 
politică de subminare a păcii, 
agresiune și de subjugare a 
poarelor libere.

Cercurile guvernante ale 
raelului, care se zbate în mari 
ficultăți economice, urmăresc 
scopul de a obține noi fonduri 
nești din partea cercurilor impe
rialiste și a sionismului mondial, 
sub pretextul ajutorării noilor 
imigranți. In presa israeliană a și 
fost anunțată o mare campanie 
pentru mărirea fondurilor destina
te Israelului, în deosebi în S.U.A. 
Dar noii veniți pe „pămîntul fă- 
găduinții" nu sînt pentru guver
nanții statului israelian decît 
obiect da tranzacție în negocierile 
lor cu cercurile de afaceri care fi
nanțează mișcarea sionistă mon
dială-

Cît privește afirmațiile lansate 
de surse sioniste cu privire la o 
pretinsă înțelegere între guvernul 
Republicii Populare Romîne și fo
rurile israeliene sau alte foruri 
sioniste în legătură cu plecările 
}n Israel, acestea sînt pe cît de 
calomnioase, pe atît de lipsite de 
orice temei. Este de la sine în
țeles că n-a existat și nici n-ar 
putea exista o asemenea înțelege
re. Se știe că guvernul Republicii 
Populare Romîne a respins și 
respinge cu toată fermitatea orice 
încercări de amestec în treburile 
interne ale statului nostru, din 
partea oricui a-r veni ele. Tenta
tivele oficialităților israeliene de 
a iniția discuții privind plecările 
în Israel au fost categoric res
pinse de autoritățile romînești, 
care eu considerat și consideră 
că aceasta este o problemă de 
competența lor exclusivă.

In încercarea lor de a se ame
steca țn treburile interne ele țării 
noastre și ale altor țări, cercurile 
israeliene caută prin agenți sio- 
niști să desfășoare o propagandă 
diversionistă, de tulburare și 
dezorientare a populației evreiești, 
reușind din păcate să înșele une
ori buna credință a unor oameni 
naivi.

Poziția statului nostru față de 
orice încercări ale sioniștilor de 
a-și desfășura activitatea lor di
versionistă este bine cunoscută. 
Agenții sioniști nu se pot aștepta 
nici pe viitor le o cît de mică to
leranță din partea statului nostril 
democrat-popular. Trebuie men
ționat, de asemenea că și oficiul 
diplomatic el statului Israel din 
R. P. Romînă, încâlcind toate 
uzanțele, a încercat în repetate 
rînduri să colporteze cuvinte de 
ordine ale cercurilor sioniste prin
tre cetățenii romîni de origină 
evreiască, să semene dezorientare 
în rîndurile acestora. Este de la 
sine înțeles că asemenea acte nu 
pot fi și nu vor fi tolerate de că
tre statul nostru.

La ce mijloace murdare, necin
stite recurge propaganda sionistă 
se poate vedea dintr-o recentă 
declarație a primului ministru al 
statului israelian, Ben Gurion, 
care a afirmat în mod provocator 
că statul nostru ar urmări „să se

(Continuare in pag. 3-a)

Sudhanshu Chaudhuri

de 
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ls- 
di-

Ș‘ 
bă-

primăvară. Semănatul a continuat 
și a doua zi cînd colectiviștii au 
terminat însămînțatul orzului de 
primăvară pe cele 45 ha planifi
cate.

Membrii gospodăriei colective 
sînt convinși din propria lor ex
periență că însămînțatul timpuriu 
asigură o recoltă sporită. De pildă 
în anul 1957 cînd au însămînțat 
orzul de primăvară tot în luna fe
bruarie au obținut o producție 
medie de 1.700 kg. la ha. In pre
zent colectiviștii din Șagu folo
sesc orice clipă prielnică în cîmp 
la semănatul borceagului, al o- 
văzului și florii-soarelui precum și 
la împrăștiatul îngrășămintelor 
chimice pe culturile de păioase 
semănate în toamnă.

★
Insămînțările culturilor de ur

gența I au început și la G.A.C- 
„23 August" din comuna Hițiaș, 
raionul Lugoj. Aici au fost însă- 
mînțate 40 hectare de orz și ovăz.
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Colaborarea internațională
studențească

Sectorul VII al întreprinderii
„F. C. Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Capitală este sector 

fruntaș pe fabrică.
Aci s-au realizat în luna ianua

rie economii de materiale în va
loare de peste 77.000 lei.

La realizarea acestor economii 
o mare contribuție a adus-o și ute- 
mlsta Elena Alexandrescu.

îmbrăcămintea".(Continuare în pag. 3-a)

I
Biblioteca centrală regională Craiova este una din bibliotecile 

vechi din țairă. Numai în anul 1958 această bibliotecă a difuzat 
cititorilor peste 252.211 volume. In fotografie: Biblioteca centrală 
regională Craiova.

/n holul hotelului „Amba
sador**, la orele înserării, 
deși ostenit după o zi cu 

un încărcat program, Sudhanshu 
Chaudhuri, secretar al Uniunii 
Internaționale a Studenților, 
și-a respectat promisiunea de a 
ne acorda un interviu.

Ani discutat despre problema 
nr. 1 a mișcării studențești de 
pretutindeni : colaborarea in
ternațională,

— Vorbind despre noile ele
mente, ne-a spus el, trebuie să 
considerăm drept cea mai im- 
portantă trăsătură a mișcării 
internaționale studențești în ac
tuala perioadă prezența foarte 
activă a studenților din Asia, 
Africa și America Latină în 
lupta pe care popoarele lor o 
duc pentru libertate, pace și 
colaborare internațională. Po
ziția acestora corespunde pe 
deplin punctului de vedere al 
IJ.I.S. care consideră că mișca
rea studențească nu poate fi 
despărțită de ansamblul reali 
tații sociale, că problemele stu 
dențești nu pot să fie rezolvate 
în afara problemelor fundamen 
tale ale popoarelor lor. Viața 
dovedește netemeinicia teoriilor 
puse in circulație de acei ce 
vor să limiteze mișcarea stu
dențească la problemele așa-zis 
strict studențești, care vor să 
rupă studențimea de realitatea 
politică, s-o facă indiferentă 
față de soarta poporului.

Colahorarea internațională 
studențească se poate dezvolta 
în primul rînd pe principiile 
luptei pentru pace, pentru con
diții de viață mai bune, împo
triva colonialismului și impe 
rialismului. Pe aceste principii 
a început să se dezvolte pu
ternic colaborarea studențească 
în Asia și în Orientul Arab. 
Pe această linie vreau să citez 
conferința tineretului din țările 
afro-asiatice de la Cairo. Acea 
stă conferință este un exemplu 
de colaborare a tineretului și 
studenților pe baza probleme 
lor vitale ale popoarelor din 
cele două continente. Congre
sele studenților din America 
Latină și-au stabilit de aseme 
nea drept platformă comună 
apărarea intereselor vitale ale 
popoarelor din această regiune 
a lumii, împotriva penetrației 
americane.

— Ce acțiuni a întreprins 
și intenționează să întreprindă 
U.I.S. spre a contribui la o 

între stu
U.I.S. spre 
mai bună înțelegere 
denții lumii ?

— U.I.S. luptă 
pentru colaborarea 
nală studențească și 
sale permanente sînt 
in acest sens. 
zăm. m aprilie luna solidari 
tații cu studenții care luptă îm
potriva colonialismului. Acea
stă inițiativă va ajuta fără în

consecvent 
internațio- 
inițiativele 
o mărturie 

Astfel, or go ni-

doială, la mobilizarea tuturor 
forțelor studențești dinăuntru 
și dinafara UJ1S. care sînt in
teresate în lupta împotriva co
lonialismului. Atribuim de ase
menea o mare importanță con
ferinței internaționale studen
țești pentru pace pe care o or
ganizăm în luna noiembrie în 
Cehoslovacia. Această conferin
ță va deschide organizațiilor 
studențești posibilitatea de a 
unifica acțiunile lor pe linia 
luptei pentru pace, împotriva 
pactelor militare, pentru coexi
stență pașnică. De cea mai 
mare importanță este apropia 
tul Festival de la Viena.

— Ce acțiuni sînt întreprinse 
pentru o colaborare intre U.I.S. 
și C.O.S.E.C. ?

— U.I.S., conștientă de im
portanța luptei pentru colabo
rare între organizațiile interna
ționale studențești, a făcut pro 
puneri constructive C.O.S.E.C., 
deși conducătorii acestei orga 
nizații încearcă să le ignoreze. 
Există insă și organizații stu
dențești din Occident afiliate 
la C.O.S.E.C. care se pronunță 
pentru colaborare, ceea ce arată 
că pe această linie există anu
mite posibilități. U.I.S. a tri 
mis o delegație la recenta con 
ferință a C.O.S.E.C. și am pre
zentat conferinței propuneri 
concrete pe baza cărora consi
derăm posibilă colaborarea. A- 
ceste acțiuni sînt .• sprijinirea

mișcării studențești anti-colo
nialiste, lupta împotriva expe
riențelor nucleare, pentru pace, 
sprijinirea Festivalului de la 
Viena și altele,

— Cum apreciați contribuția 
studențimii romîne la dezvol
tarea colaborării internaționale 
studențești ?

— Studenții romîni sînt 
membri activi ai Uniunii Inter» 
naționale a Studenților și parti’ 
cipă la toate acțiunile între
prinse. Ei vădesc o deplină în
țelegere a modalităților prin 
care se poate realiza colabora
rea studențească și militează cu 
perseverență pe această linie. 
Desigur, declarația adoptată de 
Conferința U.A.S.R, în proble
ma colaborării studențești în 
lupta pentru pace reprezintă o 
contribuție importantă a stu- 
dențimii romîne la cauza gene
rală a înțelegerii intre studenții 
din toate țările. Relev perseve
rența cu care studenții din R.P. 
Romină sprijină contactele bi
laterale. Vre.au să spun încă 
cîteva cuvinte și despre confe
rința U.AS.R. Aceasta a fost ,o 
puternică manifestare a entu
ziasmului studențimii romîne, 
a unității sale, a hotărîrii de a 
contribui la progresul patriei 
ei și la lupta pentru pace.

EUGENIU OBREA

U temișfii 
au constituit 
o brigada 
de economii
Răspunzînd chemării plenarei 

Vl-a a C.C. al U.T.M. utemiștii din 
secția sculărie a uzinei „Vasile 
Tudose" Colibași, regiunea Pitești 
s-au întrunit de curînd în ședință 
fulger constituind brigada de eco
nomii pe sector. In lupta pentru 
acumularea de cît mai multe eco
nomii brigada este sprijinită activ 
de organizația de partid și comi
tetul sindical de secție. Pentru 
anul în curs, utemiștii și-au pro
pus să realizeze economii în va
loare de 500.000 lei. De aceea, ei 
și-au întocmit un plan concret de 
muncă, și au încredințat locurile 
de muncă importante celor mai 
buni utemiști ca : Radu (iheorghe, 
lacobescu Gheorghe, Stana I. 
Gheorghe și Marin Nicolae.

Tn încheierea ședinței au luat 
cuvîntul numeroși tineri. Ei și-au 
luat angajamentul de a realiza cît 
mai multe economii și de a antrena 
în această acțiune toți tinerii din 
sector.

a

IONEL I. GAE 
controlor tehnic
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Ion Pasca.

Contribuția noastră
la dezvoltarea pomiculturii

la organizarea muncii

ca-

cele

piese și recuperarea de 
am economisit 13.000

raio- 
răs-

CU 
des-

de muncă patriotică de 
Săcele, raionul Istria, 
Constanța, traduc in viață 
trasată de Plenara C.C. al 
din 26—28 noiembrie 1958

de
U- 
la 

re

Gel mai mic „locuitor" 

al grajdului gospo

dăriei colective din

Bechet, regiunea Craiova, 

este hrănit cu atenție și 

dragoste de către îngrl- 

jitorul

HĂRNICIE
Pe pragul dinspre 

miază-zi al luncii 
Buzăului stau în 
cîmp, aliniate cu 
grijă de mina 
unui gospodar obiș
nuit cu simetrie, 
grajdurile și saiva- 

colectivei, cupi
de paie și vre- 

Cînd mă apro- 
din culcușurile 
nevăzute, unde

nete 
țele 
juri, 
piai, 
lor 
ședeau covrig, apar 
vreo 14—15 dulăi
grași ca niște cârlani 
care par hotărîți ori 
să mă sfîșie, ori 
nu mă lase să mă 
propii de averea 
ceea de aproape 
mie de animale 
care ei o păzesc 
credință.

să 
a- 
a- 
o 

pe 
cu 

A par însă 
numaidecît vreo trei 
flăcăiandri din graj
duri, se răstesc la ei 
fi-i alungă. După ce 
află de unde sînt, bă
ieții îmi arată niște 
armăsari negri ca 
pana corbului de 
care nu te poți apro
pia, vacile din graj
dul celălalt, ba chiar 
îmi deschid ( 
unei boxe în 
stau vițeii cei 
mici.

— Pe ăsta l-a făcut 
masa abia 
îmi arată 
Codin un 
roșu, care se 
tește cu 
piciorușele lui

băiețandrii ăștia, cu 
obrajii înroșiți, cu 
ochii mari și veșnic 
cercetători, cunosc 
treburile colectivei 
(la grame și zecimi) 
cite vite și oi are 
gospodăria și cu cit 
va crește anul acesta. 
Dar nu numai atât.

— Anul ăsta, spu
ne Stancu Udatu, o 
să însămânțăm. 10 
hectare cu porumb 
irigat pe care îl 
lucra tineretul

— La grădina 
zarzavat tot noi 
crăm, o echipă de
neret. Da’ șeful e mai 
bătrîn, tovarășul Za- 
hiu. Dînsu-i membru 
de partid, complec
tează. Am scos venit 
anul trecut 40.000 lei 
bani, plus că am dat 
la zi-muncă 500 de 
grame de zarzavat, 
adică mai bine de 
trei vagoane.

Tac o vreme. 
Se gîndesc. Apoi 
Costică Lupașcu tre
sare ți mă întreabă 

și ușa dacă nu m-ar intere-
care 

l mai

va

de 
lu- 
ti-

aseară, 
Ciubotă 
vițeluș 
prop- 

nădejde în 
1 tre

murătoare. Cînd tre
buie să sugă îl ajut 
și eu. De fapt, eu am 
grijă de boi, dar îmi 
plac vițeii. De vaci 
are grijă băiatu-ăsta, 
Vizireanu Gheorghe.

De alături, dîndu-și 
căciula semeț mai 
pe ceafă, Costică Lu- 
pașcu se recomandă 
și el :

— Eu sînt la cai. 
îngrijesc și de armă
sari. Numai de unu 
mi-e frică, pe cei
lalți îi duc singur la 
apă, îi învăț să tra
gă și la căruța, să 
facă și ei o treabă să 
nu mănânce mâncarea 
degeaba.

Mai apare un băiat 
fi ne retragem într-o 
cămăruță a lor, a în
grijitorilor și ne pu
nem la taifas. Discu
tăm despre gospodă
rie, despre ce s-a fă
cut fi ce se va face. 
Îmi dau seama

o n de la 
continul 
ți se uită 
spre Udatu 

îndreptat

sa să aflu cum că 
Stancu Udatu a mun
cit bine anul trecut 
— a făcut singur 412 
zile-muncă.

— Păi el n-a lip
sit nici 
treabă, 
Costică 
mândru
care și-a 
cu modestie privirea 
spre virful înnămolit 
dl cizmelor.

— Acuma iarna nu 
prea e treabă, zice 
Codin. Stai în casă, 
asculți difuzorul, ci
tești o carte, iar cînd 
îți vine rîndul faci 
de servici la cai și la 
boi, că 
oameni

— Ar 
destulă...
că gînditor. Ia vino 
mata puțin afară.

De lingă fîntîna 
dintre
grajduri se desfășoa
ră spre miază-noap- 
te o luncă netedă ca

La vaci sînt 
permanenți. 

fi ea treabă 
spuse Costi-

cele două

masa, oare se termi
nă dincolo de apa 
Buzăului. Pe-aici a- 
pele se revarsă în 
fiecare an. Cîndva, 
însuși satul Horia, 
care era așezat ceva 
mai în sus de Făurei, 
a fost înecat de ape. 
S-au trezit oamenii 
într-o noapte pe 
vremea războiului cu 
toată agoniseala ani
lor plutind pe apă. 
Femeile (bărbații e- 
rau plecați mai toți 
pe front) au luat ce 
m>ai rămăsese și au 
plecat mai la vale cu 
cîțiva kilometri, unde 
pămîntul era mai ri
dicat și au întemeiat 
altă vatră pentru sat 
acolo.

— Vrem să câști
găm pămîntu-ăsta, 
spune Godin. O să se 
facă un dig și apa 
n-o să mai poată 
veni. Și de-ai știi 
mata ce pămînt bun 
e acolo, mai ales vreo 
500 de hectare în 
partea ceea. Trebuie 
să vină cineva si 
facă proiectele și să 
măsoare. Dacă ar veni 
mai repede noi ne-am 
apuca de lucru. 
C-avem o brigadă 
patriotică, dar nu 
prea avem acum 
unde lucra. ...Că dacă 
ne apucăm noi de 
dig, vin și tractoare
le și-ncep și ele să 
desțelenească. Asta 
are s-aducă mare ve
nit gospodăriei. A- 
nul trecut am făcut 
și un iaz. Am astu
pat un pîrîu și-am 
pus pește acolo.

Pe fruntea lui Co- 
din, acoperită pe ju
mătate de căciula 
brumărie, s-au adu 
nat câteva încrețituri, 
semne ale chibzuin
țe! sale. Ceilalți stau 
alături, și-l aprobă 
din priviri. Cînd și 
cînd, cite unul mai 
complectează ceva.

— Anu-ăsta o să 
ne intre și livada pe 
rod...

ION BAIEȘU

Dezvoltarea patrimoniului pomi
col, prin punerea în valoare a tere
nurilor improprii culturilor cerea
liere, refacerea și întreținerea live
zilor de pomi fructiferi, aflate în 
producție, sînt sarcini de mare în
semnătate pentru dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale.

La realizarea acestor sarcini, 
care izvoresc din documentele 
plenarei C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie 1958, sarcini deosebit de 
importante revin și tineretului. In 
această direcție tinerii dm 
nul nostru și-au asumat 
punderea să planteze 12 hec
tare cu nuci, în terenurile cele 
mai slab productive din perimetre
le izlazurilor comunale, 40 hectare 
cu meri, peri, cireși Șj pruni pe 
terenurile deluroase ale gospodă
riilor agricole colective și întovără
șirilor agro-pomicole.

De asemenea, ne-am mai propus 
să plantăm 2.200 de pomi fructi
feri în golurile din livezile bătrîne,- 
îndeosebi la întovărășirea tinere
tului „Vasile Roaită" din satul 
Profa și la întovărășirea „1907“ 
din satul Oncești. Ne-am mai an
gajat să mobilizăm utemiști și ti
neri, pionieri și școlari, pentru a 
întreține prin muncă voluntară 
1.000.000 de pomi fructiferi.

Pentru realizarea obiectivelor de 
mai sus, prevăzute în planul de 
muncă al comitetului raional 
U.T.M. noi am luat legătură cu 
comitetul executiv al sfatului popu
lar raional pentru a ne pune la 
dispoziție cantitățile corespunză
toare de material săditor, specia
liști, inventarul pomicol și substan
țe chimice de care avem nevoie 
pentru combaterea dăunătorilor etc.

Sub conducerea și îndrumarea 
comitetului raional de partid, cu 
sprijinul efectiv al organizațiilor 
de partid și al sfaturilor populare 
comunale, noi am desfășurat o 
muncă politică intensă pentru a 
populariza în rîndurile tineretului 
însemnătatea economică a pomi
culturii pentru raionul nostru.

Astfetl, prin expuneri organizate 
la căminul cultural, panouri, sta
fii de radioamplificare, gazete de 
perete, în cadrul întîlnirilor de la 
circumscripțiile electorale, la casele 
de citit, la șezători și cu ajutorul 
graficelor comparative am pus față 
în față veniturile care s-au obținut 
în ultimii 3 ani după un hectar 
deluros cultivat cu cereale și de pe 
un alt hectar tot detluros cultivat 
cu pomi fructiferi. Calculele com
parative făcute de noi au de
monstrat tinerilor că plantînd tere
nurile improprii culturilor cereali
ere cu pomi fructiferi ridicăm ve
niturile pe aceeași unitate de su
prafață de cel puțin 3—4 ori, con- lului săditor 
tribuind în mod simțitor la spori- vine sarcina 
rea producției de fructe pentru a-

provizionarea oamenilor muncii da 
la orașe.

Pretutindeni, utemiștii, tinerii 
săteni s-au angajat să extindă 
livezile de pomi fructiferi, au ini
țiat acțiuni mobilizatoare pentru 
realizarea acestui important obi
ectiv. In adunările generale des
chise ale organizațiilor de bază 
U.T.M. care au avut ca temă : Ce 
posibilități avem pentru lărgirea 
suprafețelor de pomi fructiferi și 
pentru refacerea și întreținerea 
livezilor existente , utemiștii, ti
nerii săteni și-au manifestat do
rința de a-și organiza mai bine 
munca în acțiunea patriotică de 
lărgire a sectorului pomicol ca 
astfel să-și poată aduce o contri
buție concretă la înflorirea pomi
culturii raionului nostru. Pe baza 
propunerilor făcute de ei, în ca
drul acestor adunări, un număr 
de 60 de cercuri de învățămînt 
politic s-au constituit în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică. 
Utemiștii și tinerii care le alcă
tuiesc au lansat următoarea 
chemare: „Fiecare tînăr din sa
tele raionului nostru să planteze 
în această primăvară cite 10 
pomi fructiferi".

Acțiunea aceasta se bucură de 
multă prețuire în toate satele ra
ionului nostru. Ea preocupă în mod 
special și organele de stat.

Ce lucrări s-au făcut pînă în 
prezent pe loturile pomicole ale 
tineretului ?

Prin grija sfaturilor populare 
comunale, a specialiștilor trimiși 
de către comitetul executiv al 
sfatului popular raional au luat 
sfîrșit lucrările de identificare 
și pichetare a terenurilor pe care 
se vor cultiva pomi fructiferi. 
Aceasta ne-a dat posibilitatea să 
începem săpatul gropilor și trans
portul îngrășămintelor organice.

Pînă în prezent, brigăzile ute
miste de muncă patriotică, au să
pat 800 de gropi și au transpor
tat pe loturile pomicole 4.000 de 
tone de îngrășăminte organice.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la gospodăriile co
lective din satul Păcala și cea 
din satul Răchițele au început 
și arăturile in livezi. Tinerii din 
brigada utemistă de muncă pa 
triotică de fa întovărășirea „Pro
gresul" din satul Gîngenî au 
confecționat tutorii necesari pen
tru plantațiile tinere.

Și în viitor, printre sarcinile im
portante ale activității noastre va 
sta și mobilizarea activă a tine
retului în acțiunea de dezvoltare a 
pomiculturii.

Principala 
direcție este

crează la pepiniera pomicolă'raio
nală a tineretului din comuna Fă- 
gețel de a produce în anul 1960 o 
cantitate de 734.000 puieți de 
pruni, 5.000 puieți de meri, 15.000 
puieți de peri și 5.000 puieți 
de cireși, astfel încît în anul 1960 
să se poată planta o suprafață de 
4.500 hectare cu pomi fructiferi 
din materialul săditor propriu.

Pentru aceasta, împreună 
sfatul popular raional, vo-m
chide șantiere pomicole ale tine
retului, vom institui în 
drul învățămîntului agrozootehnic 
cercuri ale tinerilor altoitori.

Aceste măsuri au scopul de 
a pregăti, încă de pe acum, un 
mare număr de tineri pentru a 
lucra pe șantierele pomicole ale 
tineretului.

ILIE BARBU
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Vedea, 
regiunea Pitești

Participa la 
modernizarea 

drumurilor
Mobilizați de organizația 

bază U.T.M. tinerii din brigada 
temistă
G.A.C. 
giunea 
sarcina
P.M.R.
de a se reduce continuu prețul de 
cost pe kilometru de drum mo
dernizat, participînd în număr cil 
mai mare la o serie de acțiuni de 
interes obștesc. Astfel pentru mo
dernizarea șoselei naționale Tul- 
Cea-Constai:ța, tinerii din brigadă 
au scos, spart și cărat, circa 800 
metri cubi piatră, iar pe șoseaua 
regională Corbu-Săcele, pe o lun
gime de 3 km., au cărat și îm
prăștiat piatră mare și măruntă, 
ușurind astfel circulația autobuse 
lor pe traseul Constanța—Săcele. 
S au evidențiat toți membrii bri
găzii. In mod special însă ii men
ționăm pe Eugen Ștefan, Emanoil 
Apostol, Mihai Trică, Nicolae 
Sloiciu etc

I. PERȘ1NARU 
inginer

(Corespondență,primită în cadrul 
concursului corespondenților vo 
luntari).

Vor planta

problemă în această 
asigurarea materia- 
necesar. Nouă ne re- 
principală de a spri

jini pe tinerii specialiști care

<OO

9 hectare cu viță de vie
Pe lingă lucrările de pregătire a 

campaniei de primăvară cum sînt: 
repararea uneltelor de lucru, 
transportul gunoiului de grajd la 
cîmp, pregătirea semințelor etc. o 
problemă care nu trebuie negli
jată este și învățămîntul agrozoo
tehnic de masă. De felul cum este 
organizat acest învățămînt depin
de în mare măsură creșterea pro
ducției agricole la hectar.

In G.A.C. Baba Ana din Mizil 
învătămîntul agrozootehnic de 
masă a fost deschis fa puțin 
timp după ce colectiviștii și-au 
terminat toate treburile din cîmp. 
In cercurile de învățămînt sînt 
încadrați majoritatea colectiviști- • 
lor. printre care se află și 60 de 
tineri printre care Și utemiștii Ște
fan Drăgoi, Ion Răduță, frații Ște-

lu-

O-fan și Dumitru Vișoiu, Ana _ 
prea Sora, Ana Bă lașa și alții.

Pînă în prezent utemistul Ște
fan Vasilescu, Inginer agronom 
al gospodăriei, a predat 8 lecții, 
într-una din lecții a vorbit des
pre „înființarea unei plantații de 
vie“ cu capitolele: alegerea și ni
velarea terenurilor, pichetarea și 
fixarea rîndurilor.

Utemiștii și tinerii colectiviști 
cursanți ai cercului agrozooteh
nic în frunte cu Ștefan Qavrilă, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M., a propus ca să planteze 
în acest an 9 ha cu viță de vie 
altoită.

Adunarea generală U.T.M. a 
hotărît ca această lucrare să fie 
efectuată de către brigada ute- 
mistă de muncă patriotică.

N. PUIU

k Gospodăria a- 
K gricolă colectivă 
\ „Viață Nouă" din 
x Poiana Mare, re- 
K giunea Craiova, a 
\ trezit ta viață nouă, 
X întreaga comună, 
x La Poiana Mare a 
x luat ființă o bîblio- 
xtecă cu sute de 
x volume, un colț 
x roșu, o grădiniță 
x de copii, o creșă, 
v precum și alte in 
x stituții soctal-cul* 
x turale a căror ac- 
Xtivitate este patro- 
x nată de membrii 
x gospodăriei colec

) noul 
xral, 
x trecut de 
o vițtl
\ voluntară.

fotografie, 
cămin cuitu- 

construit anul 
colecti- 

prin muncă

Nu de mult, gospodăria 
agricolă de stat din Peci
neaga, a fost încredințată 

tineretului. După studierea atentă 
a posibilităților de care dispune 
gospodăria, noi ne-am angajat in 
fața comitetului regional de partid 
și a comitetului regional U.T.M. 
Constanța să realizăm în acest 
an un beneficiu peste plan de un 
milion lei. Pentru a îndeplini a- 
cest angajament, toți muncitorii 
din gospodărie, în frunte cu co
muniștii, au început să studieze re
zervele interne existente în toate 
sectoarele de producție 'ale gospo
dăriei.

în primul rînd am analizat 
sectorul mecanic. Cu acest prilej 
am stabilit măsurile necesare 
pentru grăbirea ritmului repara 
țiilor și executarea lor în bune 
condiții. Acum reparațiile sint 
deja terminate. Prin recondițio- 
narea de 
materiale 
lei.

Trecînd
în sectorul mecanic noi am creat 
6 brigăzi complexe de tractoare 
și una obișnuită. Stabilind su
prafețele și sarcinile de plan, 
unii dintre tinerii mecanizatori 
s-au angajat Să IC și depășească. 
Așa spre exemplu mecanizatorii 
din brigada condusă de Alexan
dru Băteanu s-a angajat ca de 
pe cele 210 hectare cu grîu pe 
care le va lucra să obțină pro
ducții medii ta hectar de 2.300 
kg. în loc de 2.000 cît era prevăzut 
în plan.

Pînă la 10 martie vom termina 
însămînțările de urgența l-a, iar 
pînă la 25 aprilie vom termina

Brigada de tractoriști condusă de tînărul comunist Costică N. B obocea de la S.M.T. Făurei, re
giunea Galați, a fost fruntașă în campaniile agricole din anul trecut. Și acum, membrii brigăzii 
sînt gata pentru bătălia campaniei agricole de primăvară.

Foto; D. F. DUMITRU

DE CE

Una din calitățile de preț ale 
utemistului este că el își respectă 
întotdeauna cuvîntul dat în fața 
organizației, a tovarășilor săi de 
muncă. Cind utemistul își ia un 
angajament, luptă cu abnegație, 
cu spirit de răspundere pentru al 
duce la îndeplinire întocmai și 
în timpul fixat. Acest adevăr este 
confirmat pe deplin de entuzias
mul cu care muncesc zi de zi ute
miștii și tinerii. din fabrici, de pe 
ogoare, tinerii intelectuali pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în fața partidului și a organiza
ției. Cu toate acestea, mai sint 
unii — puțini la număr — cărora 
le place să se umfle în pene cu 
angajamente frumoase, dar după 
ce și le-au luat, uită să și le ducă 
la îndeplinire. Deși majprității co- 
vîrșitoare a utemiștilor și tineri
lor noștri nu-i sînt caracteristice 
asemenea trăsături, cînd ele se ivesc 
totuși trebuie combătute cu toată 
tăria.

Un asemenea fapt s--a petrecut 
și în organizația de bază U.T.M. 
din G.A.C. „Tudor Vladimirescu", 
comuna Vidra, regiunea București.

în urma Consfătuirii de la Con
stanța, organizația de bază U.TM. 
a ținut o adunare generală des
chisă în care au fost stabilite an
gajamente concrete legate de pla
nul de producție al gospodăriei.

Amintim câteva dintre cele mai 
principale.

Organizația de bază U.T.M. s-a 
angajat să răspundă de 5 hectare 
cu porumb de pe care să obțină 
o producție cu 3-400 kg. mai ma
re decât planul gospodăriei ; să 
formeze o echipă de tineret, care 
să răspundă printre altele, de 
două hectare cu legume și Barza 
voturi, propunîndu-și să aducă 
gospodăriei un venit în plus de 
cel puțin 20.000 lei. De asemenea, 
adunarea generală a hotărît ca 
organizația de bază U.T.M. să ia 
în patronaj sectorul zootehnic, fie
care tînăr colectivist să efectueze 
cite 200 zile muncă și alte angaja
mente.

Dar îndată după adunarea ge
nerală, membrii biroului organiza
ției de bază U.T.M., în frunte cu 
secretarul Ion Țicu, au uitat de 
angajamente și au lăsat lucrurile 
să meargă de la sine. în loc să ia 
în primire întreg sectorul zooteh- 

‘ nic, tinerii s-au îngrămădit la ate
laje, iar echipa de tineret nu s-a 

I mai constituit. Lucrurile au mers

NU S-AU ȚINUT 
CUVÎNT?

pînă acolo încît nu numai că nu 
și-au îndeplinit angajamentele, 
dar mulți tineri nu și-au respectat 
nici obligația elementară de a par
ticipa cu regularitate la muncă, 
în această privință chiar membrii 
biroului organizației de bază 
U.TM. au constituit un exemplu 
prost. De pildă. Dumitra Comar, 
a prestat doar vreo 40 de zile 
muncă, iar în restul timpului a 
lucrat în altă parte. La fel au pro
cedat și Paulina Dumitrescu și 
Gheorghe Gh. Mihalcea, membri 
ai biroului. Slaba participare a 
tineretului la îndeplinirea sarcini
lor de producție a adus serioase 
prejudicii economice gospodăriei. 
De pildă, pentru că lucrările la 
porumb s-au făcut de mântuială, 
tinerii n-au obținut producția sta
bilită în angajament și nici chiar 
cea prevăzută în planul gospodă
riei. De asemenea, s-au pierdut 
mari cantități de zarzavoturi nere
coltate la timp din vina tinerilor 
care n-au venit cu regularitate la

La G. A« C Vidra 
tinerii au dat uitării 
angajamentele luate 
după Consfătuirea 
de la Constanța

lucru Toate acestea și alte nea
junsuri au făcut ca în multe sec
toare de producție ale gospodăriei 
planul să nu fie realizat.

N eîndeplinirea angajamentelor 
luate de către tinerii din G.A.C. 
Vidra se datorește lipsurilor se
rioase care există în viața organi
zației de bază U.T.M. în general. 
Organizația de bază U.T.M. nu-și 
exercită în mod activ rolul de mo
bilizator al tineretului. în cursul 
anului trecut nu s-au ținut decît 
două adunări generale de organi
zație și acestea la un nivel politic 
scăzut și rupte de problemele de 
producție ale gospodăriei. Firesc 
era, ca după ce au fost stabilite 
angajamentele, biroul organizației 
de bază U.T.M. să repartizeze fie
cărui utemist și tînăr in parte sar
cini concrete, menite să întărească 
răspunderea acestora față de sarci
nile de producție. Dar biroul or
ganizației de bază U.T.M. nu nu
mai că n-a făcut acest lucru, dar

n-a urmărit nici măcar angaja
mentele individuale pe care și le- 
au luat unii utemiști în adunarea 
generală. Astfel „organizată" mun
ca, era și firesc ca angajamentele 
să rămână nerealizate.

Este bine cunoscut faptul că 
creșterea continuă a bunăstării 
personale a fiecărui colectivist se 
bazează în primul rînd pe dez
voltarea necontenită a gospodăriei 
colective. Dar organizația de bază 
U.TM. n-a desfășurat munca poli
tică în vederea lămuririi tinerilor 
ce însemnătate are pentru ei înde 
plinirea fiecărei sarcini de produc
ție, fiecare izbîndă a gospodăriei 
colective. N-a fost combătută pe 
nici o cale mentalitatea învechită 
a unor tineri care acasă la ei sint 
grijulii cu fiecare lucru, dar față 
de avutul obștesc manifestă nepă
sare, așa cum fac Gheorghe Mihal
cea, Ion Hie și alții.

Ridicarea nivelului politic, edu
cația comunistă a tinerilor colec
tiviști puteau fi făcute și prin în
vățămîntul politic, dar de fapt el 
a fost aproape inexistent. în 
cursul anului trecut s-au ținut cî- 
teva lecții la cercul „Să ne cu
noaștem patria". Ele au fost ținute 
la un nivel nesatisfăcător și cu un 
număr mic de cursanți.

O vină serioasă pentru situația 
existentă în organizația de bază 
U.T.M. din G.A.C. Vidra, îi revine 
și comitetului raional U.T.M. Vi
dra, care deși cunoștea acest lucru 
nu a luat la timp măsuri eficace 
și hotorîte. Constatări asemănătoa
re au făcut activiștii Comitetului 
raional U.T.M. și în organizațiile 
de bază U.T.M. din G.A.C. Comu
na, Călugăreai, Prund și unele în
tovărășiri agricole. Dar de fiecare 
dată ei _ au „înregistrat" lipsurile 
și . .. atit. Dacă în unele organi
zații de bază nu s-au respectat an
gajamentele luate, trebuie spus că 
nici comitetul raional U.T.M. nu 
are o evidență clară, precisă a 
ceea ce au realizat tinerii din 
agricultură.

Pe baza unei analize profunde, 
multilaterale, comitetul raional 
U.T.M. Vidra trebuie să ia cele 
mai eficace și mai concrete mă
suri în vederea lichidării grabnice 
a lipsurilor existente în unele or
ganizații de bază U.TM. de la 
sate.

NTCOLAE BARBU

complect însămînțările de primă
vară.

Pentru continua dezvoltare a 
sectorului zootehnic ne-am stabi
lit o serie de măsuri. Deja am 
trecut fa separarea vacilor în 
grupe de producție Pină acum 
noi nu aveam vaci care să dea o 
producție de peste 20 litri lapte 
pe zi. De la începutul lunii, de 
cind am luat în primire gospodă
ria, de la 80 de vaci obțineam 
o producție medie zilnică de 7 
litri lapte pe cap de vacă furaja
tă. După măsurile luate de noi, 
de la 100 de vaci obținem o pro
ducție medie zi.nică de 11,7 litri 
lapte pe cap de vacă furajată. 
Pianul la lapte pe perioada Ur 
ianuarie — 17 februarie a fo( 
depășit cu 600 litri. La incepur-w- 
tinerii noștri crescători de anima
le ca Victor Bogdan, Nicoiae 
Martin și alții, in virtutea vechi
lor deprinderi, nu erau convinși 
de masurile luate de noi și con
tinuau să întrețină și să hră
nească vacile fa voia întimplării. 
Organizația U. T. M. a dat un 
sprijin efectiv și aici, făcind o 
serioasă analiză a muncii tinerilor 
crescători, ajut’ndu-i pe aceștia 
să ipțeîeagă importanța măsuri
lor filate. Victor Bogdan are a- 
cum în lotul iui vaci care dau 
peste 20 litri lapte pe zi. Pen ru 
a realiza producții uniforme pe 
tot timpui anului, noi am luat 
măsura de a mări suprafețele cu 
plante furajere pentru siloz de la 
240 de hectare la 440 hectare.

Sub conducerea organizației de 
partid sîntem siguri că gospodă
ria noastră va deveni o mare uni
tate socialistă, producătoare de ce
reale marfă.

ISPAS VASILE
Directorul G.A.S. Pecineaga, 

raionul Negru Vodă, regiunea 
Constanța

Extind suprafețele 
cultivate cu sfeclă 
de zahăr și floarea- 

suareiui
Organizațiile de bază U.T.M.rt 

din cele 64 de gospodării a-?? 
gricole colective din raionul?) 
Brăila și-au luat importante?? 
angajamente pentru extinderea?? 
culturilor de sfeclă de zahăr)? 
și floarea-soare!ui și pentru?? 
sporirea producției pe suprafe-?? 
țele cultivate cu aceste cui-.-) 
turi. Astfel, pină acum s-a« 
creat un număr de 65 echipe?? 
de tineret, care se vor spe- z) 
ciaiiza în cultura sfeclei de<? 
zahăr și a florii-soarelui. ??

In adunările generale des-)) 
chise s-a făcut confirmarea?? 
echipelor și s-au stabilit sar-?? 
cinile lor de producție. Astfel,)) 
cei 1000 de tineri colectiviști,?? 
încadrați în echipele de tine-?? 
neret, vor lucra anul acesta?) 
200 hectare de sfeclă de za-<? 
hăr (din cele 800 hectare pre-?? 
văzute a se cultiva în toate)) 
gospodăriile colective din ra << 
ion) și 4000 hectare de fioa-?? 
rea-soarelui (din cele 7000?) 
hectare prevăzute în planu-K 
rile de producție ale gospodă >) 
riilor colective). ??

De asemenea, tinerii colec-?? 
tiviști din echipele de tine-)) 
ret, și-au propus să obțină?? 
sporuri de recolte, față de pro ?? 
ducțiile medii care se vor rea->> 
liza în gospodăriile colective.?? 
de 4—5000 kg. sfeclă de za-?? 
hăr și 100—150 kg. floarea-)) 
soarelui. ?)

Pentru înfăptuirea sarcinilor?? 
de producție asumate de echi->> 
pele de tineret, organizațiile?? 
de bază U.T.M., împreună cu ?< 
consiliile de conducere ale)) 
gospodăriilor colective, au iuat?? 
măsuri pentru dotarea echipe-?? 
lor cu inventarul agricol ne->> 
cesar și au stabilit încă de pe?< 
acum normele de lucru, can-? 
titatea lucrărilor ce trebuie)) 
executate de fiecare echipă,?? 
s-au fixat termenele de exe-?? 
cutare a fiecărei lucrări, con-)) 
sumul de zile-muncă pentru?? 
efectuarea lor și s-au indicat?? 
totodată măsuri agrotehnice)) 
diferențiate ce trebuie aplica-?? 
■te de flecare echipă. ??

P. LUNGU <<

0 contribuție importantă 
la sporirea veniturilor 

gospodăriei
Fondul de bază al gospodăriei 

agricole colective „Elena Pavel1* 
din Babadag — sau cum i se spune 
aici „milionul" — provine în mare 
măsură și din veniturile aduse 
gospodăriei de grădina de zarzavat. 

Anul acesta colectiviștii au ho- 
tarît să dezvolte într-o măsură ș' 
mai maro acest ------- ” _ :
aceasta, încă de acum se fac lui 
orari în vederea irigării unei su
prafețe de 25 ha. grădină. La che
marea organizației de partid și a 
consiliului de conducere al gospo
dăriei, utemiștii și-au luat ca sar
cina saparea canalului principal de 
irigații. Utemiștii Grigore Alexan
dru, Ion Ivanov pot fi văzuți zil
nic alaturi de alți tineri pe șantier.

în acest timp o parte din tineri 
participa la celelalte lucrări cum 
sînt pregătirea răsadnițelor, trans
portul mraniței, selecționarea se
mințelor, strîngerea stufului nece
sar pentru formarea invelitoarelor 
la răsadnițe.

Utemiștii sînt hotărîți ca prin 
munca lor să îndreptățească încre
derea colectiviștilor.

ȘTEFAN CONSTANTIN 
funcționar

(Corespondență primită în ca
drul concursului corespondenților — 
voluntari),

sura ș-
sector. Pentru



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Informărilor politice — 
un bogat conținut

a pleca 
Gheor- 
fabrica 
Neamț, 
notează

Dimineața, înainte de 
la lucru, utemistul 
ghe Ioniță de la 

„Zorile Noi" din Piatra 
ascultă radiojurnalul și-și
cu grijă într-un caiet știrile mai 
importante. După amiază cînd ci
tește ziarele, îșj completează în
semnările din caiet : pe o foaie își 
trece știrile externe, pe alta ce se 
petrece în țară. Și aceasta cu re
gularitate și consecvență în fiecare 
zi. însemnările îi folosesc la întoc
mirea informării politice pe care 
o susține în fața celorlalți utemiști. 
El are sarcina, pe care o îndepli
nește cu pasiune și răspundere, de 
a informa cu regularitate pe tine
rii din fabrică asupra celor mai 
importante evenimente politice in
terne și internaționale, de a-i aju
ta să le înțeleagă, să ie urmăreas
că. îndrumat și ajutat îndeaproa
pe de comitetul U.T.M. tovarășul 
Ioniță informează de asemenea pe 
utemiști în adunările generale asu
pra acestor probleme. El face a- 
cest lucru însă și ori de cîte ori 
intervine un eveniment deosebit, 
asupra căruia e necesar să se a- 
tragă imediat atenția. Atunci stă 
de vorbă cu utemiștii în pauze, la 
„Joia tineretului", ori cu prilejul 
altor manifestări de la club.

In Orașul Piatra Neamț exiștă 
această preocupare în multe orga
nizații da bază U.T.M. Se țin în 
general informări politice la înce
putul adunărilor U.T.M., la cercu
rile politice înainte de a începe se- 
minariile ori predarea lecțiilor, la 
unele joi ale tineretului etc- Se 
folosesc forme variate de informare 
politică a utemiștilor. In unele

locuri — cum este de exemplu la 
„Zorile Noi“' — un utemist este 
însărcinat să pregătească din vre
me informarea pentru adunarea 
generală. La fel se procedează și 
în organizațiile de bază U.T.M. 
„Reconstrucția", „Steagul Roșu“ 
T.U.G. etc- Sînt de asemenea or
ganizații U.T.AA. în care sarcina de 
a pregăti informările politice revine 
— prin rotație — unui număr de 
utemiști. In organizația de bază 
de la tipografia „23 August" doi 
utemiști au sarcina de a pregăti 
informările politice unul pe proble
mele politice externe, celălalt ocu- 
pîndu-se de evenimentele interne. 
Aceștia nu așteaptă adunările ge
nerale : o dată la două săptămîni 
informează utemiștii asupra eveni
mentelor politice petrecute în acest 
timp. In organizațiile mai sus a- 
mintite, comitetele U-T.AL cu spri
jinul organizațiilor de partid ape
lează pentru întocmirea informări
lor politice, la agitatori și propa
gandiști de partid.

Trebuie făcute însă și o serie de 
observații critice cu privire la fe
lul în care se face informarea po
litică a utemiștilor din orașul Pia
tra Neamț. In primul rînd nu în 
toate organizațiile de bază U.T.M. 
se fac informări politice- La 
I.M.S. Ceahlău dacă au o ordine 
de zi mai încărcată la adunarea 
generală, se renunță în primul 
rînd la informarea politică. In or
ganizația de bază de la coopera
tiva „Metalo chimica" nu se face 
nici un fel de informare politică a 
utemiștilor pe motivul că... n-au 
primit instrucțiuni. La secția me
talurgică a întreprinderii de in
dustrie locală „23 August" se ci-
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Consfătuire cu privire ia pregătirile ce se fac 
în țara noastră pentru sărbătorirea 

zilei de 8 Martie
Consiliul Național al Femeilor 

din R. P. Romînă a organizat 
marți la amiază o consfătuire cu 
reprezentanți ai unor ministere, 
organizații de masă și uniuni de 
creație cu privire la pregătirile ce 
se fac in țara noastră pentru săr
bătorirea zilei de 8 Martie, Ziua 
Internațională a Femeii.

Tov. Maria Rosetti, președinta 
Consiliului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă, a făcut Cu n- 
cest prilej o expunere asupra fe
lului in care femeile din țara noa
stră întâmpină cea de-a 49-a ani 
versa re a Zilei Internaționale a 

chemării 
și întregul 
cu abnega 

mărețelor

Mia 
Na-

în cadrul consfătuirii tov. 
Groza, secretară a Consiliului 
țional al Femeilor a prezentat re
comandările F.D.l.F. pentru săr
bătorirea în anul viitor a celei 
de-a 50-a aniversări a Zilei Inter
naționale a Femeii.

Cei pYeZenți la consfătuire s-au 
angajat să sprijine acțiunile Con
siliului Național al Femeilor din 
R. P. Romînă în vederea sărbăto
ririi acestui eveniment.

(Agerpres)

tește în adunarea generală un ar
ticol educativ. Ce articol ? Cine îl. 
alege ? nu se știe prea bine, dar 
aceasta se numește informare po
litică. S-ar mai putea da și alte 
exemple dar și acestea dovedesc 
că în unele organizații de bază 
nu sînt perfect lămurite nici im
portanța pe care o are informarea 
utemiștilor cu principalele eveni
mente politice, nici forma în care 
trebuie organizate aceste infor
mări. Chiar și în unele organizații 
de bază U.T.M. în care se țin cu 
o anumită regularitate informările 
politice, ele se mărginesc doar la 
enunțarea evenimentelor: nu se 
explică mai detailat un anumit 
eveniment care să trezească inte
resul tinerilor.

Membrii comitetului U.T.M. de 
la întreprinderea „1 Mai“ au re
constituit cu multă greutate cele 
cîteva știri care au format obiectul 
informării politice din luna ia
nuarie. Tinerii ar dori să cu
noască cu mai multe amănunte 
situația politică din diferite țări, 
să fie ajutați să înțeleagă mersul 
evenimentelor politice, să-și explice 
prin aceasta lupta dintre cele 
două lagăre, mișcarea de eliberare 
din colonii, mișcarea crescîndă 
pentru pace a popoarelor.

Trebuie spus că Comitetul orășe- 
nesa U.T.At. Piatra Neamț n-a a- 
cordat atenția cuvenită felului în 
care se fac informările politice, 
conținutului lor. S-au dat la tim
pul cuvenit instrucțiuni ca aceste 
informări să se 
curs nimeni nu 
cum anume se 
consfătuiri care 
tetul orășenesc 
cretarii organizațiilor de bază, cu 
propagandiștii etc) trebuiau ținute 
informări politice care să repre
zinte un model, ajutînd în felul 
acesta comitetele U.T.M. în orga
nizarea informării politice a ute
miștilor. De asemenea puteau fi 
invitați acei utemiști care au obți
nut rezultate bune în această 
muncă, să vorbească despre expe
riența lor.

Comitetul orășenesc U.T.M. tre
buie să acorde mai multă atenție 
acestei importante laturi a muncii 
politice de masă, urmărind și în- 
drumînd organizațiile de bază să 
informeze cu regularitate pe ute
miști cu temeinicie și competență 
asupra principalelor evenimente 
politice, să-i ajute să le înțeleagă, 
să contribuie ]a ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic-

M. V1DRAȘCU

țină, dar pe par- 
s-a mai interesat 
țin. La diferitele 
au loc la comi- 
(consfătuiri cu se-

Femeii. Răspunzând 
partidului, femeile ca 
nostru popor, muncesc 
ție pentru realizarea
sarcini de dezvoltare a economiei 
noastre naționale, trasate de ple
nara C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958, pentru construirea so
cialismului în țara noastră, pentru 
apărarea păcii. Vorbitoarea a sub
liniat că și anul acesta sărbători
rea Zilei Internaționale a Femeii 
constituie un nou prilej de reafir
mare a voinței de neabătut a fe
meilor din țara noastră de a con
solida și lărgi colaborarea inter
națională cu femeile progresiste 
din întreaga lume.

De asemenea ziua de 8 Martie 
se sărbătorește in condițiile cînd 
toți partizanii păcii aniversează 
zece ani de la crearea Mișcării 
mondiale pentru pace, cînd toți 
oamenii cinstiți cer ca între state 
să fie stabilite relații de colabora
re pașnică, să se pună capăt „răz
boiului rece“.

Ca răspuns la chemarea ce- g 
lor 8 întreprinderi din Capi- 8 
tală, colectivul uzinei „Elec- 8 
troputere" din Craiova s-a an-g 
gajat anul acesta să facă eco- 8 
nomii în valoare de 2.500.0008 
iei peste sarcina planificată. | 
în centrul atenției colectivu- 8 
lui uzinei stă prelucrarea pie- 8 
selor necesare pentru -locomo-1 
tivele electrice Diesel care pot 8 
fi definitivate la fabrica de 8 
locomotive din Reșița. |

în fotografie: atomistul Bufa 8 
8 Sever și Popa Marij din sec- 8 
8 torul apanataje lucrând la se- £ 
g părătorii exteriori (STE 60/600 8 
8 kw.) ce se folosesc în rețelele 8 
8 electrice de înaltă tensiune. Ei | 
g depășesc zilnic norma cu 25 8 
8 Ia sută. 8

l Foto: AGERPRES |
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ȘTIRI SPORTIVE
Echipa română de fotbal U. T. 

Arad a susținut primul joc din ca
drul turneului pe care-1 întreprin
de în Liban, întilnind la Beyrut o 
combinată a echipelor Hommet- 
men și Star Club- Fotbaliștii ro- 
mîni au cîștigat cu scorul de 3-0.

★
Intîlnirea internațională de box 

dintre echipele selecționate ale 
R.P.F. Iugoslavia și R.P. Polone 
desfășurată la Zagreb a luat sfâr
șit cu vibtoria echipei poloneze cu 
scorul de 12—8.

★
Echipele selecționate de volei 

ale orașului Sofia și-au continuat 
turneul în R.P. Chineză jucînd la 
Șanhai cu selecționatele acestui 
oraș. Tn ambele meciuri victoria a 
revenit sportivilor bulgari; la 
masculin cu 3—0, iar la feminin 
cu 3—1.

Orchestra de mandoline a clubului întreprinderii „Grivița Roșie" din Capitală.

LA TEATRUL DE STAT I M
DIN ORAȘUL STALIN i
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RISTOCRAȚII“ de Pogodin

Declarație Agerpre

PETRU PEPELEA - Pașcani.

Dintre materialele pe care le-ai 
trimis pînă în prezent „pentru con
cursul corespondanților voluntari" 
organizat de ziarul nostru, a apă
rut după cum de altfel ați văzut 
informația „O nouă bibliotecă să
tească în raionul Pașcani". Alte 
trei scrisori trimise tot pe proble
me culturale abordează teme mi
nore.

Te sfătuim ca pe viitor să ne 
scrii și despre alte probleme, nu 
numai despre cele culturale. Este 
bine să revezi cu atenție tematica 
care a fost comunicată cu prilejul 
apariției anunțurilor concursului 
corespondenților voluntari.

VASILE I. PETRESCU - 
dea.

Ora-

Vorbind despre realizările 
rilor, arătați-ne ce metode 
sesc ei pentru reducerea consumu
rilor specifice la materii prime, și 
auxiliare ; dacă se aplică metodele 
tinerilor de la întreprinderea „Ia- 
noș Herbac" din Cluj. Vorbiți des
pre lupta pentru reducerea rebu
turilor, despre felul cum se preo
cupă tinerii pentru a face noi și 
noi propuneri de inovații și rațio
nalizări.

Scriindu-ne deispre cele arătate 
mai sus, menționați metodele folo
site, cine s-a evidențiat (brigăzi, 
tineri etc.). Criticați unele feno
mene negative care mai există. 
Așteptăm noi vești de la dumneata.

tine- 
folo-

NEAGOE JENI - București; 
SANDU SIMION — Făgăraș; F. 
POSTELNICU - Lugoj.

In cadrul concursului nostru se 
primesc informații, reportaje, note 
critice, foiletoane, epigrame, cari
caturi și fotografii. Poeziile trimi
se niu intră în concurs.

După „Orologiul Kremlinului" 
și „Omul cu arma", avem bucuria 
de a vedea o nouă piesă <a cu
noscutului dramaturg sovietic Ni
kolai Pogodin—„Aristocrații"—pe 
care Teatrul de Stat din Orașul 
Stalin ne-ia prezentat-o în pre
mieră pe țară. Intr-un anumit sens, 
„Aristocrații" este o 
alt plan a temei 
Iul de noapte" a 
Se știe că celebra 
Gorki este intitulată 
„La fund", titlu care 
toată drama acelor oameni cu ca
lități și frumuseți pe care legile 
crude ale societății capitaliste îi 
azvîrle în spre abisurile decăderii, 
în promiscuitatea și mizeria cea 
mai înfiorătoare. Piesa lui Pogodin 
reprezintă și ea o acuzare necru
țătoare a lumii bazate pe expor
tare, care strivește cele mai nobile 
aspirații ale omului, dar în același 
timp și în primul rînd, o apoteoză 
a forței educative și îmbărbălă- 
toare a orînduirii sovietice. Este 
orînduirea visată de veacuri de 
popor, căruia îi aduce eliberarea 
de sub impilnre, care ridică la o 
viață nouă nu mimai pe oamenii 
simpli, pe muncitori și țărani dar 
deschide drumuri luminoase și ce
lor Considerați în trecut definitiv 
pierduți — drojdia societății, ră
mășițele lumpen-proletariatului.

Piesa lui Pogodin este un imn 
de slavă închinat partidului și ac
tiviștilor lui care au “ - *•

construire
adevărate 
oamenilor, 
care au 

la început

reluare pe 
din „Azi* 
lui Gorki, 

piesă a lui 
în original 

sugerează

pedagogic11 al lui Makarenko — 
și aici apare un aspect foarte in
teresant : faptul că cekiștii nu re
prezentau doar mina înarmată a 
Revoluției împotriva dușmanilor, 
ci aveau și o importantă funcție 
educativă, încercînd să recupereze 
tot ce se putea recupera din ma 
terialul uman moștenit de la ve
chea societate. Căci ,Aristocrații* 
se petrece într-o colonie în care 
sînt adunați hoți și borfași, sabo 
tori și speculanți, rămășițe ale 
putredei morale burgheze pe care 
cekiștii se străduiesc să'i îndrepte, 
să-i transforme in cetățeni noi, ai 
unei petfrii noi.

tactului de care dau dovadă ce
kiștii in opera lor de educație, a 
varietății de metode întrebuințate. 
Pe Costea ei îl ăștigă pentru o 
viață demnă, dovedind încredere 
în forțele 9ale, în capacitățile și 
talentele lui de conducător, puse 
de astă dată, în slujba unei cauze 
drepte. Sonia apucă pe drumul cel 
drept fiindcă cekiștii răscolesc în 
sufletul ei amintirile despre sufe
rințele din trecut ale poporului 
care s-au răsfrînt și în viața ei, și 
îi arată perspectiva luminoasă 
care-o așteaptă.

Inginerul Botkhin se transformă 
spre propria lui mirare ; pasiunea

CRONICA DRAMATICA

opera de
lismulni 
edticarea 
unor eroi
Izbesc de 
mănări cu atmosfera

săvîrșit în 
a socia- 

minuni în 
în făurirea 

uimit lumea, 
anumite asc- 

r „Poemului

Regizorul Ion Simionescu a fă
cut bine că a dat primelor bă
ii oluri culori pestrițe și țipătoare, 
SUgerînd toată amestecătura unui 
caileidoscop al imoralității, de- 
monslrînd cit de puternic erau 
înrădăcinate în indivizii adunați 
în colonie, influențele trecutului. 
Din păcate, regizorul a exagerat 
cu aceste culori, uneori aspectul 
atitudinii scandaloase a „pensio
narilor coloniei depășind o limi
tă necesară, transformîndu-se pu
țin intr-o atmosferă de bilei, iar 
trecerea spre schimbarea concep
ției despre viață a deținuților s-a 
realizat prea brusc, nu destul de 
convingător.

Apropierea 
Makarenko la 
mai sus, apare

de „Poemul" lui 
care ne refeream 
limpede în analiza

operade constructor angajată în 
de făurire « unei mari opere, pur- 
tîndu‘1 înainte spre o muncă cin
stită, respectată de toți. Are per
fectă dreptate Costea cînd spune : 
„Cekiștii nu-s scamatori. Ei pun 
in fața fiecărui om a scară, și-i 
spun : urcă. Cu cîte te urci mai 
sus, cu atit viața i mai frumoasă". 
într-adevăr, aproape toți foștii 
delicvenți se încadrează în ritmul 
vieții noi, munca cinstită devenind 
pentru ei o necesitate, formindu se 
în mijlocul lor o opinie de masă 
refractară celor care rămîn 
răiți, exdiizînd din colectiv 
menea indivizi incurabili ca 
mîie.

Regia piesei are un merit 
seamă, a: da de a fi știut să aju
te pe actori la individualizarea

in
ane -
Lă-

de

personajelor, în așa fel îneît mas- 
sa să apară vie, dinamică, expre
sivă. în mod deosebit s-au ilus
trat de pildă cekiștii, interpretați 
de Virgil Fătu și Savu Rahovea- 
nu cu un profund umanism, și 
cîțiva dintre pensionari, caractere 
mai puternice și impresionante. 
Foarte convingător a redat George 
Gridănușu evoluția lui Costea, 
transformarea orgoliului lui nemă
surat într-o mîndrie sănătoasă 
pentru realizările înfăptuite, figu
ra lui fiind tot mereu iluminată 
de puternicul foc interior al per
sonalității sale pregnante. Cît de 
mult s-a schimbat el dacă din- 
tr-un criminal a ajuns ba o cinste 
desăvîrșită și la o asemenea sensi
bilitate incit să plîngă pentru că 
i s-a stricat acordeonul — tova
rășul lui de muncă și petrecere. 
Eugenia Lipan-Petre a scos cu 
putere în evidență temperamentul 
Soniei și adincile ei frămînlări su
fletești, iar Emil Siritinovici și-a 
prezentai nuanțat eroul său — 
Botkin. Restul ansamblului a 
fost în general la înălțime, îngă- 
duindu-ne să menționăm însă pe 
E. Mihăilă-Brașoveanu (Lămîie) 
și Geta Grapă-Țințu (Ninea) care 
au dovedit încă odată posibilită 
țile lor în materie de comic 
spontaneitatea remarcabilă a 
Grapă are uneori umbriri 
gare).

în concluzie, credem că 
,Aristocrații" pusă înscena la Tea 
trid de Stat din Orașul Stalin re
prezintă 
vorbește 
umanism

( deși 
Getei 

vul

piesa

un spectacol reușit, care 
cu forță despre înaltul 
al societății sovietice.

B. DUMITRESCU

Republica Populară Romînă care 
cunoaște interesul pe care-1 au 
cercurile aflate în slujba impe
rialismului american de a crea 
în mod artificial disensiuni între 
Republica Populară Romînă și 
țările arabe.

Ceea ce a stârnit însă un sen
timent de părere de rău și sur
prindere în opinia noastră pu
blică este faptul regretabil că u- 
nele organe de presă și chiar 
persoane oficiale din Republica 
Arabă Unită s-au lăsat înrâurite 
de această campanie rău voitoare. 
O astfel de poziție, evident, nu 
poate decît să umbrească relați
ile de prietenie dintre țările noa
stre și nu face decît să dea apă 
la moară sioniștilor și susținăto
rilor lor.

Scopurile campaniei diversio
niste dezlănțuite de cercurile im
perialiste și sioniste nu pot fi ca
muflate oricît s-ar strădui s-o 
facă inițiatorii ei.

Opinia publică din țara noa
stră, animată de sentimente de 
prietenie și simpatie față de ță
rile arabe, este convinsă că acea
stă campanie nu poate decît să 
se întoarcă împotriva propriilor ei 
inspiratori. Nici o manevră a 
cercurilor imperialiste și sioniste 
nu trebuie și nu va reuși să 
submineze relațiile de prietenie 
dintre țara noastră și țările ara
be, prietenie la a cărei temelie 
stă hotărârea comună de a lupta 
pentru pace și bună înțelegere 
între state, fără deosebire de o- 
rînduire socială, pentru apărarea 
independenței naționale și a su
veranității de stat a tuturor țări
lor împotriva uneltirilor imperia
liste, pentru progresul și bună
starea tuturor popoarelor.

(Urmare din pag. l-a) 

descotorosească" de evrei și chiar 
că evreii din „țările răsăritene" 
ar fi amenințați cu distrugerea. 
Nu poate fi calomnie mai mare 
decît aceasta. Nu cumva domnul 
Ben Gurion confundă politica gu
vernului Republicii Populare Ro- 
mîne cu politica cercurilor sio
niste față de arabi, care sînt iz
goniți, asupriți și persecutați în 
statul israelian ?

In Republica Populară Romînă 
orice prigoană națională sau 
discriminare rasială este interzisă 
și sever pedepsită prin lege. 
Constituția Republicii Populare 
Romîne consacră deplina egalita
te în drepturi, — politică econo
mică și socială — a tuturor ce
tățenilor indiferent de naționali
tate. Economia Republicii Popu
lare Române se află în plin avînt. 
In țara noastră se traduc în 
viață planuri vaste de dezvoltare 
multilaterală a economiei și cul
turii, necesitând un număr tot 
mai mare de muncitori, specia
liști, cadre calificate în toate do
meniile. Statul romîn este în mă
sură să asigure tuturor cetățeni
lor săi exercitarea dreptului la 
muncă și condiții demne de trai. 
Iată de ce guvernul Republicii 
Populare Romîne nu are motiv 
de a încuraja plecarea acestor 
categorii de cetățeni; dimpotrivă 
acei care solicită plecarea au fost 
și sînt sfătuiți să renunțe la acea
sta. Acelor persoane care s-au do
vedit refractari lămuririlor date 
și au perseverat în dorința de a 
pleca în statul Israel pentru a se 
uni cu familiile lor, li s-a permis 
acest lucru, așa cum s-a arătat 
mai sus.

Denaturarea grosolană a ace
stor stări de lucruri de către pro
paganda sionistă și imperialistă 
nu surprinde opinia publică din

peAveți grijă ca epigramele
i trimite să țintea- 

un obiectiv pre-
care le veți mai 
scă direct, spre 
cis, concret.

HEINRICHSTETTNER
București.

Puteți participa la concurs chiar 
dacă n-ați mai scris pînă în pre
zent ziarului.

ZVONARIU AUREL — Iași.
Faptul că sînteți corespondent 

voluntar la, ziarul local „Flacăra 
lașului", lyi vă împiedică cu ni
mic să participați la concursul zia
rului nostru. Din contră. Experi
ența dumneavoastră de vechi co
respondent va contribui la o mai 
bună raalizare a materialelor. Pu
teți fi corespondent și la ziarul 
„Flacăra lașului" și la ziarul 
nostru. Vă urăm succes !

TRIPA AUREL — Școala pro
fesională Brîncovenești, raionul 
Reghin, Regiunea Autonomă Ma
ghiară. IOSIF VASILE — Sighi
șoara.

Ne puteți scrie despre toate pro
blemele pe care le specificați în 
scrisoare. Excursia în străinătate 
prin O.N.T. Carpați se face la a- 
legere, dintre excursiile pe care 
le organizează O.N.T. Carpați.

NICOLAE BOMBESCU — co
muna Jiurești, raionul Făget.

Este bine ca într-un material 
să tratați o singură problemă, 
nu mai multe. Din corespondența 
dumitale se desprind două pro
bleme distincte. Una se referă la 
creșterea oilor de către tineret și 
cealaltă la munca utemiștilor de 
la Centrul de exploatare a lemnu
lui, lucru ce a făcut, cum era și 
firesc, ca articolul să nu fie 
lizat.

Alai scrieți-ne !
<►00-00------------
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Pe șantierul barajului 
de pe rîul Moldova

In regiunea Suceava, la 
Dornei, se fac pregătiri

Prisaca 
, „ __ pentru

deschiderea șantierului da con
strucție a barajului de pe rîul Mol
dova, una din principalele lucrări 
pentru amenajarea acestui rîu. în 
prezent ingineri, topometri și alți 
specialiști execută diferite măsură
tori și cercetări, iar prin grija sfa
turilor populare se amenajează 
dormitoarele și cantina pantru 
constructori.

Prin ridicarea acestui baraj se

fclIiEMATOSItAFg)
Dezertorul — Patria, București; 

Tamango — Republica ; Visul 
spulberai — Magheru, I. C. Fri
mu, 8 Miartie ; Alo ?... ați greșit 
numărul! — V. Alcesanciri, G. 
Coșbuc, Clubul C.F.R. „Grivița 
Roșie"; Prima zi — Lumina, Gh. 
Doja, Libertății, Drumul Serii ; 
Razia — Central, Grivița, 1 Mai, 
Arta ; Viața nu iartă — 13 Sep
tembrie, 23 August, T. Vladimi- 
rescu (Cal. Dudești 97); Ne-am 
împrietenit la Moscova — Maxim 
Gorki; Marinarul îndrăgostit — 
Victoria, Vasile Roaită ; Program 
de filme documentare și de desene 
animate — Timpuri Noi, Alex. Po
pov ; Călătorie peste trei mări — 
Tineretului, Cultural ; Cerul infer
nului — înfrățirea între popoare ; 
Doi acri de pămlnt — 8 Mai ; Tra
pez — Unirea ; Pasagerul clan
destin — C. David ; Melba —Alex. 
Sahia ; Marea bătălie — Flacăra, 
Olga Bancic ; Clise — Munca ; 
Patru pași în nori — Miorița; Nu
mai o femeie — Dorica Simo, 30 
Decembrie ; Căi greșite — Popu
lar, B. Delavrancea ; Inimă de 
oțel — Ilie Pintiiie; Legea mării—
M. Eminescu ; Balada voinicului—
N. Bălcescu ; Omul meu drag — 
Aurel Viaicu ; Vraja dragostei — 
Ci. Baco via ; Lupta nu s-a sflrșit 
încă — 16 Februarie.

Pentru următoarele trei zile M 
țară : vreme relativ călduroasă în 
prima parte a intervalului, apoi 
so va răci ușor, mai accentuat în 
nordul și nord-estul țării. Cerul 
va fi schimbător, mai mult senin 
la început. Vînt în general slab. 
Temperatura tn creștere aprecia
bilă la început, apoi în scădere 
ușoară ; minimele vor fi cuprinse 
întie minus 5 și plus 5 grade, iar 
maximele între 4 și 14 grade.

vava crea un lac de acumulare ce 
asigura apa necesară unei uzine 
hidroelectrice care va furniza ener
gie electrică satelor de pe Valea 
Moldovei și întreprinderilor fores
tiera din această parte a țării. 
Apa zăgăzuită în lacul de acumu
lare va servi de asemenea la iri
garea a mii de hectare de terenuri, 
la preîntâmpinarea inundațiilor și 
combaterea secetei.

In adunările populare care au 
avut loc de curînd într-un mare 
număr de sate din regiunea Su
ceava, țăranii muncitori s-au anga
jat să contribuie! prin muncă vo
luntară la ridicarea barajului de 
la Prisaca Dornei.

OȚELÂRIILOR PATRIEI 
— CÎT MAI MULT

FIER VECHI
(Urmare din pag. l-a) 

folosită experiența bună a unor 
organizații U.T.M. La Ploești, de 
exemplu, în cadrul unei „Zile a 
muncii voluntare" organizată pe 
întreaga regiune, tinerii au strîns 
peste 300 tone metale vechi. Ase
menea zile sau săptămîni ale 
stringerii metalelor vechi se pot 
organiza în orașe, raioane sau 
chiar numai pe organizații de 
bază U.T.M. In cadrul acestor 
acțiuni e bine ca tinerii care ob
țin cele mai bune rezultate să 
fie mai larg popularizați. De ase
menea ar fi bine să fie populari
zate larg și premiile pe care or
ganele și organizațiile U.T.M. le 
acordă tinerilor sau organizațiilor 
de bază evidențiate în această 
acțiune.

In ceea ce privește posibilită
țile practice de strîngere a meta
lelor vechi, acestea sînt nelimita
te deoarece în afară de rezervele 
actuale ne valorificate încă, în 
mod permanent și în fiecare gos
podărie de la oraș sau sat, în 
orice loc de muncă, ies din folo
sință, din cauza uzajului, articole 
fabricate din metal. Este necesar 
doar ca aceste surse, ce se reîm
prospătează continuu să fie des
coperite și valorificate. Există și 
rezerve foarte bogate și imediat 
valorificabiie. Aș vrea să dau în 
această privință doar citeva 
exemple. în unele orașe din 
țară, uzinele electrice au fost 
deja legate de rețeaua energetică 
națională. La Craiova și la Pia
tra Neamț, la Ploești și la Foc
șani, au rămas îngropate in pă- 
mînt cablurile vechi de curent 
continuu, care nu mai sînt astăzi 
folosite. Tinerii din aceste orașe 
— ca și din multe altele — vor 
aduce un important serviciu eco
nomiei țării, organizînd cu spriji
nul sfaturilor populare și al uni
tăților I.C.M., scoaterea acestor 
importante cantități de cabluri, 
din care uzinele patriei vor uti
liza cuprul, metal neferos atit de 
necesar.

'o/osu/Dvs. 
gconofn/s/fr

J&M,

La Cîrlibaba și la Tiha Birgău- 
iui, le Cernavodă și țn alte locuri 
mai există încă din timpul răz
boiului imperialist, cazemate dis
truse, care ascund cantități im
portante de fier beton și grinzi 
de fier. Mobilizînd tineretul pen
tru strângerea fierului vechi din 
aceste locuri, organizațiile U.T.M. 
vor aduce o mare contribuție la 
sporirea producției de metal a 
țării. La Călan și la Vlăhița, la 
Orașul Stalin și în alte locuri 
din uriașele cantități de zgură 
adunată se poate extrage de ase
menea mari cantități de fier 
vechi necesar cuptoarelor Martin. 
Dar nu numai atit: fiecare gos
podărie, fiecare așezare, fiecare 
sat sau oraș, reprezintă surse 
permanente și inepuizabile de 
metale vechi.

Pentru a sprijini acțiunea ti
neretului de strîngere a fierului 
vechi, Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romine a 
publicat nu de mult o hotărîre 
privind colaborarea ministerelor 
și sfaturilor populare cu Uniu
nea Tineretului Muncitor în ac
țiunea de strîngere a deșeurilor 
metalice și a metalelor vechi fe
roase și neferoase. Hotărârea sta
bilește măsuri importante pentru 
stimularea organizațiilor U.T.M. 
care mobilizează tineretul la co
lectarea flerului vechi.

„Pentru deșeurile metalice șl 
metalele vechi feroase și neferoa
se — se arată în hotărîre — 
strînse din afara întreprinderilor 
de stat și predate depozitelor în
treprinderii pentru colectarea 
metalelor sau unităților centro- 
coop, se vor emite adeverințe de 
primire pe numele organizațiilor 
Uniunii Tineretului Muncitor 
predătoare, virîndu-se în contul 
organizațiilor raionale (orășe
nești) ale Uniunii Tineretului 
Muncitor contravaloarea materia
lelor la prețurile oficiale de achi
ziție".

Totodată hotărirea prevede și 
unele indicații precise cu privire 
la strîngerea fierului vechi din 
întreprinderi. Bunăoară pentru 
manopera de strîngere din între
prinderi a deșeurilor metalice și 
a metalelor vechi feroase și nefe
roase reținute pentru consumul 
propriu al uzinei respective se va 
vira de întreprinderi în contul or
ganizațiilor raionale (orășenești) 
ale Uniunii Tineretului Muncitor, 
20 la sută din valoarea cu care 
se înregistrează materialele strîn
se, calculate l.a prețurile de achi
ziție ale întreprinderii pentru 
colectarea metalelor.

Sumele virate organizațiilor 
U.T.M. pentru strîngerea metale
lor vechi, vor fi folosite după 
cum se va stabili de Comitetul 
Central al U.T.M. pentru stimu
larea tinerilor și a organizațiilor 
de bază U.T.M. evidențiate în a- 
ceastă acțiune, ca și pentru di
ferite acțiuni social-culturale.

Această hotărîre a Consiliului 
de Miniștri dă un nou imbold tu
turor organizațiilor U.T.M. din 
fabrici șî uzine, de la sate, din 
școli și facultăți, în organizarea 
și mai temeinică a acțiunii tine
rilor pentru strîngerea metalelor 
vechi.

Apelul nostru se îndreaptă as
tăzi către toți tinerii din țară:

— Stringeți metalele vechi! Cu 
ele asigurăm întărirea industriei 
noastre socialiste. Fiecare kilo
gram de metal vechi este necesar 
patriei, dezvoltării construcției so
cialiste a țării. Nici un tînăr în 
afara acțiunii de strîngere a me
talelor vechi I
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Vizita lui Macmillan în Uniunea Sovietică
Dineul oferit de ambasadorul britanic în U.R.S.S.

(Agerpres). — 
La 24 februa-

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
anunțat la 23 februarie ambasado
rul Marii Britanii în U.R.S.S., sir 
Patrick Reilly, a oferit un dineiu 
cu prilejul vizitei primului minis
tru al Marii Britanii, Harold Mac
millan, la Moscova.

Cuvînful lui Macmiilan

Luînd cuvîntul în cadrul dineu
lui, Harold Macmillan a spus :

Sînt foarte bucuros că am prile
jul să mă găsesc astăzi aici și să 
vă salut pe dv. și .pe aiți membri 
ai guvernului sovietic la sediul 
ambasadei noastre. Aceasta repre
zintă o mare onoare și o deosebită 
plăcere pentru mine și pentru mi
nistrul Afacerilor Externei

Astăzi se sărbătorește cea de-a 
41-a aniversare a întemeierii Ar
matei Sovietice și a Flotei Mariti
me Militare. Este indicat ca acest 
lucru să fie amintit astăzi deoa
rece, după cît știu ultima oară un 
prim-ministru al Angliei a primit 
oaspeți în această clădire in t in
put vizitei făcute aici de sir Wins
ton Churchill în anii războiulu-.

Atunci au fost zile grele pentru 
noi toți. Cu puțină vreme înainte, 
chiar și Moscova fusese grav a- 
menințată de naziști și a lost ne
voie de eforturi uriașe pentru a 
respinge hoardele intervenționiști- 
lor.

Noi englezii, după ce am luptat 
un an întreg singuri, ne-am găsit 
aliați puternici. Am fost cuprinși 
de un nemărginit sentiment de ad
mirației în fața succeselor Armatei 
Sovietice, în fața dîrzeniei între
gului popor rus.

Păstrăm și în prezent glorioasa 
amintire a acelor zile eroice.

Pe atunci marii noștri conducă
tori au fost mareșalul Stalin și sir 
Winston Churchill. Numele lor vor 
fi întotdeauna legate unul de altul 
în istoria apărării păcii împotriva 
hitlerismului.

Dv. și cu mine, domnule prim- 
ministru, ne-am adus de asemenea 
contribuția noastră. Cunosc rolul 
strălucit pe care l-ați avut în or
ganizarea sprijinirii armatelor, în
deosebi în fața Stalingradului. Bă
tălia căreia acest oraș i-a dat nu
mele a fost cu adevărat unul din 
punctele de cotitură cele mai hotă- 
rîtoare ale războiului. Sîntețj de
sigur îndreptățit să fiți mîndru de 
rolul atît de mare pe care l-ați a- 
vut în această victorie.

Regret că nu vom avea prilejul 
să vizităm Stalingradul și să ve
dem opera de reconstrucție care 
s-a efectuat acolo. Vom auzi însă 
multe lucruri despre urmările de
zastruoase ale războiului atît în 
orașul erou Leningrad cît și în 
Kiev.

Mi-am dat seama, domnule prim- 
m'nistru, cît devotament puneți în 
slujba măreței cauze a dezvoltării 
economiei Uniunii Sovietice. Uria
șele dv. cunoștințe în cele mai di
ferite domenii îmi produc o foarte 
mare impresie și îmi stîrnesc admi
rație. Sarcina pe care v-ați asu-

mat-o reprezintă cu adevărat o 
muncă constructivă de o viață în
treagă.

Viitorul deschide în fața po
porului sovietic vastei orizonturi. 
Peste întinsul stepelor strălucesc 
luminile industriei ca o chemare a 
pămîntului făgăduinței. Și aceea 
ce vedeți în fața dv. nu este un 
miraj ci realitatea vie.

Ritmul și calitatea progresului 
dv. sînt cu adevărat uimitoare și, 
după cîte știu, nu își au egal în is
torie.

Domnilor, închin un toast în 
cinstea primului ministru al Uniu
nii Sovietice, în sănătatea mem
brilor guvernului sovietic.

Cuvîntul lui N.S. Hrușciov

A luat apoi cuvîntul N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.:

lngăduiți-mi, domnule prim-mi- 
nistru, să vă mulțumesc pentru 
cuvintele călduroase, pentru înalta 
prețuire pe care ați acordat-o rea
lizărilor poporului sovietic și pen
tru înțelegerea justă a năzuințe
lor lui de pace.

Dv. și cu mine, domnule prim- 
ministru, am trecut prin două în
grozitoare și pustiitoare războaie. 
Deosebit de îngrozitor și destructiv 
a fost cel de-al doilea război mon
dial. Dar, atît în primul război 
mondial cît și în cel de-al doilea, 
țările noastre au fost aliate. 
Și ar fi o mare nenorocire nu 
numai pentru popoarele noastrei 
ci și pentru întreaga omenire, dacă 
dv. și cu mine, care deținem func
ții înalte în statele noastre și care 
reprezentăm țările noastre, n-am 
face tot ceea ce depinde de noi 
pentru a împiedica un al treilea 
război mondial.

In cuvîntarea pe care ați rostit-o, 
ați amintit de distrugerile pe care 
le-a suferit țara noastră în cel 
de-al doilea război mondial. Călă
torind prin Uniunea Sovietică veți 
vedea că poporul nostru a dat cu 
adevărat dovadă de eroism înlătu- 
rînd urmele distrugerilor, vetți ve
dea că el nu numai că a vindecat 
rănile războiului, ci a depășit 
chiar de patru ori nivelul antebe
lic al producției. In Kievul cotro
pit de hoardele fasciste au fost 
distruse și incendiate cele mai fru
moase cartiere și străzi. Nu veți 
vadea nici o urmă a acestor dis
trugeri. Kievul a devenit și mai 
minunat decît înainte de război. 
Nici în Leningrad, care a fost a- 
sediat și supus bombardamentelor 
de artilerie și atacurilor aviației, 
nu veți vedea nici un fel de urme 
ale distrugerilor provocate de răz
boi. Datorită eforturilor în muncă 
ala poporului nostru, Leningradul 
a devenit și el încă mai frumos.

Dar și dv., poporul dv. și îndeo
sebi locuitorii Londrei ați fost ne- 
voiți să trăiți zilele tragice ale răz
boiului. Și știm prin cîte greutăți 
au trecut locuitorii orașelor Lon
dra. Coventry și altor orașe care 
au fost bombardate cu V-l și V-2.

După tot felul- de zguduiri, po-

ooo

găsesc forjele și bărbățiapoarele 
necesară pentru a reface ceea ce 
a fost distrus și pentru a merge 
înainte, deoarece viața este veș
nică și veșnică este și activitatea 
omului menită să ducă la asigu
rarea unei vieți mai bune.

In guvernul Marii Britanii, dv., 
domnule Macmillan, ați activat în
totdeauna în cele mai grele sec
toare. Dv. v-ați ocupat de proble
mele financiare și activitatea pe 
care ați desfășurat-o în această 
funcție a dat mari rezultate și a 
fost mult apreciată în țara dv. Ac
tivitatea pe care ați depus-o în 
funcția de ministru al Construcții
lor de locuințe a fost de asemenea 
plină de merite și damna de cea 
mai înaltă prețuire. Ați deținut și 
o funcție de răspundere atit de im
portantă ca cea de ministru al 
Afacerilor Externe. Ați adus și dv. 
o contribuție la „spiritul Gene
vei".

Acum, deținînd-funcția înaltă de 
prim-ministru al Marii Britanii, 
ați venit ca oaspete în țara noa
stră. Considerăm de cea mai mara 
utilitate convorbirile pe care le a- 
vem cu dv. și sperăm că ele vor 
da rezultate pozitive. Cred că și 
dv. căutați căi de înțelegere cu 
noi.

Desigur că nu pot fi rezolvate 
dintr-o dată toate problemele care 
s-au acumulat de mai mulți ani.

Ați remarcat că ne-am întîlnit 
astăzi la masa dv. ospitalieră în 
ziua memorabilă a Armatei So
vietice și a Flotei Maritime Mili
tare. Ați amintit aici de anii răz
boiului, de luptele împotriva duș
manului comun al popoarelor noa
stre. Am admirat vitejia soldaț'Tor 
englezi și a poporului engletz care 
și-a apărat independența și care a 
luptat cu bărbăție împotriva Ger
maniei fasciste. Noi, întocmai ca 
și dv., regretăm foarte mult că nu 
a fost posibil să se mențină și 
după război acel spirit de cola
borare și prietenie care apăruse în 
luptele împotriva dușmanului co
mun.

Înțelegem că cauza principală 
a acestei situații constă în deose
birea dintre sistemele noastre so
ciale. Acum însă, după cum se 
vede, a trecut destul timp și si
tuația s-a schimbat în suficientă 
măsură pentru ca să putem recu
noaște că deosebirea dintre siste
mele noastre nu trebuie să consti
tuie o piodică în stabilirea unor 
relații de prietenie între popoarele 
noastre, între țările noastre. Con
dițiile sociale dintr-o țară sau alta 
depind de voința poporului din 
țara respectivă. Trebuie să recu
noaștem acest fapt, tot așa după 
cum recunoaștem că soarelei ră
sare în fiecare dimineață și trebuie 
să pornim de la faptul că trăim 
în sisteme diferite dar pe una și 
aceeași planetă, respirăm același 
aer, ne bucurăm de binefacerile 
naturii și de căldura aceluiași 
soare. De aceea, noi trebuie să gă
sim calea înțeleaptă pentru a în- 
vingei actualele greutăți și pentru 
a face totul în scopul asigurării

păcii pe Pămîntul nostru. Aceasta 
este dorința guvernului Uniunii 
Sovietice, dorința poporului nostru 
a cărui voință el o oglindește.

De aceea, aveți perfectă dreptate, 
domnule Macmillan, atunci cînd 
spuneți că popoarele noastre, țările 
noastre sînt unite printr-un inte
res comun în menținerea păcii, 
ceea ce poate constitui o bază pen
tru îmbunătățirea relațiilor noa
stre.

Pentru buna înțelegere dintre 
țările noastre!

Pentru coexistență pașnică 1
In sănătatea dv., domnule prim- 

ministru 1
★

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 februarie 
primui-ministru el Marii Britanii, 
Harold Macmillan, care 
țn Uniunea Sovietică, a 
împreună cu persoanele oficiale 
cere îl însoțesc, Institutul 
cat de cercetări nucleare, 
în orașul Dubna de lîngă 
cova.

Odată cu Macmillan eu 
la Dubna, Frol Kozlov, 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., 
Gromîko. ministrul 
Externe al U.R.S.S. și Iakob Ma
lik, ambasadorul U.R.S.S, în Ma
rea Britanie.

se află 
vizitat

unifi- 
af lat 
Mos-

sosit 
prim- 
i de 

Andrei 
Afacerilor

Colaborarea rodnică între oamenii 
de știință sovietici și romîni

Mncrnvii baMOSCOVA 24 (Ageipres). — între altele că a fost prezentată 
pentru prima oară 
cu privire 
animalelor 
condus de 
tic, Boris

Oamenii 
lucrat cu succes în domeniul 
rapiei chirurgicale a ictusului 
febra). Acestei teme i-a fost con
sacrat referatul conf. C. Arseni 
și 1 Oprescu. Un deosebit inte
res prezintă referatul despre re
stabilirea funcțiilor vorbirii și 
funcțiilor motrice după ictus. A- 
cest referat a fost prezentat de

TASS transmite: La Moscova 
și-a încheiat lucrările sesiunea 
științifică comună a Institutului 
de neurologie ,1. P. Pavlov" din 
București și a Institutului de 
neurologie al Academiei de Știin
țe medicale a U.R.S.S. Sesiunea 
consacrată accidentelor vasculare 
cerebrale, și-a început lucrările 
la 16 februarie.

La sesiune s-a făcut bilanțul 
colaborării dintre neurologii so 
vietici și romîni, colaborare in 
legătură cu oare s-a încheiat un 
acord în anul 1957, după un 
schimb de vizite între lucrători 
ai celor două Institute de neuro
logie. Proiectul acordului de co
laborare prevede, de asemenea 
convocarea unei sesiuni similare 
la București în anul 1961.

Colaborarea încununată cu suc
ces a oamenilor de știință sovie
tici și romîni a permis să se re
zolve numeroase probleme în le
gătură cu diagnosticarea și trata
rea maladiilor vasculare cerebra
le, a declarat unui corespondent 
al agenției TASS, T. Makinski, 
secretar științific al Institutului 
de neurologie al Academiei de 
Științe 'Medicale a U.R.S.S.

In cadrul sesiunii au fost pre
zentate 55 de referate. Peste 700 
de lucrători din domeniul medici
nii din diferite orașe ale Uniunii 
Sovietice au sosit la Moscova, 
fiind atrași de interesul pe care 
îl prezintă această sesiune

Vorbind despre principalele re
ferate prezentate în cadrul sesi
unii, prof. Makinski a subliniat

comunicarea 
la experiențele asupra 
făcute în laboratorul 
omul de știință sovie- 
Klosovski.
de știință romîni au 

te- 
ce-

academicianul romîn A. Kreind- 
ler.

Participanții la sesiunea știin
țifică au adoptat o rezoluție co
muna în care-și exprimă convin
gerea £ă colaborarea rodnică a 
oamenilor de știință din dome
niul medicinii din U.R.S.S. și Re
publica Populară Romînă se va 
dezvolta și se va întări și de 
acum înainte.

Cu prilejul încheieri; lucrărilor, 
tovarășul M. Dalea, ambasadorul 
R. R. Romîne la Moscova, a ofe
rit luni seara un cocktail în cinstea 
delegației neurologilor romîni.
=---------------OOO--------------=

Lucrări admise la concursul pentru
'MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite • La concursul 
pentru decernarea premiilor Lenin 
pe anul 1959 au fost admise 20 
de lucrări în domeniul științei și 
18 ;n domeniul tehnicii. Ziarul 
„Izvestia" din 24 februarie pu
blică lista acestor lucrări.

Acad. Dmitri Skobelțîn a pre
zentat Comitetului pentru decer
narea premiilor Lenin lucrarea 
„Sincrofazotronul de zece miliar
de electronvolți" la redactarea 
căreia au participat cunoscuți oa
meni de știință sovietici printre 
care Vladimir Veksler, Valentin 
Petuhov și alții.

Universitatea de stat din Lenin
grad a propus referatul „Lucrări
==------------ OOO-------------

în domeniul teoriei cuantice a 
cîmpului și al teoriei relativității" 
de cunoscutul fizician sovietic 
Vladimir Fok. Un grup de cerce
tători pe tărîm medical a parti
cipat la elaborarea unor noi me
tode și procedee de operații pe 
inimă și pe vasele sanguine mari. 
Din acest colectiv face parte, 
printre alții, Aleksandr Vișnevski, 
chirurg cu renume mondial.

Lista lucrărilor din domeniul 
tehnicii admise la concurs începe 
cu lucrarea unui colectiv care a 
descoperit și a prospectat boga
tele zăcăminte de minereuri de 
fier de la Belgorod (regiunea a- 
nomaliei magnetice Je la Kursk). 
Dintre ei face parte Piotr Antro- , 
____________

Sovietul Su-
care vor avea

fost trecut pea
pentru organul 
din R-S.F.S.R., 

electorală Kali-

MOSCOVA 24 
TASS transmite: 
rie, N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S , s-a întîlnit în sala mare 
a Kremlinului cu alegătorii din 
circumscripția în care candidează 
în alegerile pentru 
prem al R.S.F.S.R., 
loc la 1 martie.

N. S. Hrușciov 
lista candidaților 
suprem al puterii 
în circumscripția 
nin din Moscova.

Cei care au luat cuvîntul au 
arătat că N. S. Hrușciov, care 
candidează în alegerile pentru So
vietul Suprem el R.S.F.S.R.. este 
un fiu credincios al partidului și 
poporului, un om cu o energie ine
puizabilă și, au subliniat inițiativa 
manifestată de el în ceea ce pri
vește adoptarea unor măsuri din
tre cele mai importante urmărind 
întărirea statului socialist sovietic.

Ei au cerut alegătorilor să vo
teze pentru candidatul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov.

Apoi a luat cuvîntul N. S- Hruș
ciov, întîmpinat de asistență cu 
aplauze furtunoase. N. S. 
ciov a rostit apoi o amplă 
tare.

ooo

Hruș- 
cuvin-

Lui Manolis Glezos 
i-a fost acordat premiul internațional 

ai ziariștilor
PRAGA 24. — Corespondentul 

Agerpres transmite : In cadrul 
unei conferințe de presă care a 
avut loc la Prage, secretarul ge
neral al Organizației Internațio
nale a Ziariștilor, Jaroslav 
Knobloch a anunțat numele zia
riștilor cărora li s-a decernat pre
miul internațional el ziariștilor 
pe anul 1958. Juriul care a decer
nat premiul a fost alcătuit din 
Jean 'Maurice Hermann (Franța), 
Mihai Sivolohov (Uniunea Sovie
tică), Elvira Vargas (Mexic) și 
Wang-yi (R. P. Chineză).

Premiul internațional a 
acordat lui MANOLIS GLEZOS 
(Grecia), 
(Franța) 
(Mexic).

Premiul 
riștilor a 
Congresul O.I.Z. care a avut loc 
între 15 și 18 mai 1958 la Bucu
rești. Premiul este menit să re 
compenseze munca ziariștilor 
care s-au remarcat în mod deose
bit în lupta pentru pace și pentru 
dezvoltarea colaborării interna
ționale a ziariștilor și a studiilor 
în domeniul ziaristicii.

Manolis Glezos, s-a născut în 
1922 la Aspiranthos, în 
Naxos. Studiile 
făcut la Atena, 
la Universitate.

fost

JACQUES KAYSER 
și RENATO LEDUC

internațional al zia- 
fost înființat de

insula 
secundare le-a 

unde s-a înscris 
Era în perioada

----------------OOO

pe anul 1958
ocupației naziste în Grecia. Tn 
noaptea de 30 mei 1941, G'-ezos, 
împreună cu Santas, unul din to
varășii săi, s-a urcat pe Acropo
le, și cu riscul vieții, a smuls 
draipelul cu crucea încîrligată 
simbol al cotropitorilor patriei 
sale.

Acțiunea curajoasă a lui Glezos 
a stîrnit furie hit'.eriștilor, Hitlet 
personal a ordonat condamnarea 
la moarte și executarea lui Gle
zos.

Glezos a participat activ la 
lupta de eliberare națională. De 
mai multe ori el a fost arestat 
dar de fiecare dată a reușit să 
evadeze și a reluat lupta împo 
triva cotropitorilor.

După război. Glezos a lucrat 
ca ziarist. Redactor la „Risospa- 
stis", el a devehit mai tîrziu di
rectorul acestui ziar. In anii 1948 
și 1949, Glezos a fost de două 
ori condamnat la moarte pentru 
atitudinea sa curajoasă în apăra 
rea libertăților democratice și a 
independenței poporului grec. Din 
1954 el lucrează la redacția zia
rului atenian „Avghi". In 1956 
devine director al ziarului si 
membru al partidului E.D.A.

Arestat la sfîrșitul anului 1958 
el a fost deportat într-o insulă 
transformată în lagăr de concen
trare.

O delegație economica 
guvernamentala 

irakiană a plecat spre 
Moscova

BAGDAD 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : Conform înțele
gerii intervenite între guvernul 
Uniunii Sovietice și guvernul Re
publicii Irak, la 24 februarie a pă
răsit Irakul plecînd pe calea ae
rului spre U.R.S.S. o delegație e- 
conomică guvernamentală a Repu
blicii Irak pentru încheierea trata
tivelor cu guvernul U.R.SS. și 
semnarea acordului referitor la 
colaborarea economică și tehnică 
dintre U.R.S.S. și Republica Irak.

----------------------------------

Acțiuni populare în 
Irak împotriva planu

rilor agresive ale 
imperialiștilor 

americani

Sd fie eliberat Manolis Glezoș!
BERLIN 24 (Agerpres).

menii muncii din Republica De
mocrată Germană continuă să 
ceară eliberarea imediată a lui

Oa-

In fotografie: Macmillan în vizită la Universitatea „Lomonosov" din Moscova

Muncitorii din toate regiunile carbonifere
ale Belgiei au intrat în grevă

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Agențiile de presă transmit că 
răspunzînd chemării la grevă ge
nerală adresată de sindicatele so
cialiste, greva minerilor din Bo- 
rinage s-a extins în cursul zilei de 
23 februarie în toate regiunile car
bonifere ale Belgiei. La Charleroi, 
peste 17.000 de greviști au mani
festat purtînd steaguri roșii și lo
zinci prin care protestau împotriva

măsurilor patronatului și guvernu
lui în vederea închiderii minelor 
„nerentabile". Magazinele și șco
lile au fost închise.

In localitatea la Louviere nu
mărul greviștilor care au manifes
tat s-a ridicat la 12.000. In cursul 
după-amiezii toate uzinele și 
treprinderile industriale din 
giune au încetat lucrul.

Peste zece mii de greviști

în- 
re-

au

organizat un miting la Paturages 
unde au protestat împotriva hotă- 
rîrii Consiliului Național al mine
lor belgiene de a lăsa peste 6-000 
de mineri fără lucru. Guvernul 
belgian a luat măsuri în vederea 
împiedicării acțiunilor greviștilor 
trimițînd numeroase forțe poliție
nești și jandarmerie. In ciuda ac
țiunilor de intimidare ale forțelor 
represive, grevele și manifestațiile 
do protest continuă.

Creșterea șomajului a provocat alarmă 
în rîndurile clasei muncitoare americane

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— Potrivit datelor statistice ofi
ciale publicate la 22 februarie, în 
luna ianuarie numărul șomerilor 
din S.U.A. s-a ridicat la 4.724.000, 
cea mai ridicată cilfră pentru a- 
ceastă lună din 1942 încoace.

In ciuda acestui fapt, președin

datorită actualei depre-

premii’e „Lenin“
pov. ministrul 
U.R.S.S. Printre 
meniul tehnicii figurează 
fecționări radicale ele metodelor 
de construire a furnalelor în 
U.R.S.S.", diferite lucrări în do
meniul selecției și semenologiei 
griului de toamnă, „O metodă de 
fabricație pe grupe a mașinilor și 
aparatelor", precum și alte lu
crări de mare importanță pentru 
dezvoltarea economiei Uniunii 
Sovietice.

Geologiei al 
lucrările în do- 

„Per-

tele Eisenhower a declarat săp- 
tămîna trecută că nu consideră ne
cesar ca guvernul să mai ia mă
suri excepționale pentru combate
rea șomajului. Actualul program 
guvernamental pentru combaterea 
șomajului expilră la 1 aprilie și 
pînă în prezent nu a fost luată 

nici o măsură pentru prelungirea
Iui.

Creșterea șomajului a provocat 
alarmă în rîndurile clasei munci
toare americane. Numeroase sin
dicate cer guvernului să rezolve 
neîntîrziat această problemă. Sin
dicatul muncitorilor din industria 
electrică a trimis Congresului 
S.U.A. o petiție cerîndu-i să des
chidă o anchetă în legătură cu 
creșterea profiturilor și creșterea 
numărul șomerilor. Consiliul muni
cipal din Cleveland a adoptat o 
rezoluție adresată Congresului ce- 
rînd „măsuri imediate** pentru in
stituirea unui program de lucrări 
publice care „să dea de lucru ace

lor persoane care au greutăți eco- care sprijină această propunere.

nomice 
siluni". Federația muncii din Cle
veland a adoptat o rezoluție expri- 
mîndu-și „adinca preocupare în 
legătură cu șomajul care conti
nuă".

Intr-un articol în legătură cu 
problema șomajului, săptămînaiul 
,The Worker** serile : „in timp ce 
Eisenhower ne spune că economia 
este pe calea redresării, oamenii 
muncii din țara noastră au trecut 
prin cel mai greu ianuarie de mulți 
ani încoace și perspectivele sînt 
încă și mai sumbre pentru luna 
următoare".

După cum s-a mai anunțat, co
mitetul executiv a| centralei sindi
cale A.F.L.-C.I.O. a propus mobi
lizarea a sute de mii de muncitori 
pentru organizarea unui „marș 
asupra Washingtonului", care să 
atragă atenția cercurilor guver
nante americane asupra gravității 
șomajului. Un grup de 1.000 de 
muncitori de la uzinele Ford au 
dat publicității o declarație în

Manolis Glezos. După cum trans
mite agenția ADN, aproximativ 
200 de delegați la conferința sin
dicală care a avut loc la între
prinderea populară ' „Elektrokole" 
din Berlin, în numele a peste 3.000 
de muncitori și funcționari de Ia 
această întreprindere, au adresat 
primului ministru grec Karaman
lis o telegramă de protest împo
triva arestării lui M. Glezos.

Participanții le prima conferință 
a tinerilor muncitori din industria 
de confecții din R. D. Germană, 
care a avut loc la Erfurt, au pro
testat de asemenea împotriva ares
tării lui Manolis Glezos. In scri
soarea adresată primului ministru 
al Greciei ei arată că pentru tine
retul din R. D. Germană Manolis 
Glezos este un exemplu în lupta 
împotriva fascismului și războ
iului.

BAGDAD 24 (Agerpres). 
TASS transmite: Planurile 
gresive ale imperialiștilor S.U.A. 
și ale agenților lor din Orientul 
Apropiat stîrnesc neliniște în 
rîndurile opiniei publice irakiene. 
In irak se organizează mitinguri 
și adunări în cadrul cărora orga
nizațiile obștești condamnă poli
tica de participare la planuri mi
litare și la acorduri militare bi
laterale cu imperialiștii, cer in
tensificarea luptei pentru pace.

Recent în orașul Al-Hindia 
(Irakul central) a avut loc un 
mare miting. La miting au par
ticipat delegații ale luptătorilor 
pentru pace din Bagdad, Kerbela 
Kașimia, Nedjef, Divania, Hilla.

Un alt miting, la care au par
ticipat peste 50.000 de persoane a 
avut loc pe unul din stadioanele 
din capitala Irakului.

--------------------------------------

a-

Sesiunea Biroului 
Consiliului Mondial 

ai Păcii
MOSCOVA 24. — Corespon

dentul Agerpres transmite: Se
siunea Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii își continuă lucrările 
în sala Octombrie din Casa Cen
trală a Sindicatelor Sovietice. Șe
dința de marți după-amiază a fost 
prezidată de Burhan, membru al 
Biroului Consiliului Alondial al 
Păcii, vicepreședinte al Comitetu
lui politic consultativ tu întreăga 
Chină.

La ședință au luat cuvîntul 
Emmanuel D. Astier de la Vigerie 
(Franța), scriitorul sovietic Alek
sandr Korneiciuk și Jorge Amado 
(Brazilia).

■coo

ANIVERSAREA 
unei mari victorii a clasei 

muncitoare a poporului cehoslovac
• •

Astăzi se împlinesc 11 ani 
de la marea victorie obținută 
de clasa muncitoare, de po
porul cehoslovac, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist împotriva reacțiunii 
interne, victorie care a con
firmat dorința poporului, fer
mitatea lui de a păși pe ca
lea socialismului atotbiruitor.

După eliberarea Cehoslova
ciei de sub jugul ocupanților 
fasciști — în mai 1945 — 
Partidul Comunist Cehoslovac 
devenise cel mai puternic par
tid din țară, bucurîndu-se de 
sprijinul și încrederea între
gului popor muncitor. La ora
șe și sate oamenii muncii ce
hoslovaci, conduși de partid, 
au pornit cu entuziasm ia 
munca pentru refacerea eco
nomiei naționale, pentru con
solidarea pozițiilor economice, 
politice și sociale ale statului 
democrat-popular. Succesele 
de netăgăduit obținute de po
porul cehoslovac în întărirea 
puterii populare, în construi
rea bazelor socialismului au 
îndirjit rezistența contrarevo
luționară a burgheziei, care 
profitind de pozițiile pe care 
le mai deținea în stat, se stră
duia să frîneze mersul înainte 
al revoluției, să paralizeze ac
tivitatea guvernului Frontului 
Național, a parlamentului. 
Partidul Comunist Cehoslovac 
a demascat cu consecvență în 
fața poporului aceste încercări 
contrarevoluționare ale bur
gheziei, sprijinită de cercurile 
imperialiste internaționale, care 
nu vedeau 
formările 
țară.

In anul 
desfășoare 
Adunarea 
de apropierea unei victorii ca
tegorice a comuniști or, bur
ghezia reacționară a hotărît să 
pornească la atac — înainte 
de alegeri — -Împotriva tînă-

cu ochi buni trans- 
revoluționare din

1948, urmau să se 
noi alegeri pentru 

Națională. Speriată

In fotografie: Construcția unei noi uzine pentru producerea aluminiului la Ziar pe Hronom (R. Cehoslovacă)

MOSCOVA. — La 24 februarie 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
Comitetului Central al P.C U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a primit la Krem
lin pe participanții la sesiunea 
Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii care se desfășoară la Mos
cova.

BELGRAD — La 23 februarie 
a fost semnat la Belgrad' planul 
de muncă pentru aplicarea acor. 
dului cultural între R.P. Romînă 
și R.P.F. iugoslavia pe anul 1959.

DELHI. - La 24 februarie ta 
invitația guvernului Indiei a sosit

ta Delhi tntr-o vizită oficială de 
stat delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice condusă 'de A. 
A. Andreev, membru al Prezidiu
lui Sovietului Sup em al U.R.S.S.

MOSCOVA. — La 24 februarie, 
la invitația Ministerului Invăță- 
mîntului al Republicii Arabe Uni
te a .plecat cu un avion Tu-104 
spre Cairo, Nina Popova, preșe
dinta prezidiului Uniunii asocia
țiilor sovietice de prietenie și îe- 
lații culturale cu țările străine.

DELHI. — în după amiaza zi
lei de 24 februarie delegația gu
vernamentală a . Uniunii Sovietice

b făcut o vizită primului ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru.

BUDAPESTA. - La 24 februa
rie a sosit la Budapesta V. Pogă- 
ceanu. ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R- P. Romîne 
în R.P Ungară.

DAMASC. — La 23 februarie pe 
stadionul orășenesc din Damasc a 
avut loc o ceremonie în cursul că
reia. în conformitate cu legea cu 
privire la reforma agrară, au fost 
tnmînate documentele referitoare 
la dreptul de proprietate asupra 
pămîntului primului grup de ță
rani sirieni.
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rolul stat dernocrat-popukr. zz 
Cu ajutorul doctorului [leneș, pe « 
atunci președinte al republicii, » 
reacțiunea intenționa să pro- zz 
voace o criză de guvern pen- « 
tru ca, ulterior, să formeze un U 
„guvern de tehnicieni" cu sar- z? 
cina de a rein sta ura orindui- « 
rea putredă a capitalismului. >> 

în ațele zile ale iui februa- zz 
rie 1948, masele populare au « 
ieșit în stradă manifcstînd im- M 
potriva uneltirilor reacțiunii. >> 
Poporul cehoslovac s-a ridicat << 
ca unul în apărarea libertăți- M 
lor democratice amenințate. z> 
La 24 februarie 1948, 2.500.000 « 
de muncitori au declarat o >) 
grevă generală demonstrativă, 
iar 130.000 de țărani munci
tori au pornit în marș spre 
Fraga pentru a veni in spriji
nul tovarășilor lor, munc.torii. 
Planurile contrarevoluționare 
ale burgheziei reacționare, ale 
imperia.ismului în frunte cu 
S.U.A., de a rupe Cehoslovacia 
de lagărul socialist, au primit 
din partea clasei muncitoare, 
a întregu ui popor o drastică 
ripostă. Datorită presiunii me
selor populare, toate planurile 
reacționare au suferit un total 
eșec. Ultimele rămășițe ale 
burgheziei în guvern au fost 
nevoite să-și dea demisia. 
Reacțiunea a fost înfrîntă și 
întreaga putere de stat a fost 
preluată de clasa muncitoare. 
Lupta maselor muncitoare, 
condusă de partidul comunist, 
a fost încununată astfel cu o 
victorie deplină, constituind un 
triumf al politicii partidului și 
al învățăturii marxist-leni- <• 
niște. M

In cei 11 ani care s-au scurs
de la victoria din februarie, zz 
Cehoslovacia a obținut succe- <l 
se politice și economice de >> 
seamă, care sînt o mărturie a zz 
politicii juste, înțelepte a Par- C 
tidului Comunist Cehoslovac, ‘.i 
întregul popor cehoslovac des- zz 
fășoară astăzi o muncă haini- << 
că și neobosită pe drumul con- 
struirii socialismului, iar la y> 
această grandioasă operă par- << 
ticipă cu entuziasm și tinere- s> 
tul cehoslovac. zz

R. Cehoslovacă, ca membră << 
a invincibilului lagăr al socia- ss 
lismului, în frunte cu Uniunea >> 
Sovietică, promovează o poli- << 
tică de pace, de coexistență W 
pașnică. R. Cehoslovacă spri- >> 
jină cu toată hotărîrea prepu- <? 
nerile Uniunii Sovietice în toa- y> 
te problemele internaționale, >> 
văzînd în ele mijloace sigure 7? 
pentru apărarea păcii spre bi- \\ 
ne'e întregii omeniri. ;>

Tineretul romin, alături de 7? 
u întregul nostru popor, legat \\ 
C de poporul cehoslovac prin- 
» tr-o prietenie de nezdruncinat, <7 
?< urează acestuia din toată ini- << 
<< r.ia — cu prilejul sărbătorii >> 
»de astăzi — noi victorii in 7? 
77 lupta și munca sa pentru con- (< 
instruirea socialismului, pentru >> 
» apărarea păcii în lume. 77

*>


