
Pentru formarea unei generații 
de intelectuali demnă de

măreața epocă a socialismului

£

Cea de-a doua Conferință 
Națională a U.A.S.R. 
care s-a desfășurat între 

19 și 22 februarie a.c. în Ca
pitala patriei noastre și la 
care au participat delegați ai 
miilor de studenți din toate 
centrele universitare — se în
scrie ca un eveniment impor
tant în viața studențimii noa
stre.

Conferința a dezbătut pe 
larg rezultatele obținute de 
asociațiile studenților, a scos 
la iveală lipsurile existente în 
munca acestora și a stabilit 
sarcinile lor de viitor pentru 
educarea tineretului studios, 
pentru formarea cadrelor de 
specialiști bine pregătiți, cetă
țeni înaintați, care să-și dă
ruiască toate forțele cauzei 
poporului muncitor.

Exprimînd sentimentele cele 
mai profunde ale tuturor stu
denților din Republica Popu
lară Romînă, delegații Ia Con
ferință au afirmat dragostea 
și devotamentul studențimii 
noastre față de Partidul Mun
citoresc Romiîn, față de regi
mul democrat-popular, ade
ziunea lor deplină la politica 
partidului și a guvernului, ho- 
tărirea lor de a merge neabă
tut pe drumul arătat de par
tid, dorința lor de a contribui 
din toate puterile la construi
rea socialismului in patria 
noastră dragă.

Participanții la Conferință 
au primit cu uriaș entuziasm 
salutul adresat conferinței și 
tuturor studenților din patria 
noastră, în numele partidului 
și guvernului, de către tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R. Cuvintele calde rostite 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, expresie a grijii per
manente 
tești cu 
vernul 
studios,

studenții un înalt îndreptar, 
un jnsufiețitor program con
cret de muncă și luptă.

Luminate de indicațiile de 
neprețuit cuprinse in cuvînta- 
rea de salut a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, dez
baterile celei de-a doua Con
ferințe Naționale a U.A.S.R. 
au prilejuit o profundă ana
liză a activității de pînă acum 
a asociațiilor studenților, sco- 
țînd în lumină cu claritate 
sarcinile lor de viitor.

Așa cum a reieșit din lucră
rile conferinței, asociațiile stu
denților, conduse de partid și 
îndrumate de organizațiile 
U.T.M., au muncit intens in 
cei doi ani de existență, con
tribuind nemijlocit la obține
rea unor importante succese 
în munca de formare și pre
gătire a tinerelor cadre de in
telectuali. Activitatea depusă, 
succesele obținute, au dus la 
creșterea prestigiului asocia
țiilor studenților jn rîndurile 
studențimii, la întărirea rolu
lui lor în întreaga viață uni
versitară.

Totodată din dezbaterile 
conferinței a reieșit limpede că 
asociațiile trebuie să-și îmbu
nătățească și să-și intensifice 
activitatea pentru a ajuta me
reu mai temeinic la îndeplini
rea sarcinilor pe care partidul 
le pune în fața studenților de 
a se forma ca specialiști cu 
temeinice cunoștințe teoretice 
și practice, bine pregătiți din 
punct de vedere ideologic și 
politic, cadre Ce nădejde pen
tru economia și cultura noa
stră socialistă in plină dezvol
tare. Preocuparea de a ridica 
nivelul activității asociațiilor 
la înălțimea sarcinilor trasate

de partid, iată ideea ce a stră
bătut ca un fir roșu dezbate
rile conferinței.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej spunea în cuvîntarea 
sa, adresîndu-se studențimii : 
„Trebuie să vă pregătiți te
meinic pentru profesiunea a- 
leasă, pentru minunata activi
tate constructivă ce vă aș
teaptă în fiecare colț al țării, 
unde veți avea pe deplin posi
bilitatea să vă afirmați talen
tul, energia, entuziasmul și în
treaga capacitate, în munca și 
lupta pentru victoria socialis
mului, pentru binele și ferici
rea poporului, pentru înflori
rea patriei noastre dragi — 
pentru pace in lume“. Pornind 
de la această indicație, dele
gații studenților din întreaga 
țară au subliniat necesitatea 
ca activitatea asociațiilor stu
denților să fie mai puternic 
orientată spre dezvoltarea 
pasiunii studenților pentru 
studiu, spre dezvoltarea pa
siunii pentru profesiunea alea
să, pentru cuceririle științei și 
tehnicii celei mai înaintate, in 
special ale științei și tehnicii 
sovietice, care și-au dovedit 
superioritatea deplină în cele 
mai importante domenii. In rin- 
dul studențimii trebuie creată 
o opinie de masă combativă 
împotriva acelor e'emente îna
poiate — puține la număr — 
care dovedesc superficialitate, 
mediocritate in pregătire. Stu
denții trebuie educați să înțe
leagă mai adine sensul anilor

„Scînteia tineretului**
(Continuare în pag. 3-a)
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In regiunea Ploești

și a dragostei părin- 
care partidul și gu-, 
înconjoară tineretul [ 
constituie pentru toți j

525 brigăzi 

de munca patriotica
In regiunea Ploești s-au creat 

pînă în prezent 525 de brigăzi de 
muncă patriotică care cuprind 
peste 15.000 de tineri. Participînd 
la lucrările de pe șantierele de 
construcții, la repararea de dru
muri și poduri, brigadierii ploeș- 
teni au realizat de la începutul a- 
nului lucrări în valoare de peste 
608.000 lei.

tn cinstea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Viena se vor mai constitui 
în regiune încă 475 brigăzi de 
muncă patriotică. Tinerii ploeșteni 
au hotărît să participe la lucrările 
de modernizare a drumurilor 
printre care șoselele Tîrgoviște— 
Ploești și Băicoi—Moreni. Un nu
măr de 150 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică vor lucra la sate 
pentru a reda agriculturii q supra
față de 2.000 ha.

(Agerpres)

In raionul 
„23 August'II

Prolefarî clin toaîe fările, unițî-vă!
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Prima unitate 
din marele combinat 

de industrializare 
a lemnului 

de la Gălăutaș a intrat 
în funcțiune

La Școala profesională a uzinelor „Timpuri Noi“ din Capitală, 
atelierul-școaiă, viitorii muncitori de miine învață să împletească și 
mai strîns cunoștințele teoretice cu cele practice. Iată în fotografie 
un grup de elevi din anul I discutînd despre ascuțirea corectă a 

cuțitelor de strung

in

Foto: D. D. FLOREA

La combinatul de industriali
zare a lemnului din Gălăuțaș, 
Regiunea Autonomă Maghiară — 
una din marile unități menite să 
asigure valorificarea superioară 
a acestei importante bogății a 
țării noastre — a intrat în func
țiune fabrica de placaje. Dotată 
cu utilaj modern de înaltă pro
ductivitate, noua fabrică de pla
caje de pe Valea Mureșului, pro
iectată de specialiștii Institutului 
de proiectări și cercetări pentru 
industria lemnului — IPROCIL, 
este una dintre cele mai moder
ne construcții de acest fel din 
Europa.

Procesul tehnologic al fabricii 
este caracterizat printr-un înalt 
grad de mecanizare: începînd de 
la descărcarea buștenilor din va
goane și pînă la expediția produ
sului finit, totul se face cu mij
loace mecanizate.

Noua unitate a industriei lem
nului va produce o mare canti
tate de placaj de bună calitate și 
la un preț de cost mai mic. Ast
fel, din cantitatea de placaj pro
dus anual la această fabrică se 
pot produce 150.000 garnituri de 
mobilă.

La acest mare combinat se află 
în construcție alte două unități, 
o fabrică de plăci celulare și o 
fabrică de plăci aglomerate din 
așchii din lemn de fag. Prima va 
realiza produse cu o largă între
buințare în domeniul construcții
lor, iar cea de-a doua va valo
rifica 
brica 
ca de

deșeurile rezultate de la fa
de placaje și de la fabri- 
plăci celulare.

(Agerpres)

Brigada de mecanici mo
toare, de la uzina „Tudor Vta- 
dimirescu" din Capitală, con-

Constantin Purcărea a reali
zat pe lunile ianuarie și fe
bruarie economii de piese în 
valoare de 29.200 lei, reali- 
zînd în aceiași timp și o de
pășire in producție în medie 
de 30 la sută.

în fotografie : responsabilul 
brigăzii discută cu membrii ei 
despre unele probleme ale îm
bunătățirii muncii.

Foto D. F. DUMITRU

Cooperativizarea
raionului Sighișoara

OO

Inițiative pionierești
Sub îndrumarea organ.-ației 

U.T.M., unitatea de pionieri 
de la Școala de 7 ani din co
muna Șoldanu, regiunea Bucu
rești întreprinde frumoase ac
țiuni de folos obștesc. Astfel, 
în timpul lor liber, pionierii și 
școlarii din Șctdanu au strîns 
peste 1.000 kg. fier vechi. 
După aceea, cu .sprijinul cîtar- 
va utemiști colectiviști, au de
molat vechiul gard al școlii. 
Apoi, au săpat gropite și au 
fixat în pămînt stîipii. Pe o 
porțiune de 50 metri, în orele 
libere, pionierii ajutați de ti
nerii colectiviști, au făcut un 
gard nou și trainic.

Purtînd o deosebită dragos
te gospodăriei colective în

care muncesc părinții lor, pio
nierii din cercul tinerilor na- 
turaliști, sub conducerea în
vățătoarei Elena Stancu, au 
hotărît să îngrijească de cite- 
va animale ale gospodăriei. 
Gele învățate la școală, în le
gătură cu îngrijirea oilor in 
timpul fătării, menținerea cu
rățeniei în grajdurile vacilor 
și altele le aplică cu multă 
pricepere în gospodărie.

MARIN MUȘAT 
secretarul comitetului 

U.T.M. pe comună

(Material sosit» în cadrul 
concursului corespondenților 
voluntari}.

Mai multă atenție
cursurilor de

i
minim tehnic

Creșterea producției și produc
tivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea 
prețului lor de cost, depind 
mare măsură de nivelul pregăti
rii profesionale a fiecărui tînăr 
muncitor. Iată de ce documen
tele Plenarei a Vl-a a C.C. al 
U.T.M au subliniat necesitatea 
ca organizațiile U.T.M. din în
treprinderi, în strînsă colaborare 
cu cabinetele tehnice și comite
tele de întreprindere, să organi
zeze cursuri de minim tehnic 
pentru ridicarea calificării tine
retului la nivelul tehnicii noi.

Raionul „23 August" din Capi
tală este un raion cu o puternică 
industrie în care lucrează peste 
9.000 de tineri muncitori. Dintre 
aceștia, doar 462 de tineri — 
adică 5,13 la sută, au fost cu
prinși în 1958 în 42 cursuri de 
minim tehnic. Cum se explică 
această situație ?

CiDd există inițiativă ‘
I

în întreprinderile unde comite
tele U.T.M. au privit cu spirit de 
răspundere organizarea și buna 
desfășurare a cursurilor de minim 
tehnic, tineretul a adus o contri
buție importantă la buna desfășu
rare a procesului de producție Așa 
stau lucrurile la uzinele de țevi 
„Republica". îndrumat de comite
tul de partid, comitetul U.T.M. a 
organizat în anul trecut 17 cursuri 
de minim tehnic. Programele ana
litice întocmite cuprind probleme 
strîns legate de procesul de pro
ducție. Peste 30 de tineri ingineri, 
printre care frații Gheorghe și Ene 
Minea, Nicolae Iordache, maiștrii 
Voicu Bănică, Marin Bucur și 
alții sprijină în mod concret acti
vitatea acestor cursuri. Ei prezintă 
în fața tinerilor lecții bogate în 
conținut, cu exemple și date con-

crete luate din activitatea de Re
caro zi a uzinei.

In acezt an, comitetul U.T.M. a 
organizat încă două cursuri de 
minim tehnic. In cadrul cursului 
de la laminorul de 6 țoii, tînărul 
inginer Ion Moldovan a demonstrat 
cu ajutorul calculelor că nerespec- 
tarea temperaturii de încălzire a 
metalului duce la pierderi mari 
de oțel prin oxidare și la rebuturi, 
subliniind necesitatea respectării 
procesului tehnologic.

Ridicîndu-și nivelul pregăti
rii profesionale, mulți tineri din 
secția laminor au reușit să reducă 
rebuturile sub coeficientul admis. 
Astfel, tinerii din brigada ingine
rului Ene Minea au îndeplinit în 
ultima vreme planul de producție 
în proporție de 110—112 la sută, 
reducînd rebuturile 
sută.

Uzinele „Vasile 
produce în acest an 
Pentru calificarea 
nerilor care vor 
realizarea acestor 
buie luate, măsuri 
acum. Ținînd

nai U.T.M., ne-a spus că nu au 
organizat încă cursuri de minim 
tehnic.

tn fabrică se face simțită din 
plin necesitatea pregătirii superi
oare a tinerilor muncitori, mai cu 
seamă pentru că anul acesta s-a 
trecut la producția de fire pieptă
nate, subțiri, care reclamă o cali
tate superioară. Ca să ridice in
dicii de utilizare a mașinilor, țesă
torii au nevoie de fire de bună ca
litate. Toate aceste lucruri sînt 
prea bine cunoscute de comitetul 
U.T.M. care a manifestat lipsă de

roșa Tudoroiu recunoaște că sînt 
necesare aceste cursuri, că există 
condiții pentru buna lor organiza
re. Toate aceste lucruri sînt cunos
cute de mult și comitetul U.T.M. 
trebuie deîndată să lichideze for
malismul, să organizeze concret 
munca de antrenare a tuturor tine
rilor la cursurile de minim tehnic.

Din păcate trebuie spus că la 
fel stau lucrurile și la „Postăvăria 
Romînă" și alte fabrici.

tehnic. Lui Stan Stoica, i-a „scă
pat din vedere” această problemă 
importantă.

Documentele Plenarei a Vl-a a 
U.T.M. precizează concret 

sarcinile organizațiilor 
.' 1 este 

deci să fie luate deîndată 
eficace care să ducă la

La a 10-a aniversare a isto
ricei plenare a C.C. al P.M.R. 
din 3—5 martie 1949, dintr-un 
nou raion al țării, raionul Sighi
șoara, a sosit vestea că toți ță
ranii muncitori cu gospodării in
dividuale au pășit pe calea mun
cii în comun, intrind în gospo
dării agricole colective și întovă
rășiri agricole. Acesta este cel 
de-al doilea raion din regiunea 
Stalin cu agricultura cooperativi- 
zată.

Un rol de seamă în cooperati
vizarea agriculturii raionului l-a 
avut munca politică de convinge
re a țărănimii muncitoare de su
perioritatea muncii în comun des
fășurată de organizațiile de par
tid de la sate. Prin convorbiri de 
la om la om, prin organizarea de 
vizite la gospodării agricole 
colective și Ia colectiviști acasă, 
prin conferințe ținute de ingineri 
agronomi și de colectiviști frun
tași — însoțite de exemplificări 
concrete — tot mai mulți țărani 
muncitori s-au convins de rodni
cia muncii în gospodării colecti
ve și întovărășiri agricole. Un a- 
port însemnat în munca pentru 
cooperativizarea raionului l-au 
avut comuniștii și deputății sfa
turilor populare, care s-au în
scris primii în unitățile coopera
tiste din agricultură, constituind 
astfel un exemplu demn de urmat 
pentru țăranii muncitori din 
raion.

Acum, în raionul Sighișoara, 
există 33 de gospodării agricole 
colective și 50 de întovărășiri 
care unesc peste 10.000 de fami
lii de țărani muncitori romfni, 
maghiari și germani cu peste 
33.500 ha. de teren agricol.

de artiști amatori

cu 10—15 la

Roaită“ vor 
produse noi. 

înaltă a ti- 
participa la 
produse tre- 
încă de pe

seama de a- 
ceasta, noul comitet U.T.M. al u- 
zinelor „Vasile Roaită“ a organizat 
trei cursuri de minim tehnic, în 
sectorul V montaj pentru 18 lăcă
tuși, în sectorul IV mașini agricole 
pentru 40 lăcătuși și în sectorul 
turnătorie I pentru 26 tineri tur
nători. Important este însă ca în 
acest an să se urmărească cu per
severență participarea tinerilor, 
însușirea materialului predat, pen
tru a nu se mai repeta situația din 
anul trecut eînd cele 
de minim tehnic s-au

trei cursuri 
autodizolvat.

0 problemă uitată
Tovt Constanța Tudoroiu, secre

tara comitetului U.T.M. de la „Fi~ 
latura Romanească de Bumbac**» 
membră în biroul comitetului raio-

răspundere în îndeplinirea obliga
țiilor ce i revin în această direc
ție. De aceea în fabrică există încă 
numeroși muncitori printre cart 
tinerii Maria Mereuță, Angela 
Sava. Crețu Paulina, Florea Călin 
și alții care nu-și realizează pla
nul, nu dau întotdeauna produse 
de bună calitate. Comitetul U.T.M. 
avea datoria să se ocupe cu serio
zitate de crearea condițiilor nece
sare pentru pregătirea tuturor tine
rilor la nivelul tehnicii noi în ca
drul unor forme organizate în pri
mai rind în cadrul cursurilor de 
minim tehnic, pentru ca aceștia 
stăpînind bine meseria să poată 
aduce contribuții tot mai mari la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
plenara din noiembrie 1958 a C.C. 
al P.M.R. Nu este deajuns că tova-

Comitetul raional
a muncit formal

Raidul întreprins în raionul „23 
August" a scos în evidență faptul 
că exilstă o seamă de comitete 
U.T-M. din întreprinderi care nu 
s-au ocupat de organizarea și des
fășurarea cursurilor de minim teh
nic. O asemenea situație este de
terminată și de faptul că multe din 
ele au fost lipsite de îndrumarea 
comitatului raional U.T.M. „23 
August”. Comitetul raional și în 
primul rînd tovarășul Vasile Savu, 
instructor cu problemele muncito
rești, membru în birou, nu a in
struit temeinic comitetele U.T.M- 
cu problemele privilnd organizarea 
cursurilor de minim tehnic, necesi
tatea lor, modul lor de funcționare 
etc. Chiar acolo unde ele au fost 
înființate, comitetul raional U.T.M. 
n-a controlat felul cum acestea iși 
desfășoară activitatea. Unii in
structori ai comitetului raional 
U.T.M., cum sint tovarășii Stan 
Stoica și Constantin Chițimia, au 
transformat deplasările în organi
zațiile de bază U.T.M. de care 
răspund în simple vizite. Tovară
șul Chițimia, de exemplu, merge 
destul de des la „Filatura Romi- 
nească de Bumbac” și la „Postă
văria Romînă" dar n-a făcut nimic 
ca aici să existe cursuri de minim

C.C. al
și clar sarcinile orga ni; 
U.T.M. în această direcție; 
necesar 
măsuri 
îmbunătățirea acestei situații. Co
mitetul raional U.T.M. „23 Au
gust" trebuie să instruiască temei
nic activiștii și să le ceară să spri
jine comitetele de baza U.T.M. în 
organizarea și desfășurarea cursu
rilor de milnim tehnic, să analizeze 
in ședință de birou, în ședință de 
activ cum se desfășoară acțiunea 
de ridicare a calificării profesio
nale a tinerillor muncitori. Un mare 
ajutor ar fi în această privință or
ganizarea unor consfătuiri cu ti
nerii ingineri în legătură cu spri- 
jilnul pe care aceștia îl dau cursu
rilor de minim tehnic.

Comitetul raional trebuie să 
ceară comitetelor U.T.M. să des
fășoare o muncă susținută de la 
tînăr la tînăr pentru a le explica 
necesitatea însușirii tehnicii noi, 
să popularizeze succesele obținute 
prin gazetele de perete, stațiile de 
radioamplificare etc, să ceară să se 
ia măsuri concrete in cazul cind 
unii tineri nesocotind ajutorul ce 
li se dă prin organizarea acestor 
cursuri, nu participă sau nu-și în
sușesc materialul predat.

Organilzînd o largă acțiune de 
ridicare a calificării tineretului cu 
ajutorul cursurilor de minim teh
nic Comitetul raional U.T.M. „23 
August” va contribui la mobiliza
rea tineretului în îndeplinirea u- 
neia din sarcinile importante pe 
care Plenara din noiembrie a C.C. 
al P.M.R. a încredințat-o tineretu
lui : sporilrea contribuției sale la 
îndeplinirea planului de stat,

LIDIA POPESCU

(Agerpres)

Acum cîteva zile, într-o di
mineață, în fața Casei regionali 
de creație populară din Bacău, 
o clădire albă și impunătoare, 
așezată ba întretăierea străzilor 
din centru, se opri o căruță și 
din ea coboriră un bătri- 
nel și patru tineri, toți îmbră- 
cați în sumăieșe de dimie și eu 
căciuli brumării pe cap.

— Iaca am ajuns, spuse bă
trînul chemîndu-i pe flăcăi 
după el.

Apoi pășind în încăpere în
trebă :

— O fi aici tovarășul Sfir- 
logea ?

Tovarășul Sfîrlogea 
utemisl, instructor 
al casei de creație, 
văzu pe bătrîn fața i se învi
oră ca la vederea unei 
cunoștințe.

— Ei, ce-ați făcut, 
treaba ?

Bătrînul, se așeză pe 
în fața instructorului și 
doi începură o discuție.

— Amu totu-i pregătit. 
„Hangul de mînă" e gata. „Bă
tuta la două sute" așișderi.

— Și-am mai avea o „țiitu- 
ră" de-a noastră pe care n-o 
cunoașteți — îi tăie vorba unul 
din flăcăii în sumăieșe de di
mie. E tare frumoasă, uitați-vă, 
dacă nu credeți. Și dint r-odată 
luîndu-i pe ceilalți de mînă 
începură toți patru să se în- 
vîrtească prin cameră intr-un 
joc cu specific moldovenesc.

Instructorul îi privea vesel.
— Așa că vașteptăm la 

bare, spuse bătrînul către 
Duminică vrem s-o dăm.

Tabloul acesta în care 
bătrîn și patru tineri vin

e un 
metodist 
Cînd îl

vechi

merge

scaun 
amîn~

ser
ei.

un 
în-

început de prig^vară in parcurile bucureștene.
Foto: GR. PREPELIȚA

tr-o dimineață la casa de cre
ație din regiunea lor încunoș- 
tiințîndu-l pe instructor de ul
timele lor pregătiri artistice, 
nu poate avea loc decît în zi
lele noastre. Moi apoi, de la 
tovarășul Sfîrlogea am aflat un 
fapt de-a dreptul surprinzător.

Toți acești entuziaști ai jacu
lui popular fac parte din'r-o 
singură familie, familia Sără
țeanu din comuna Troian, ra
ionul Bacău, numărînd de la 
bunici pînă la nepoți 32 de 
membri. Povestindu-mi despre 
ei tovarășul instructor lasă în
să într-adins la urmă ceea ce 
e mai interesant ; întreaga fa
milie formează la un loc echi
pa de dansuri a căminului 
cultural din comună. Pe scurt 
crearea acestei originale echipe 
s-a produs astfel :
• Acum doi mi, toamna, ute- 
mistui Sfîrlogea nimerise, a- 
proape din întimplare, la Sără
țeanu acasă la curățatul porum
bului. Și ca la orice asemenea 
prilej nu se putea să lipsească 
jocul și voia bună. Așa că 
înspre dimineață, la sfîrșitul 
lucrului, cineva scoase de la 
brîu un fluier și jocul începu. 
Se prinseră in horă tineri și 
bătrîni ; imitîndu-i își flutu
rară cravatele lor și pionierii. 
Instructorul privi cu luare 
aminte aceste mișcări de vese
lie, cu mult pitoresc în ele f 
unele dintre ele tradiționale, 
altele exprimând viața nouă a 
satului și aflînd că cei veniți 
la clacă sînt de fapt o singură 
familie, ii veni o idee interesan
tă. A doua zi, s~a dus ba sediul 
organizației U.TJM., a stat de 
vorbă cu membrii biroului 
U.TJM. și printre alte metode 
de atragere a țăranilor munci- 

. tori la o bogată viață culturală
> a propus inițierea „Dansului
> celor patru generații". Firește, 
Itînărul instructor avea în pri-
> mul rind în vedere această fa-
> milie numeroasă. Și cum 
? în familia lui Sărățeanu erau 
; și utemiști, aceștia îl ajutară
> cu mult entuziasm la înfăptu- 
(irea acestei idei. Curînd, pe
> scena căminului cultural avu 
Hoc primul program de jocuri 
(populare executat de toți cei 
)32 de membri ai familiei Să- 
/ rățeanu. In scenă intrau mai
< întăi in ritm lin și legănat bă- 
jtrînii în frunte cu Nicolae Să-
> rățeanu, capul familiei în vîr- 
(stă de 84 de ani, apoi cei între 
(două vîrste, printre care și
> Anton Sărățeanu, tată a 12 fe- 
(ciori, și in cele din urmă co- 
S piii formînd ta un loc un lanț 
(fremătător in ritmuri din ce în 
f ce mai avintate.
( — Bătrînul care a fost aici
< cu căruța e Anton, cel cu 12 
(feciori, mi-a spus instructorul. 
(Elisabeta, soață-sa, n-a ieșit 
(din sat decenii întregi. Munții
> i-a văzut abia pentru prima 
țoară în vară, mergind la Slănic 
/cu echipa. Acum vrea neapărat 
s să vadă și Bucureștii și să 
ycînte împreună cu feciorii 
>și nepoții ei.
> lată cîteva fapte semnificați- 
țve din viața nouă a satului
> nostru.



SUB CONDU DEDEA PARTIDULUIpu ili'iiniiil socialismului Ia sale
Ei împlinesc 10 ani
Zăbrani, intre Timișoara și 

Radna, mai aproape de cea 
din urntă. De jos, din gară, 

acoperișurile cățărate pe deal zi Tu
tuiesc cerul palid. Urc un dru
meag in pantă destul de mare ; 
sus, piciorul se odihnește pe tro- 
tuoarele pietruite ce sfidează no
roiul dintre ele. Trec și salut fără 
glas uriașele porți bănățene care 
închid casele ca niște cetăți.

Cetăți ? Ale cui ? Cetatea pre
supune putere. Trebuie să văd cine 
domină Zăbranii. Cine e bogatul. 
Puternicul. Stăpînul.

Ei, cine-i ? Ghici ghicitoarea 
mea.

Sentimentul puterii
O casă mare. O firmă. In fugă, 

citesc sărind peste cuvinte : 
„...gospodăriei colective... 
Nou... Zăbrani" 
tru. Cum văd 
trebăluind prin, 
la niște grajduri, 
întreb de cineva 
Oamenii mă fac atent că 
central e mai departe, nu aici. Mă 
uit mai bine la firmă : intr-ade
văr aici e sediul brigăzii a lll-a. 
Nu fac o sută de metri — altă 
casă de proporții impunătoare, 
cu altă firmă tip, cu alte grajduri, 
remize. De astă dată citesc atent : 
,Brigada î-a a gospodăriei agrico
le colective „Drum Nou“ Ză
brani". Să vedem peste drum : 
,Atelierele unificate ale gospodă
riei agricole colective" etc. Din
coace : „Casa-laborator a gospo
dăriei" După colț : „Creșă gospo
dăriei"...

Pini să ajung la sediu mă du
miresc cum stau lucrurile, așa in
cit sint sufletește pregătit să în
semn cifrele pe care, calm, dezin
volt, colectiviștii aveau să mi le 
spună la capitolul averi imobile : 
13 clădiri 
remize, 10 
grajduri, 
scroafe, 11 cocini, un grajd pentru 
vaci, un saivan, 4 cotețe de păsări, 
2 silozuri din beton, apoi, la alt 
capitol, un gater, 3 motoare, 
un autocamion, altul în curs de 
montare din piese cumpărate...
Ajung ? Mie, care le scriu numai, 
hotărît că da, dar cei care le stă- 
pînesc și le folosesc tind spre mai 
mult, necontenit spre mai mult. 
Căci ritmul dezvoltării e furtu
nos.

„Drum nou" e una dintre pri
mele gospodării colective pe țară. 
La 24 iulie va împlini 10 ani. A- 
cum 10 ani s au strîns alături 43 
de familii cu 207 hectare. Acum 
sint 469 de familii cu 1.454 hecta
re iar restul familiilor din comună 
sint reunite în două întovărășiri. 
Vreau o cifră globală, elocventă 
pentru punctul de plecare, una 
pentru o etapă de pe parcurs și 
una pentru momentul actual al 
gospodăriei. Tovarăși contabili, vă 
rog. Poftim. Fondul de bază la 
inaugurare : 10.250 lei. în anul 
1953, după patru ani de muncă: 
537.547 lei. în sfirșit, la 1 ianua
rie 1959, după ultimul revelion 
petrecut cu chef mare la căminul 
cultural : circa 2.000.000 lei.

— Tovarăși contabili, vă mul
țumesc.

Acesta 
cele mai 
rănii din 
trăind in 
puterii, al puterii de neinfrînt.

Acest sentiment, întemeiat pe 
bogăția obștească și pe îndestula
rea nevoilor personale îfi are is
toricul său. El sa născut șl a 
crescut în luptă. In fruntea celor 
43 de familii de la început, au 
stat comuniștii. Dușmanii spu
neau : „Foi vreți să stricați rin- 
duielile în Zăbrani ? Ce, vați 
născut voi în Zăbrani ?“ (căci
mulți veniseră din alte părți de

Drum 
să in- 
oameni 

curții 
remize.

și dau 
ci ți va 
fundul 

la niște 
din conducere, 

sediul

administrative, 24 de 
pătule de porumb, 7 
două maternități de

țară — oameni săraci lipiți, îm
proprietăriți aici, la poalele dea
lurilor Lipovei). La vorbele duș
manilor nu s-a clintit nimeni. Co
munistul Vasile Budău, actualul 
brigadier la brigada zootehnică 
și-a amintit de argăția la alde Fe- 
rig, chiaburii (plata: o zdreanță 
pe an) și le-a amintit 
vremea aceea. Comuniștii 
strîns rindurile și ceilalți i-au 
mat. înainte ! Au strîns prima 
coltă a muncii in comun — 5 
de griu la zi-muncă — și la 31 
cembrie 1950 cererile a încă 
de familii fuseseră aprobate în a- 
dunarea generală. Așa au pășit 
mai departe.

Mai departe au fost alte episoa
de în care s-a călit conștiința co
lectivistă. în 1952 inti~o vară cînd 
s-a copt griul repede în arșița 
ivită deodată, colectiviștii au re
coltat noaptea, la lumina stelelor, 
să nu se scuture spicele, lată așa 
s-a născut sentimentul puterii. în 
gospodăria colectivă se mînuiesc 
sute de mii de lei, dar oamenii, 
educați în muncă de către partid, 
au pus suflet pentru ultimul bănuț 
și îi cunosc prea bine valoarea.

Se cheamă satul nou

și altora 
și-au 

ur- 
re- 
kg. 
de-
144

îi
colectivi- 
la drept 

de case. 2 
in ultimii

muncă, timpul visurilor împlinite 
și al cerințelor ce cresc nemă
surat!

In scopul acesta 
am strîns cîteva din 
momentele unei zile

Banciu, 
volume

este unul din lucrurile 
remarcabile pe care ță- 
Zăbrani le-au căpătat 
colectivă — sentimentul

Încotro, tovarășe ?
In satul nou.
N-o luați la figurat vă rog. Așa 
zice.
Satul nou este rodul

zării în Zăbrani. Este, 
vorbind, un cartier. 33 
ulițe întregi, ridicate 
doi ani. împrumutul generos acor
dat de stat, transportul gratuit al 
materialelor cu căruțele gospodă
riei, și zilele muncă au săvîrșit a- 
ceastă miraculoasă extindere a co
munei.

Ana Gîrzu, văduvă cu doi copii, 
se miră cum a răzbit în greutăți, 
privește încruntată ușa veche deo
camdată instalată între două ca
mere cu totul și cu totul noi, și, 
dintr-odată, fericirea îi luminează 
ochii : ea, văduva, sărmana, șia 
făcut casă. Ea ? Ea singură ? Nu. 
Partidului ii datorează totul. Ana 
a muncit la gospodărie, a 
din tot sufletul. Pentru că 
fletul ei era liniște: copiii 
creșă. Ana Gîrzu a fost 
mamă din Zăbreni care și-a adus 
copiii la creșă, pe vremea cind fe
meile, cu cugetul încă întunecat 
de ațițările chiaburești o tîrno- 
seau, o blestemau și îi prevesteau 
toate nenorocirile. Au văzut ele, 
ceva mai tîrziu cine avusese drep
tate. Ana e plină de încredere în 
viața făurită cu brațele ei și ale 
tovarășilor ei. Vecinii, (rații Lazăr 
și Matei Văscan, cu nevasta celui 
dintîi și cu mama amîndorura, sini 
și ei proprietari de casă nouă pen
tru prima dată in viața lor. Lazăr 
are 26 de ani, Matei abia s-a în
tors din armată. Vorbește cu ei. 
Sar lăsa rupți in bucăți dar 
n-ar îngădui nimănui să se atingă 
de colectivă. De la lucrurile 
pînă la cele mai mărunte, 
absolut totul se rezolvă prin 
tența și munca în colectivă.

Și pretențiile oamenilor asupra 
vieții cresc, cresc necontenit. 
Lite, băieții ăștia, nu mai au răb
dare; cînd întocmesc șura? Cînd 
văruiesc cămara din fund ? Cînd 
poduiesc în față ? Cînd ? Cînd ?

Și alții M supăr ați că la cinema
tograful 
pe prea 
aparat ? 
adăugat 
lauri La diplomele din anii trecuți. 
— multe — care împodobesc cămi
nul cultural. 
Cînd ?

Hei, timpul 
dator, timpul 
tive milionare

muncit 
in su- 
sînt la 
prima

mari 
totul, 
exis-

din Zăbrani filmul se ru- 
des. Cînd o să avem alt 
Cînd ? De mult n-a mai 
Zăbranii nici o frunză de

Bibliotecara Eleonora 
alegînd din cele 7.000 de 
ale bibliotecii cîte pot intra în două 
sacoșe și plecînd cu ele pe teren, 
din casă în casă, adică de la nu
merele 380 la 400. Azi difuzează 
„Furtuna" de Ehrenburg, „Po
vestiri" de Scedrin, „Dracul și 
domnișoara de la mănăstire" de 
Paul Schuster și nu știu cîte cărți 
cu poze pentru copii, splendid 
ilustrate.

Altceva : un mic alai format din 
tovarășa Viorica Mica, educatoarea, 
urmată de colega ei pentru secția 
germană și de un bătrânel cu oche
lari, toți cu brațele încărcate de 
autocamioane pitice, mașini de 
gătit și păpuși. De la cooperativă, 
alaiul se îndreaptă spre creșă. E 
limpede : la 1 martie, la creșă, 
copiii colectiviștilor reîncep „să-și 
vadă de treabă".

Altceva. Ședință la școală cu 
tineretul. Reorganizarea muncii 
culturale. Instruiri. Iată forma
țiile, tovarăși : teatrul româ
nesc, teatrul german. Dansuri ro- 
mînești. Dansuri germane. Briga
dă de agitație. Corul îl facem îm
preună. toți. Afoni, nici unul de 
aici, din sală. De acord? Bine.

Altceva. Locțiitorul de preșe
dinte al gospodăriei colective. 
Wagner către Ursu Costică, un ute- 
mist dezghețat care lucrează la a- 
telierul mecanic. „Pentru dumini
ca viitoare, iei băieții și pregătești 
sediul brigăzii a doua pentru, nun
tă. Se însoară băiatul lui Ion Hol
bau; ciobanul nostru. Vasile nu-i 
colectivist, dar e băiat de colecti
vist și ia fata unui întovărășit. 
Pregătești ca de obicei. Să fie cu
rat. Să fie frumos". Costică dă din 
cop. Știe. S-a mai nuntit acolo.

Altceva. Gheorghe Pantea. co
lectivist din brigada a 6-a viticolă 
primește poștă. Recunoaște scrisul 
și se bucură, ti scrie fiul, student 
la Facultatea de construcții civile. 
Mai știe băiatul cum merg trebu
rile aici la țară ? Mai știe. Ori
cum, nici prin minte nu'i trece 
să uite.

Altceva. Colectiviștii examinează 
noul clarinet al lui Ion Petrean. 
Petrean a avut un clarinet A și 
l-a schimbat luînd un altul S, ca 
să corespundă celorlalte instru
mente din orchestră. Chestie de 
sonoritate, mi s-a părut ciudat lu
cru, dar nu mă pricep deloc, 
că...

Și însfîrșît. Soarele ultimei 
de februarie. Multe lucruri
Zăbrani sclipesc în razele soare
lui : geamurile de la grădinărie, 
vitraliile de la intrarea în birouri, 
instrumentele medicale din trusele 
metalice ale dispensarului. Dar, 
parcă mai mult ca orice răsfrâng 
o sclipire roșietici, vie. cele patru 
tractoare puse la rind în margi
nea satului. Parcă așteaptă un 
semnal. Așa și este. Maț au de 
așteptat cîteva zile și va urma 
semnalul, și vor începe bătălia 
primăverii, bătălia pentru belșugul 
acestor țărani colectiviști, cărora 
partidul clasei muncitoare le-a ară
tat, acum 10 ani, drumul nou.

ȘTEFAN IUREȘ

așa

zile 
din

în aceste zile, comunistele Stela Neagu, Mița Dan, Paraschi va Faur, de la S.M.T. Traian-sat, 
raionul Brăila, trăiesc un eveniment deosebit. Ele fac pacte din prima promoție de mecanizatori care 
au crescut in anii regimului de democrație populară. Acum, cînd sărbătoresc un deceniu de activi
tate rodnică, privesc cu mai multă încredere în viitor și sînt hotărî te să muncească cu mai multă 
sîrguință, pentru obținerea de re colte din ce în ce mai mari.
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In Dobrogea se întind astăzi pă- 
minturile fără haturi ale harnici
lor colectiviști. jn trecut, pe vre
mea cruntei orinduiri burghezo- 
nioșierești, țăranii muncitori tru
deau din greu pentru o coajă de 
mămăligă pe păminturile moșieri
lor. Astăzi, eliberați de crunta ex
ploatare și asuprire burghezo- 
moșierească ei se bucură din plin 
de roadele muncii lor. Llrmînd in- 
detnnul părintesc al partidului ță
ranii muncitori din comuna noas
tră și-au unit pentru totdeauna fi- 
șioarele de pămint in tarlale în
tinse, roditoare. In locui pluguri
lor care scurmau la suprafață pă
mintul, clasa muncitoare ne-a asi
gurat tractoare moderne și mașini 
de tot feiul care lucrează pe mari 
întinderi, stnulgind pămintului 
roade din ce in ce mai mari. Sta
tul nostru democrat-popular, a 
venit in sprijinul țărănimii munci
toare cu mașini și agregate mo
derne, puternice, cu îngrășăminte 
și semințe de soi, cu zeci și sute 
de specialiști.

în timpul burgheziei, la noi, la 
Crucea, griul aproape că nu se 
cultiva. Ici, colea intilneai cîte un 
petec de pămint semănat cu grîu. 
in.anul 1938, anul cu cea mai bo
gată recoltă, producția medie obți
nută la griu a fost de 350 kg. 
la hectar. în cei mai mulți ani insă 
recolta de grîu era complect pier
dută. Bătrinii spuneau că pricina 
ar fi fost secătuirea pămintului. 
Adevărul era însă că pămintul era 
lucrat cu mijloace foarte înapoiate, 
adesea cu plugul de lemn tras de 
doi căluți pirpirii, sleiți de foame 
ca și stăpinii lor. Adevărata cauză 
pentru care pămintul Dobrogei nu 
rodea mînos, au înțeles-o țăranii 
muncitori din Crucea, abia după

cel nou, cel nerăb- 
gospodăriilor colec- 
și al eroismului in

Pe cînd altele ?

Numai in anul 1958, 50 
lectiviști și-au cumpărat 
motociclete.

Gospodăria agricolă colectivă „Gheorghi Dimitrov” din Ceacu, 
raionul Călărași, regiunea București a obținut an de an succese 
însemnate. Aceste realizări se datoresc in primul rind ajutorului 
neprecupețit dat de către statul nostru democrat-popular, harnici
lor colectiviști de aici, care au muncii neobosiți pentru înfăptuirea 
hotăririlor partidului și guvernului cu privire le dezvoltarea agri
culturii noastre socialiste. Acesle realizări sint rod al dezvoltării 
continue a averii obștești, a lărgirii ramurilor noi de producție 
aducătoare de bogate venituri, precum și aplicării regulilor agro
tehnice înaintate in lucrarea pămintului.

în sat au fost construite un cămin cultural, un dispensar, cine
matograf. grădiniță de copii, satul a fost electrificat. Colectiviștii 
și-au construit 136 case noi și au cumpărat 110 aparate de radio, 

de familii și-au luat mobilă, 160 de co- 
biciclete, iar alți doi și-au cumpărat

V. APARASCHIVEI 1955 1956 1958
Gradul de mecanizare Valoarea zilei muncă

1953

Cuvîntul partidului
ÎNVINGE

Luminați de cuvîntul partidului 
țăranii muncitori au pornit cute
zători și plini de încredere pe ca
lea belșugului, a socialismului, 
călcînd fără milă în picioare șar
pele care încearcă să arunce ve
nin și să muște. In multe din sa
tele țării în care țăranii se ridi
cau, conduși de comuniști, por
nind să întemeieze gospodarii co
lective, chiaburii, în ura lor neîm
păcată, încercau să lovească și sa 
pună piedici cu orice chip.

Cei mai vechi colectiviști din 
Osmanu, raionul Brăila, cei care 
în toamna lui 1949 puneau teme
lia gospodăriei colective își amin
tesc și acum de atacurile pline de 
ură ale chiaburilor din sat împo
triva lor. Pornind de la minciunile 
cele mai grosolane și băbești, 
chiaburii au trecut, văzînd că cu
vîntul de granit al partidului îi 
învingea, la ciomag și lovituri de 
cuțit. Chiaburii puseseră la cale 
devastarea gospodăriilor personale 
ale celor care făcuseră cereri, au

casa tînărnlui Neagu 
actualul președinte al

Puterea agrotehnicii și a
ce în satul nostru un mănunchi de 
comuniști și țărani muncitori mai 
luminați au pășit pe calea indicată 
de partid, unindu-se într-o întovă
rășire agricolă. La numai un an 
după aceia, lucrînd cu tractoarele 
S.M.T.-u'ui, întovărășiții au smuls 
pămintului 850 kg. griu la hectar, 
in vreme ce, țăranii muncitori cu 
gospodării individuale abia au ob
ținut 350 kg. griu la hectar. Prin- 
tr-o susținută muncă politică, co
muniștii și utemiștii au început să 
facă cunoscute pe toate căile rezul
tatele bune obținute de întovărăși
rea agricolă. Treptat, treptat, oa
menii au început să se convingă 
că numai lucrarea pămintului în 
comun după metode științifice a- 
vansate și cu mijloace mecanizate 
moderne, asigură recolte mari. Ca 
urmare a acestui fapt, în 1952, 64 
de familii din sat și-au unit pă- 
mînturile creînd o gospodărie co
lectivă.

Astăzi, pe cele 2700 de hectare 
ale colectivei, aratul, semănatul și 
treieratul se fac sută la sută cu 
mijloace mecanizate.

inginerii și tehnicienii ne-au aju
tat să muncim pămintul după 
gulile agrotehnice stabilite pe 
le științifică.

Toate acestea au făcut ca
mînturile noastre să devină din ce 
în ce mai fertile. In anul trecut 
am obținut o producție de 1.490 kg. 
griu la ha, iar la porumb 1.617 kg.

re-
ca-

pă-

la ha. Creșterea producțiilor la 
hectar a creat și creează posibili
tăți largi pentru dezvoltarea mul
tilaterală a gospodăriei colective. 
Celei 240 de familii ale gospodăriei 
au acum în proprietatea lor în 
afara celor 2.700 ha. pămint, 3000 
oi, 300 de porci, 83 de vaci, 1000 
păsări, 30 de stupi, 15 ha. de vie 
nobilă, 25 ha. de livadă. Colecti
viștii noștri sau deprins să fie în
drăzneți, să lupte și să muncească 
pentru a-și crea cu propriile lor 
mîini o viață fericită.

Sporirea producțiilor la hectar 
ca și dezvoltarea multilaterală a 
bunurilor gospodăriei, au făcut să 
crească cu mult fondul ei de bază; 
de la 86.209 lei la înființare, la 
1.850.430 lei in prezent. Odată cu 
fondul de bază a crescut și valoa
rea zilei-muncă ; dacă in 1953 va
loarea zilei-muncă era de 12 lei, 
ea a ajuns in anul 1958 Ia 35 lei.

în momentul de față în gospo
dărie se desfășoară o muncă in
tensă pentru construcții. Clădim 
grajduri, adăposturi pentru vite, 
magazii pentru cereale. La sfîrșitul 
anului 1960, noi vom avea 135 
taurine, 600 de porcine, 6.100 oi, 
3700 păsări, noi suprafețe culti
vate cu viță de vie și pomi fructi
feri.

Acum cînd privim în urmă la 
realizările noastre, ne întrebăm în 
mod firesc: cui datorăm noi aceste 
succese ? Le datorăm partidului 
nostru drag, al cărui cuvîrrt înari
pat ne-a luminat mințile și ne-a

Roade aie muncii politice 
a utemistilor■

Cînd se popularizează succesele 
gospodăriei colective

Organizația noastră U.T.M. din 
comuna Izbiceni, raionul Corabia, 
regiunea Craiova, in baza angaja
mentelor luate în urma Consfătui- 
lii de la Constanța a țăranilor și 
lucrătorilor din sectorul socialist 
cooperatist al agriculturii, a obți
nut însemnate succese pe linia 
sporirii contribuției sale la con
solidarea economico-organizatorică 
a gospodăriei agricole colective și 

’ alla lărgirea sectorului socialist 
agricultuiii

Ln munca de popularizare a 
zultatelor și atragerea de 
membrii în gospodăria colectivă, 
organizația U.T.M., sub conduce
rea organizației de partid, a des-* 
fașurat o susținută muncă educa- 
tiv-politică în rîndul tineretului, 
în cadrul căreia un loc de seamă 
l-au ocupat acțiunile cultural-ar- 
tistice comune ale tinerilor din 
G.A.C. „Ștefan Gheorghiu" și ale 
celor din comună, inițiate de co
mitetul U.T.M. comunal. Astfel, 
am organizat întîlniri la căminul 
cultura) între tinerii colectiviști 
și tinerii cu gospodării individuale, 
unde au fost discutate și populari
zate pe larg rezultatele mai mari 
în producția agricolă obținute de 
gospodăria colectivă în compaia* 
ție cu cele obținute în sectorul in
dividual în aceleași condițiuni 
pedo-climaterice. De pildă, în 
1958 în sectorul zootehnic numă
rul animalelor proprietate obșteas- 
eă a crescut de la 22 vaci de lap
te la 34, al oilor de la 314 capete 
la 476. In sectorul vegetal, de pe 
cele 60 de hectare cultivate cu 
orez, ale căroi lucrări principale 
au fost efectuate de tineiet, gos* 
podaria colectiva a realizat o pro
ducție medie la hectar de aproape 
4.500 kg Numai din valorificarea 
orezului, gospodăria a realizat ve 
nituri în valoare de 900 000 lei.

Executînd lucrări de buna caii 
tate și la timp (deși în condiții 
de seceta) gospodăria colectiva a 
realizat producții de 2.500 kg. 
grîu și apioape 3.000 kg porumb 
la hectar, adică cu 1.000 kg. grîu

re- 
noi

și 1.600 kg. porumb la ha. mai 
mult decît în sectorul individual.

Popularizînd permanent succe
sele gospodăriei colective, faptul 
că veniturile sale au fost la sfîr
șitul anului trecut în valoare de 
1.798.000 Iei și că valoarea zilei- 
muncă a crescut an de an, a spo
rit și mai mult convingerea tine
rilor țărani cu gospodării indivi
duale că gospodăria colectivă le 
asigură belșug, bunastare. în ulti
mul timp încă 26 de familii ti
nere dispunînd de suprafața de 
56 hectare iau înscris în gospo
dăria colectivă.

LENUȚA IONESCU 
membră în comitetul U.T.M. 

din comuna Izbiceni, raio
nul Corabia

mecanizării
purtat pașii pe drumul bunăstării, 
belșugului și fericirii. Datorăm 
succesele noastre harnicei clase 
muncitoare, care ne-a dat un aju
tor multilateral și dezinteresat, tri- 
mițindu-ne an de an tot mai multe 
și mai perfecționate mașini și 
unelte agricole. De aceea, acum 
cînd facem un bilanț rodnic al 
muncii noastre, cu legitimă mîn- 
drie gîndurile noastre se îndreaptă 
către partid, către clasa munci
toare, cărora le mulțumim din 
inimă.

NICOLAE BRATU, 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. din comuna Grucea, 
raionul Hîrșova

tăbărît în 
Dumitraș, 
gospodăriei. Chiaburii satului nu 
mai aveau somn și odihna în nop
țile acelea. Cum se întuneca în
cepeau să colinde satul ca niște 
trepăduși, scriau și răspîndeau 
afișe în care amenințau disperați 
cu focul și omorul.

Zvonurile, îndemnurile și ame
nințările chiaburilor s-au lovit 
însă ca de o stîncă puternică de 
cuvîntul puternic și luminos al 
partidului și s-au sfărîmat. 86 de 
familii din Osmanu porniseră cu 
nădejde și încredere pe drumul 
gospodăriei colective. Atunci, în 
anul acela de început, utemistul 
Neagu Dumitraș a făcut împreuna 
cu o delegație do țărani munci
tori o vizită prin cîteva colhozuri 
din Uniunea Sovietică. Povestin- 
du-le despre viața plină de belșug 
și bucurii a colhoznicilor sovietici, 
țăranii muncitori din Osmanu și 
din împrejurimi au căpătat și mai 
multă încredere în drumul pe care 
porniseră.

Cu fiecare an gospodăria se 
înălța și înflorea, răsturnînd toa
te pornirile 
burilor.

Recoltele 
rie erau de 
cît cele ale 
gospodării 
Pentru prima oară 
Marin Popoacă și Gheorghe Sa- 
moilă își umpleau hambarele și 
podurile caselor cu cîte 
kg. cereale.

Gospodăria are acum 
mare : 40 de construcții 
vaci cu lapte, 805 oi, 149 porci, 2 
autocamioane etc. Mulți colecti
viști și-au făcut case noi, și-au 
cumpărat aparate de radio, bici
clete, mobilă etc.

A învins și învinge, biruitor, eu- 
vîntul partidului, îndemnul lui în
țelept. Azi viața lor este tot mai 
îmbelșugată, spulberînd toate ca
lomniile chiaburești.

dușmănoase ale chia-

obținute de gospodă- 
2—3 ori mai mari de- 
țăranilor muncitori cu 
individuale din sat.

în viața lor.

7—8.000

o avere
noi, 120

-OOO-

PETRE LUNGU

Tînărul Neagu Dumitraș, președintele gospodăriei colective „Ște
fan Gheorghiu* din comuna Osmanu, le vorbește colectiviștilor 
despre felul cum s-a dezvoltat gospodăria colectivă în cei aproape 
10 ani de la înființare.

Activitatea culturală în sprijinul
La noi, la Moțăiești, se desfă

șoară o bogată activitate cultural- 
artistică. Conținutul ei bogat edu- 
cativ-politic contribuie in mare 
măsură la îndeplinirea obiectivu
lui principal al muncii politice de 
masă și anume cooperativizarea a- 
griculturii satului nostru.

Astfel repertoriul formațiilor 
noastre de cor și de teatru și-a 
lărgit tematica cu cîntece și piese 
de teatru inspirate din lupta țără
nimii muncitoare din țara noastră 
pentru transformarea 
agriculturii.

De pildă, noi am 
piesele de teatru
opinci" și „Muncă cu cîntec”.

La căminul cultural am inițial 
un ciclu de conferințe pe tema : 
„Foloasele muncii unite în întovă

socialistă a

pus în scenă 
„Omul firi

rășirea agricolă" actualizată cu rea
lizările bune dobîndite de întovă
rășirile agricole : „Scânteia" „6
Martie" și „Unirea" din comuna 
noastră

Din inițiativa comitetului comu
nal de partid am înființat un 
număr de 14 cercuri de citit la 
casele celor mai activi utemiști de 
la noi din sat. Aci tinerii se întîl- 
nesc aproape în fiecare seară și ci
tesc în colectiv opere ale scriitori
lor sovietici și romîni închinate 
luptei pentru victoria socialismului 
la sate, cum sînt : Șolohov, Cor- 
neiciuc, Galina Nicolaeva, V. Em. 
Galan, M. Preda, Istvan Horvath 
și alții.

Apoi mai mulți membri ai a- 
cestor cercuri au format o brigada 
artistică de agitație care în fiecare

Aportul agitatorilor utemiști
întovărășirea agricolă „7 No

iembrie*' din comuna noastră a 
luat ființă cu un an și ceva în 
urmă. La început avea numai 50 
de familii iar astăzi are peste 
400 de familii și numărul lor creș
te mereu.

Pentru crearea și lărgirea înto
vărășirii a militat și comitetul 
U.T.M. pe comuna care, sub con
ducerea organizației de partid, a 
desfășurat o susținută muncă po
litică. Una din formele muncii po
litice pe care a folosit-o cu succes 
organizația U.T.M. din comuna 
noastră a fost și aceea pe care a 
desfășurat-o agitatorii. Comitetul 
U.T.M. pe comună a recomandat 
organizației de pattid un număr 
însemnat de agitatori dintre ute
miștii cei mai bine pregătiți. Prin
tre ei am fost recomandat 
După ce au studiat cu 
documentele plenarei 
P.M.R din 3--5 martie 
model al întovărășirii 
agitatorii uteiniști au
numeroase întîlniri și discuții prie
tenești cu tinerii țărani muncitori.

și eu. 
temeinicie 
C.C. al 

și statutul 
agricole, 

organizat

Agitatorii utemiști au stat și stau 
pe îndelete de vorbă cu tinerii, 
explicîndu-le marile avantaje ce 
le aduce munca în comun, folosi
rea metodelor agrotehnice înain
tate și a mijloacelor mecanizate 
moderne. In munca noastră ne-am 
folosit și ne folosim de exemplul 
gospodăriilor colective vecine din 
Vîrteju, Gîștești și altele care ob
țin an de an lecolte sporite față 
de sectoruMndividual. Noi am dus 
și ducem muncă de lămurire în 
primul rînd cu rudele și prietenii 
noștri care sînt mai apropiați de 
noi și îndata ce unul face cerere 
îl popularizăm în rîndul celorlalți 
tineri. La rîndul lor tinerii noi 
însciiși în întovărășire devin și ei 
agitatorii In felul acesta agitato
rul utemist Ilie Constantin, de 
pildă, a reușit să convingă 9 ti
neri capi de familie care s-au în 
scris în aceeași si în întovărășire, 
îndrumați de organizația de par
tid și eu sprijinul organizației 
U.T.M. pe comună, am organizat

un schimb de experiență cu agi
tatorii utemiști din satul Tufa- 
Costești care, conduși de comu
niști, creaseră o întovărășire agri
colă a tineretului. Munca noastră, 
a agitatorilor utemiști, desfășurata 
permanent sub conducerea orga
nizației de partid și împreună cu 
comuniștii, a dat roade bune. Ln 
ultima vreme încă 100 de familii, 
dintre care 42 tamilii tinere au 
venit alături de noi în întovărăși
rea agricolă.

secretarul 
U.T.M. 
agricolă 
comuna

NICOLAE GÎJILA 
organizației de baza 
din întovărășirea 

„7 Noiembrie** din 
Mihăilești. regiunea 
București

cooperativizării 
duminici prezintă programe ar
tistice legate de munca de coopera
tivizare a satului nostru.

La fel de atractive s-au dovedit 
în rîndurile tineretului serile de 
întrebări și răspunsuri și concursul 
ghicitoare inițiat de organizația 
de bază U.T.M. în cadrul acestor 
seri cu titlul : „Ce știți despre a- 
gricultura socialistă a comunei și 
raionului nostru ?“.

De asemenea am audiat în co
mun emisiunile de la radio pentru 
sate și am participat la discuțiile 
colective care au avut loc pe mar
ginea cărților citite.

Toate aceste activități au cuprins 
un mare număr de tineri din sa
tul nostru Ele contribuie intr-o 
mare măsură la lămurirea tinerilor 
cu privire la superioritatea agri
culturii cooperatiste. Ca urmare, 
foarte mulți tineri din satul nostru 
au înaintat cereri de intrare în 
întovărășirea agricolă, tn aduna
rea generală a organizației U.T.M. 
în care s-a discutat despre con^ 
tribuția tineretului la lărgirea sec
torului cooperatist toți utemiștii 
au înaintat cerere pentru pri
mire în întovărășirea agricolă. 
După exemplul lor s-au mai în
scris și alți tineri.

La cîteva zile după această adu
nare generală, in satul nostru < 
luat ființă întovărășirea agricoU 
„Secera și Ciocanul",

DUMITRU TITICA
președintele întovărășirii agricole 

„Secera și ciocanul"
satul Moțăiești, comuna Vărăști 

de Vedea, raionul Vede?



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Tot mai multe fete 
în rîndurile organizației

Am să încep acest articol cu o 
mică situație statistică: în orga
nizațiile de bază U.T.M. din ora
șul nostru activează un număr de 
peste 7.200 utemiști iar dintre 
aceștia mai bine de jumătate sint 
fete. De aci rezultă că munca fe
telor are o însemnătate deosebită 
pentru fiecare organizație de bază 
U.T.M. în parte. Entuziaste, pa
sionate pentru munca U.T.M., cu 
spirit de inițiativă, fetele au luat 
parte activă la absolut toate ac
țiunile inițiate de organizația 
U.T.M. Și aceasta pentru că ele 
au găsit in munca organizațiilor 
de bază U.T.M. răspunsul la mul
tiplele probleme care le preocu
pă, pentru că organizațiile de 
bază au inițiat asemenea acțiuni 
care au satisfăcut dorința tinere
lor noastre de a participa activ 
alături de toți oamenii muncii la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid, de a învăța în permanen
ță pentru ridicarea nivelului lor 
politic, ideologic și cultural.

Comitetul orășenesc U.T.M. a 
îndrumat organizațiile de bază 
U.T.M. să desfășoare o bogată 
muncă politică în rîndurile tine
relor fete neutemiste pentru a le 
lămuri scopul și rolul pe care or
ganizația noastră îl are în edu
carea comunistă a tineretului, 
pentru mobilizarea acestora sub 
conducerea partidului, la opera 
măreață de construire a socia
lismului.

Organizațiile U.T.M. au dat o 
atenție deosebită antrenării tine
relor fete neutemiste alături de 
ceilalți utemiști în întrecerea so
cialistă, în brigăzile de producție 
ale tineretului, în posturile ute- 
miste de control, a plicind în felul 
acesta în viață indicația leninistă 
de educare comunistă a tineretu
lui în primul rind în procesul 
muncii concrete de construire a 
socialismului. In majoritatea în
treprinderilor din orașul nostru 
din rîndul fetelor s-au ridicat 
fruntașe în producție care și-au 
cîștigat aprecierea și stima tova
rășilor lor de muncă. Olga Ciu- 
chi, strungar la întreprinderea 
„Muncitorul Liber", Stela Mîrza, 
Maria Marcu, Elena Țarălungă, 
de la „Fabrica de confecții": Maria 
Pădureanu, Ana Coduanu de la 
„Steaua Roșie"; Ecaterina Bu
ruiană de la „Electro-Montaj" etc. 
slut numai câteva exemple de fete 
care datorită hărniciei lor, atitu
dinii lor noi socialiste față de 
muncă, față de păstrarea bunului 
obștesc, a combativității de care 
au dat dovadă față de risipitori 
și chiulangi, au fost primite în 
rîndurile organizației U.TJW.

Un alt exemplu de muncă per
severentă a fetelor în producție 
l-a constituit și întrecerea socia
listă organizată intre fetele și 
băieții de la secția întreținere a 
uzinei metalurgice din Bacău. 
Această întrecere a dovedit încă 
odată marile posibilități de mun
că pe care Ie au fetele, inițiativa 
lor, simțul lor gospodăresc, cali
tăți care s-au concretizat în fap
tul că pînă în momentul de față 
fruntașii întrecerii sînt fetele. A- 
semenea exemple se mai pot da 
și din întreprinderile „Partiza
nul", Combinatul de carne, 
„Steaua Roșie" etc.

Trebuie spus că rezultatele ob
ținute de noi în primirea în 
U.T.M. a celor mai bune fete se 
datoresc faptului că organizațiile 
U.T.M. au știut să le antreneze 
pe acestea la toarte acțiunile în
treprinse. In momentul de față 
tineretul din orașul Bacău desfă
șoară o largă muncă patriotică 
la lucrările de construire a con
ductei de alimentare cu apă po-

noastre
tabilă a orașului, la ridicarea 
digului de la Șerbănești, care va 
feri acest cartier de inundații, la 
terminarea lucrărilor de la sta
dionul „23 August" etc.

La toate aceste lucrări un a- 
port însemnat il aduc și îl vor 
aduce fetele care formează mai 
mult de jumătate din cei peste 
3000 tineri cuprinși în cele 116 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică existente in oraș. Brigă
zile formate numai din fete de la 
fabricile „Proletarul", „Partiza
nul", „Fabrica de confecții* briga
da utemistă a fetelor de la Școa
la medie nr. 2 din clasa a IX-a A 
etc. au depus o muncă plină de 
roade la tăiatul nuielelor pentru 
digul de la Șerbănești.

Punînd in permanență un ac
cent deosebit pe educarea comu
nistă a tinerelor fete în procesul 
muncii concrete de îndeplinire a 
sarcinilor de producție a între
prinderilor, de ridicare a nivelu
lui învățămintului în școli, de 
antrenare la muncile de înfrumu
sețare și amenajare a orașului, 
organizațiile de bază U.T.M. nu 
au neglijat nici celelalte forme de 
educare politică, ideologică a ti
nerelor fete. In această privință 
noi considerăm ca un lucru bun 
faptul că jn afara membrelor de 
organizație toate fetele de vîrstă 
utemistă din întreprinderile ora
șului Bacău au fost încadrate a- 
nul acesta în învățămîntul politic 
U.T.M. Dintre acestea majorita
tea au și devenit membre ale or
ganizației U.T.M. La „Fabrica de 
confecții" din cele 25 de neutemiste 
încadrate în învățămîntul politic, 
15 au și fost primite în U.T.M., 
la „Arta croitorilor" 18 fete înca
drate la cursurile politice au de
venit utemiste.

Un mijloc important de creș
tere a simțului de răspundere al 
tinerelor fete, față de calitatea 
de utemistă il constituie invitarea 
lor la adunările generale des
chise ale organizațiilor U.T.M. 
In aceste adunări s-au discutat 
probleme de producție, de atitu
dine față de muncă, de etică co
munistă.

Un lucru bun — care va tre
bui încă dezvoltat pe viitor — îl 
constituie și faptul că organiza
țiile U.T.M. în colaborare cu co
misiile de femei au organizat in 
multe întreprinderi cum ar fi de 
exemplu la „Steaua Roșie", „Par
tizanul", Uzina metalurgică „23 
August" etc. cercuri ale tinerelor 
gospodine. In aceste cercuri in 
afară de predarea unor cunoștin
țe gospodărești s-au organizat 
și întâlniri cu femeile în vîrstă, 
căsătorite de mulți ani, care 
le-au vorbit tinerelor, despre 
viața grea pe care o duceau fe
meile de muncitori în anii regi
mului burghezo-moșieresc, despre 
frumusețea și plinătatea care exi
stă astăzi în viața familiilor 
muncitorilor.

O altă acțiune profund educa
tivă care s-a bucurat de o deo
sebită atenție în rîndul fetelor a 
fost organizarea concursurilor 
gen „Drumeții veseli" sau „Cine 
știe, cîștigă" pe diferite teme. Ast
fel la fabrica „Proletarul" s-a 
organizat un asemenea concurs 
între fetele de la țesătorie și cele 
de la filatură pe tema cunoaște
rii meseriei. Aceste concursuri au 
fost un stimulent puternic pentru 
ridicarea calificării profesionale 
a fetelor, pentru Îmbunătățirea

calității produselor și creșterii 
productivității muncii.

In organizarea plăcută, educa
tivă a timpului liber al tinerelor 
fete, organizațiile U.T.M. au dat 
multă atenție activității culturale. 
Mai bine de 1300 fete sînt antre
nate în momentul de față în ac
tivitatea diferitelor formații ar
tistice și culturale existente in 
întreprinderile orașului Bacău. 
De asemenea în cadrul concursu
lui „Iubiți cartea" din cei 2000 
tineri înscriși anul trecut, aproa
pe 1000 sînt fete.

Toate aceste acțiuni și incă 
multe altele au avut menirea de 
a lămuri și mai bine tinerelor 
fete scopul organizației revoluțio
nare de tineret, rolul ei în edu
carea comunistă a tinerelor, în 
mobilizarea acestora la îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid, 
pentru construirea socialismului. 
Astfel un număr din ce în ce. mai 
mare de tinere fete s-au îndrep
tat cu dragoste și bucurie spre 
organizația noastră U.T.M. ce- 
rind să devină membre ale orga
nizației noastre. Numai în ulti
mele trei luni, de pildă, au fost 
primite în U.T.M. un număr de 
aproape 200 fete ceea ce reprezin
tă jumătate din numărul total de 
tineri primiți în U.T.M. în acea
stă perioadă.

Cu toate acestea nu înseamnă 
că în munca desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. in rindul fete
lor nu se mai manifestă și unele 
lipsuri. Așa, de pildă, noi consi
derăm că am făcut incă puțin în 
ceea ce privește dezvoltarea con
tinuă a combativității lor revo
luționare. a intransigenței lor 
față de diferite influențe străine 
concepțiilor noastre despre viață, 
că am făcut foarte puțin pentru 
educarea gustului estetic al fe
telor. Sîntem hotărlți să curmăm 
cît mai grabnic, lipsurile consta
tate, să consolidăm și să îmbogă
țim munca de educare comunistă 
a tinerelor fete, pentru mobiliza
rea și mai activă a lor la înde
plinirea sarcinilor trasate de par
tid.

CONSTANTIN DOBRE 
prim secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Bacău

Pe una din arterele principale ale Bucureștiului bulevardul Magheru.
Foto: P. GRIGORE

La Teatrul „C. Nottara"
La 8 martie porțile teatrului 

„C. Nottara** se vor deschide 
din nou pentru spectatori. Cei 
ce au mai cunoscut sala din 
str C. Miile vor fi puși in fața 
unor veritabile surprize, pe 
care reporterul le poate însă 
anticipa. Totul — începînd cu 
foaierele, conlinuind du sala și 
terminînd cu scena — și-au 
schimbat înfățișarea. Dacă vei 
sta de vorbă cu actorii teatrului 
despre renovările aduse sălii, ei 
îți vor pomeni întăi de scenă. 
Și au dreptate. Scena a fost 
utilată după cerințele teatrului 
modern, lărgită la dimensiuni 
ce nu se pot compara cu cea 
trecută, dispune de două mari 
degajamente, trei pasarele, o 
instalație de lumini pe care — 
spun specialiștii — o pot rivni 
multe din celelalte teatre bucu- 
reștene. Să mai amintim, m 
plus, de cabinele confortabile 
ce au fost puse la dispoziția 
actorilor. Acestea sînt lucruri 
pe care spectatorul nu le vede
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A apărut)

LUPTA DE CLASĂ

A intrat în funcțiune prima instalație 
de centralizare electrodinamică 

fabricată în țară
La stația C.F.R. Bod a fost dată 

în funcțiune prima instalație de 
centralizare electrodinamică, dota
tă cu utilaj realizat în întregime 
în țară. Utilajul, fabricat la uzina 
„Grigore Preoteasa" din Capitală, 
a fost proiectat și montat de spe 
cialiști din unitățile de centralizare 
și telecomandă ale Departamentu
lui Căilor Ferate, folosind docu
mentația sovietică.

Prin intraiea în funcțiune a a- 
cestei instalații se automatizează 
toate operațiile în legătură cu pri
mirea și expedierea trenurilor, fapt

care duce la sporirea capacității de 
circulație a liniilor și la creșterea 
siguranței circulației, la reducerea 
timpilor de imobilizare a materia
lului rulant și a prețului de cost 
al transporturilor

Realizarea în țară a instalațiilor 
de centralizare electrodinamică — 
sarcină trasată de cel de-al doilea 
Congres al P.M.R. — constituie 
încă un pas înainte pe calea mo
dernizării complexe a căilor 
noastre ferate. în cursul primului 
semestru al anului acesta vor fi în
zestrate cu astfel de instalații încă 
17 stații de cale ferată.

--------------- ooo--------------

Prezentarea scrisorilor de 
de către noul ministru al 

la București

acreditare 
Israelului

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

Pionierii in vizită la muzeul de istorie al orașului București.
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și, ca atare, poate nici nu le 
apreciază la valoarea reală Dar 
pentru munca actorului, pentru 
punerea in scenă a spectacole
lor, fiind elemente ce joacă un 
rol hotărîtor. tn privința spec
tatorilor, fără îndoială, ei vor 
fi satisfăcliți de fotoliile, confor
tabile cu care sala a fost în 
zestrată.

Dar ce anume vom vedea pe 
noua scenă ? Spectacolul inau
gural va fi piesa lui Delavran- 
cea „Hagi Tudose". Regia apar 
ține Soranei Coroamă. Rolul 
lui Hagi Tudose a fost încre
dințat lui Neamțu Otonel 
Alături de el, vom putea vedea 
in distribuție pe Ninetta Guști, 

Iurie Darie, Jana Gorea și alții.
Planurile cuprind prezenta

rea în continuare a unora din 
spectacolele de succes ale tea
trului ca „Nota zero la pur
tare" și „Nora". Spectatorii vor 
mai putea vedea „Vilegiatu- 
riștii" și ceva mai tîrziu o re
punere în scenă a piesei „Micii 
burghezi".

La capitolul „planuri de vi
itor" se cuvine si notăm un a- 
mănunt ce se anunță interesant. 
Este vorba de pregătirile ce se 
fac pentru a pune în scenă 
piesa ce va marca debutul unui 
dramaturg la adresa căruia am 
auzit numeroase păreri pozitive
— Paul Everac. Această piesă 
poartă titlul „Ferestre deschi
se", iar regia i-a fost încredin
țată lui H. Popescu. Ea este un 
fel de cronică hunedoreană 
(dealtfel titlul inițial era 
„Cocsul nu e încă tare")

Ca o perspectivă mai înde
părtată, am aflat că teatrul in
tenționează să monteze „Vifor
nița" de Vera Panova, o piesă
— despre anii războiului — 
închinată eroismului omului so
vietic, dragostei sale față de 
patrie. Punem punct La lista 
planurilor de viitor cu recu
noașterea că acestea sînt bogate 
și interesante.

EUGENIO OBREA

La 3 martie a.c. vicepreședintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romî
ne, acad. Mihail Ralea, a primit 
pe dl. Shmuel Bendor, trimis ex
traordinar și ministru plenipoten
țiar al Israelului în Republica 
Populară Rornînă, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat to
varășii : Filip Gheltz, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Constantin Prisnea, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Nicolae 
nisterul 
Șerban,

Korcinski, director în Mi- 
Afacerilor Externe, Nicu 

director ad-interim al
for-

Organ teoretic și politic al 
Comitetului Centrai al Partidului 

Muncitoresc Romîn 
Nr. 2 februarie 1959

cu următorul sumar:
EDITORIAL : întruchiparea

ței creatoare a ideilor marxism- 
leninismului; în centrul muncii 
politice de masă — înfăptuirea sar. 
cinilor economice; GHEORGHE 
VASILICHI: Partidul Comunist 
Romîn — organizatorul și condu
cătorul eroicelor lupte ale munci
torilor ceferiști și petroliști din 
1933 ; FL. DANALACHE : Pentru 
punerea în valoare a rezervelor in
terne ale producției; Ing. MIHAI 
SUDER : Industrializarea și valo
rificarea superioară a lemnului; 
V. EM. GALAN : Unele probleme 
ale realismului socialist și revizio
nismul» ; G. ROZLOV : Creșterea 
forțelor de producție și perfecțio
narea relațiilor de producție so
cialiste.

CRITICĂ Șl BIBLIOGRAFIE
ILEANA VRANCEA: Cu privire 

la unele studii despre folclorul li
terar ; I. CHIRCULESCU: Cerce- 
tarea științifică în sprijinul practi
cii. (Despre lucrarea „Consolida
rea economică și organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective" 
de C. Cojocaru și P. Avramescu).

DIN PRESA PARTIDELOR 
FRĂȚEȘTI

„Contradicțiile economice dintre 
țările imperialiste".

★
Pe urmele materialelor publicate.

din Ministerul Aface-Protocolului
rilor Externe, Ion Vrabie, directo
rul Cancelariei Prezidiului Merii 
Adunări Naționale.
Ministrul Israelului a fost însoțit 

de membrii diplomați ai Legației 
Israelului.

Cu acest prilej ministrul Israe
lului și acad. Mihail Ralea au ros
tit cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare acad. Mihail Ralea, vi
cepreședintele Prezidiului Marii 
Adunări Națională, s-a întreținut 
cu dl. Shmuel Bendor, ministrul 
Israelului.

INFORMAȚII
la amiază s-a reîntors înMarți

Capitală venind de la Pekin tova
rășul Aurel Vijpli, ministrul Fi
nanțelor. care a dus tratative și a 
semnat un acord privind relațiile 
financiare dintre țara noastră Si 
R. P. Chineză.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, tov. Aurel Vi joii a fost 
întâmpinat de reprezentanți ai con
ducerii Ministerului de Finanțe, 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ministerului Comerțului și Băncii 
de Stat a R.P. Romîne.

A fost de 
ambasadorul 
București.

față Ke Bo-nian, 
R. P. Chineze la

Institutul de cercetări pentru 
foraj fi extracție din Cimpina în 
colaborare ou specialiștii Institu
tului de cercetări electrotehnice 
din București au realizat anul tre
cut un aparat electronic pentru 
controlul de la distanță ol pompe
lor de odîncime. Aparatul a fost 
pus în funcțiune anul trecut la 
sonda nr. 273 iar de curînd, și cu 
sonda nr. 106. Aceasta constituie 
un important pas pe calea auto
matizării operațiilor de control și 
comandă la sondele de extracție 
a țițeiului.

D-ale Carnavalului — Patria, 
București; Tatăl meu actorul — 
Republica. I. Mai: Visul spulbe
rat — Magheru, I. C. Frimu, Fla
căra ; Dezertorul — V. Alecsandri. 
Miorița Libertății ; Călătorie peste

(Agerpres)

3 mări — Lumina : Viata nu iartă 
— Central. înfrățirea între ' po
poare. Drumul Serii; Prima zi — 
13 Septembrie, Alexandru Sahia ; 
Ciclu de filme In cinstea Zilei fe
meii — Maxim Gorki, 8 Martie.

■ Donca Simo. Olga Bancic ; Pasa- 
_ gerul clandestin — Victoria ; Pro

gram de filme documentare și de 
desene animate — Timpuri Noi ; 
Omul meu drag — Tineretului: 
Tamango — Gh Doja ; Muzică, 
muzică — Alex Popov : S-a intim, 
plat la Penkov — Grivița ; Patru 
pași în nori — Vasile Roaită ; Mel
ba — Cultural : Rlndunica — 8 
Mai; Razia — Unirea. T. Vladi- 
mirescu ; „Alo ?... ați greșit nuntă, 
rul" / — C. David Ilie Pintilie. 16 
Februarie: Cerul infernului —
Arta : Lupta nu s-a sfirșit încă — 
Munca ; Căi greșite - 23 August, 
30 Decembrie : Fata cu chitara — 
Popular, G. Coșbuc ; Numai o fe
meie — M. Eminescu ; Procesul 
se amină — N. Bălcescu ; Misterul 
castelului părăsit — Aurel Vlaicu ; 
Marinarul îndrăgostit — G. Baco- 
vie. B Delavrancee ; Legenda dra
gostei — Clubul C F.R. „Grivița 
Roșie" ; Fata căpitanului (ecran 
lat) — Clubul „Boleslav Bierut".

(Urmare din pag. l-a)

de studenție, ci nd învățătura 
constituie principala lor sarci
nă pe frontul muncii întregu
lui popor.

O problemă de cea mai 
mare însemnătate, larg și pro
fund dezbătută ia Conferință 
a fost aceea a legării tot mai 
strînse a învățăturii cu prac
tica. Conferința și-a exprimat 
întreaga adeziune la chemarea 
partidului de a forma o opinie 
de masă în rîndul tineretului, 
pentru a se pregăti în vederea 
intrării în școli superioare, 
muncind mai întîi în produc
ție, convinși fiind că drumul 
cel mai sigur spre învățămîn
tul superior, spre o înaltă ca
lificare superioară, trece prin 
școala muncii in fabrică, in 
mină, pe șantier, în gospodă
ria agricolă. Delegații la Con
ferință au dezbătut cu matu
ritate căile și mijloacele prin 
care asociațiile studenților 
trebuie să contribuie la înfăp
tuirea indicației de mare im
portanță cuprinse in cuvînta- 
rea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej: „Sarcina prin
cipală ce stă in prezent in 
fața Învățământului superior 
este ca, odată cu pregătirea 
teoretică a studenților, să se 
asigure o legătură strînsă a 
procesului de invățămînt cu 
cerințele industriei, agricultu
rii și culturii noastre socialis
te în plina dezvoltare". Aso
ciațiile studenților au putut 
trage învățăminte serioase din 
experiența pozitivă transmisă 
in cadrul conferinței de dele 
gații din diferite centre uni
versitare. Ele vor putea con
tribui mai eficient la îmbună
tățirea formelor de practică, 
la găsirea unor soluții și me
tode pentru a-i apropia mai 
mult pe studenți de producție, 
de procesul muncii practice a- 
jutindu-i să capete o mai te
meinică calificare tehnică. 
Conferința a subliniat că a- 
sociațlRe studenților trebuie 
să contribuie la dezvoltarea 
și mai largă a colaborării in
tre institutele de invățămînt 

superior, șantiere, uzine, gos
podării agricole de stat și co
lective, școli. Ele trebuie să-i 
mobilizeze pe studenți să 
participe efectiv la procesul 
muncii în aceste unități. In 
cercurile științifice studen
țești — a căror activitate a 
fost apreciată ca o valoroasă 
contribuție la formarea orizon
tului științific al studenților, 
la deprinderea lor cu activita
tea creatoare, inovatoare — 
munca de cercetare trebuie o- 
rientată puternic spre proble
mele curente ale producției in
dustriale și agricole, temele să 
fie mai strâns legate de nece
sitățile imediate ale practicii 
Pe acest drum trebuie să 
călăuzească asociațiile, alături 
de cadrele didactice munca de 
cercetare științifică a studen
ților.

Conferința a apreciat ca 
pozitivă participarea entuzia
stă a tineretului studențesc la 
acțiunile de muncă patriotică, 
participare care contribuie la 
cultivarea în rîndul studenți
lor a dragostei pentru munca 
productivă, a respectului și 
prețuirii celor ce făuresc bu
nurile materiale. Conferința a 
pus în fața asociațiilor stu
denților sarcina de a continua 
această activitate, de a o dez
volta, antrenind mai larg 
studențimea la acțiunile de 
muncă patriotică, la obținerea 
unor succese care să le dea 
satisfacția că au contribuit 
nemijlocit încă de pe băncile 
facultăților la dezvoltarea eco
nomiei noastre socialiste, fn 
acest fel studenții vor înțelege 
mai bine menirea lor, de viitori 
specialiști care trebuie să fie 
mereu prezenți la datorie aco
lo unde patria are nevoie 
de ei.

In centrul dezbaterilor Con
ferinței au stat problemele 
muncii politico-ideologice des
fășurate în rîndui studenților. 
Conferința a subliniat că tâ
năra generație de intelectuali 
trebuie să crească și să se 
formeze în spiritul concepțiilor 
celor mai înaintate despre na
tură și societate, în spiritul a-

Pentru formarea unei generații 
de intelectuali demnă de măreața 

epocă a socialismului
totbiruitoarei învățături marx- 
isrt-leniniste. Ea a accentuat 
cu deosebită tărie că fără în
sușirea marxism-leninismului 
studentul nu se poate forma 
ca intelectual de valoare. 
Conferința a arătat că aso
ciațiile trebuie să pună în 
centrul preocupărilor lor mun
ca pentru însușirea și apro
fundarea de către studenți a 
filozofiei și economiei politice 
marxist-leniniste, a istoriei 
mișcării muncitorești interna
ționale și din țara noastră, a 
politicii partidului și statului 
nostru. In această direcție 
studenții trebuie îndrumați să 
folosească ia maximum atit 
prelegerile din orele de 
cursuri cit și diferitele forme 
de activitate politico-educativă 
extrașcoiară inițiate de orga
nizațiile U.T.M. sub conduce
rea organizațiilor de partid.

Partidul ne învață să nu 
uităm nici o clipă de primej
dia influenței ideologiei bur
gheze, de încercările disperate 
ale dușmanilor din interior și 
din afară de a semăna în mij
locul oamenilor muncii și în 
special al tineretului otrava 
ideologiei și moralei claselor 
exploatatoare. La Conferință 
s-a subliniat că una din prin
cipalele sarcini aie organiza
țiilor U.T.M. și asociațiilor 
studenților este intensificarea 
muncii politice ideologice in 
facultăți, combaterea oricărei 
manifestări ale ideologiei 
burgheze in știință, cultură și 
morală, crearea unei puterni
ce opinii de masă a studenți
lor împotriva unor asemenea 
manifestări. Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenți

lor au datoria să ajute stu
denții care mai sini incă sub 
influența concepțiilor idealiste 
și a prejudecăților mistice, să 
se elibereze de acest balast al 
trecutului in gindire care-i îm
piedică să se formeze ca ade- 
vănați intelectuali de valoare, 

in activitatea educativ-poii- 
tică desfășurată de asociațiile 
studenților sub conducerea or
ganizațiilor de partid și sub 
îndrumarea organizațiilor 
U.T.M. trebuie să se dezvolte 
continuu preocuparea pentru 
educarea studenților în spiri
tul dragostei pentru patria 
noastră, pentru trecutul revo
luționar de luptă al poporului, 
pentru tot ce a dat progresist 
știința și cultura românească. 
Trebuie dezvoltată dragostea 
și mindria studențimii noastre 
pentru înfăptuirile de azi ale 
poporului nostru pe drumul 
construirii societății socialiste 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului. In acest scop tre
buie organizate cât mai multe 
acțiuni care să-i ajute pe 
studenți să cunoască tradițiile 
de luptă ale clasei muncitoare 
sub conducerea încercată a 
partidului, să cunoască poli
tica partidului și a guvernu
lui nostru, să dezvolte la ei 
sentimentul de mindrie că sint 
constructori și cetățeni ai pa
triei noastre — Republica 
Populară Rornînă.

Sub steagul socialismului, 
strips uniți în jurul partidu
lui, muncesc și luptă umăr la 
umăr, alături de poporul ro
mîn, minoritățile națiortale din 
patria noastră. Politica de 
învrăjbire națională șovină pe 
care regimul burghezo-moșie
resc o propaga în rîndurile

poporului pentru a-l dezbina, 
pentru a-l abate de ia lupta 
ce o ducea împotriva exploată
rii și asupririi — a apus pen
tru totdeauna în țara noastră. 
Cit de emoționant au răsunat 
cuvintele studenților deiegați 
la Conferință care ilustrau 
calda prietenie și frăție ce s-a 
dezvoltat intre studenții ro
mâni și cei din rîndurile mino
rităților naționale! De la tribu
na Conferinței a răsunat nă
zuința fierbinte a studenților 
români și a celor din rîndurile 
minorităților naționale din 
patria noastră, de a se uni 
mai puternic în lupta comună 
pentru înflorirea țării noastre, 
pentru binele poporului, pen
tru construirea socialismului. 
Totodată, s-a subliniat necesi
tatea luptei intransigente îm
potriva oricăror manifestări 
naționalist șovine și de izola
re națională. Se știe că pro
paganda imperialistă, elemen
tele reacționare din interior,
foști capitaliști și moșieri,
chiaburi, legionari se strădu
iesc să infecteze conștiința u- 
nor tineri mai înapoiați, 
necăliți din punct de vedere 
politic, cu otrava ideilor națio- 
naiist-șovine. Sub influența 
acestora mai sînt unii studenți 
— desigur, puțini la număr — 
care au manifestări naționa- 
list-șovine. La Conferință s-a 
arătat că, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, organi
zațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților trebuie să acorde 
cea tnai mare atenție proble 
meior ideologice, explicării 
politicii leniniste a partidului 
nostru în problemele naționa
le. Iar față de acele elemente 
care dovedesc prin comportarea 

și atitudinea lor că sînt pur
tătorii și propagatorii concep
țiilor naționalîst-șovine, orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților trebuie să adopte 
o atitudine combativă, să le 
demaște in fața studenților ; 
elementele naționaliste și șo
vine nu au ce căuta în facul
tățile noastre. Conferința na
țională a U.A.S.R. a chemat 
pe toți studenții să lupte cu 
și mai multă perseverență 
pentru a aplica {n viață îndru
mările partidului de a Întări 
continuu frăția studenților ro
mâni cu cei din rîndul minori
tăților naționale, de a învăța, 
a munci și a trăi împreună, 
de a desfășura laolaltă activi
tatea obștească și culturală, de 
a da împreună o ripostă ho
tărâtă oricăror manifestări na- 
ționaiist-șovine, de a partici
pa umăr la umăr, cu toate for
țele lor la construcția socia
listă.

Făcindu-se ecoul masei stu
denților, delegații . la Confe
rință au dezbătut cu maturi
tate toate aspectele muncii a- 
sociațiilor studenților, au venit 
cu propuneri valoroase izvo- 
rite din dorința de a ridica 
continuu nivelul activității a- 
sociațiilor studențești, contri
buția acestora la întreg pro
cesul muncii ce se desfășoară 
in institutele de invățămînt 
superior. S-a accentuat nece
sitatea îmbunătățirii conținu
tului educativ-politic al activi
tății cultural-artistice, pentru 
ca ea să contribuie cu adevă
rat la educarea comunistă a 
studenților, la lărgirea orizon
tului lor cultural, la dezvolta
rea gustului pentrii frumos și 
a combativității față de cultu

ra și arta decadentă. De ase
menea, conferința a pus în 
fața asociațiilor studenților 
sarcina de a atrage într-o mă
sură mai mare pe studenți la 
o mai bună gospodărire a în
semnatelor mijloace materiale 
și financiare puse ia dispozi
ție de către statut nostru pen
tru asigurarea condițiilor de 
învățătură și trai, pentru în
grijirea sănătății și pentru o- 
dihna studenților. La Confe
rință s-a arătat necesitatea ca 
asociațiile să-și intensifice 
munca de educare a studenți
lor tn spiritul grijii și răspun
derii față de bunul obștesc, al 
comportării civilizate, în spi
ritul disciplinei și al ordinei 
în cămine și cantine și să ia 
măsuri corespunzătoare împo
triva elementelor înapoiate 
care caică regulile conviețuirii 
în comun și au maniiestări 
nedemne față de colegii lor.

Conferința a subliniat acti
vitatea rodnică depusă de aso
ciațiile studențești în dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu studenții din 
celelalte țări; ea a arătat că 
în fața U.A.S.R. stă sarcina 
de a dezvolta și întări priete
nia și colaborarea frățească 
între studenții din R.P.R. și 
studenții din U.R.S.S. și din 
celelalte țări ale lagărului so
cialist, de a-și aduce contri
buția la eforturile Uniunii In
ternaționale a Studenților în
dreptate spre întărirea coope
rării studențești internaționale, 
de a dezvolta colaborarea cu 
toate organizațiile profesionale 
studențești care luptă pentru 
democratizarea învățămintului 
și continua îmbunătățire a 
condițiilor de viață și de stu
diu ale studenților. Ca o nouă 
și minunată expresie a dorin
ței studențimii noastre de a 
contribui ia întărirea coope
rării studențești internaționale 
au răsunat cuvintele Declara
ției Conferinței Naționale a 
U.A.S.R. cu privire la cola
borarea internațională a stu
denților in lupta pentru pace.

Prin larga și profunda ana 
liză a tuturor problemelor im
portante ce stau în fața 
asociațiilor studenților, cea de 

a doua Conferință pe țară a 
U.A.S.R. se înscrie ca un eve
niment politic de o însemnăta
te deosebită în viața studenți
mii noastre. Maturitatea poli
tică sub semnul căreia s-au 
desfășurat lucrările conferin
ței, este o nouă și vie confir
mare a hotărârii studențimii 
noastre de a păși cu demnita
te în rândurile constructorilor 
socialismului.

Lupta pentru aplicarea fer
mă în viață a hotărârilor con
ferinței va duce la îmbunătă
țirea muncii asociațiilor stu
denților, la creșterea aportu
lui lor, sub conducerea orga
nizațiilor de partid și cu aju
torul organizațiilor U.T.M. la 
îmbunătățirea întregii activi
tăți din universități și institu
tele de invățămînt superior 
pentru ca acestea să se dez
volte și mai mult ca cetăți ale 
științei și culturii înaintate, de 
luptă împotriva a tot ce este 
vechi și perimat, pentru pro
movarea și victoria noului, 
pentru formarea cadrelor de 
intelectuali capabili și devotați 
trup și suflet cauzei construc
ției socialiste.

Adunările in care studenții 
din toate centrele noastre uni
versitare dezbat în prezent ho- 
tăririle documentele celei de-a 
doua Conferințe naționale a 
U.A.S.R. prilejuiesc o profun 
dă analiză a muncii desfășu
rate pînă acum și stabilesc 
măsurile concrete poîitico-or- 
ganizatorice menite să ducă 
la imbL„âtățirea activității a- 
scciațiilor, la îndeplinirea sar
cinilor pe care partidul le-a 
pus in fața studențimii noa
stre.

Studențimea noastră își a- 
firmă hotărârea de a munci 
cu și mai multă rîvnă și pa
siune pentru a-și însuși știin 
ța, tehnica și cultura înainta
tă, pentru a fi gata să-și în
deplinească cu cinste îndatori 
rile față de întregul popor, a- 
colo unde o cer interesele pa
triei, în munca clocotitoare, 
creatoare, ca luptători neobo
siți, participanți activi pe uria
șul șantier al construcției so
cialiste din republica noastră 
dragă.



La Moscova

0 contribuție la dezvoltarea colaborării 
sovieto-engleze, la menținerea 
și consolidarea păcii generale

Au început tratativele 
în problemele 

colaborării economice
sovieto-romîne

Libertate pentru 
Manolis Glezos!

O voce
provocatoare

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite următorul comu
nicat anglo-sovietic :

La invitația guvernului U.R.S.S., 
Harold Macmillan, primul mi
nistru al Regatului Unit, însoțit 
de Selwyn Lloyd, ministrul Afa
cerilor Externe, și de consilieri 
oficiali, a făcut între 21 februa
rie și 3 martie o vizită oficială 
de răspuns in Uniunea Sovietică.

In cursul vizitei lor, dl. Mac
millan și dl. Lloyd au avut o se
rie de convorbiri cu N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și cu alți 
membri ai guvernului sovietic, 
printre care A..I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și A. A. Gromiko, mi
nistrul Afacerilor Externe.

Aceste convorbiri s-au referit 
la unele probleme dintre cele mai 
importante care provoacă în pre
zent îngrijorare în întreaga lume. 
Ce e două părți au ținut seama 
totodată că in afară de Uniunea 
Sovietică și Regatul Unit aceste 
probleme privesc multe alte țări. 
Deși nu au dus tratative, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și primul ministru al 
Regatului Unit au reușit ca în 
timpul convorbirilor pe care 
le-au avut timp de zece zile să 
facă un prețios schimb de păreri 
asupra acestor probleme. Ei 
s-au folosit de acest prilej pentru 
a explica poziția lor șl cauzele 
care stau la baza acestei poziții 
în toate problemele în discuție. 
Schimbul liber de păreri și de 
idei care a avut loc a dus la o 
mai bună înțelegere reciprocă a 
pozițiilor celor două guverne șl 
a constituit astfel o contribuție 
utilă la desfășurarea unor viitoa
re tratative internaționale intr-o 
componență mai largă.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și primul mi
nistru al Regatului Unit consi
deră că un progres in direcția 
rezolvării problemei dezarmării 
ar constitui un aport substanțial 
la menținerea păcii. El ar con
tribui la întărirea încrederii inter
naționale și la micșorarea poverii 
cheltuielilor militare. Ei sînt de 
acord să-și continue eforturi’e 
pentru realizarea unui progres în 
acest domeniu.

Țelul lor comun rămîne interzi
cerea în cele din urmă a armei 
nucleare și folosirea energiei nu
cleare exclusiv în scopuri paș
nice.

Ei au recunoscut marea impor
tanță a realizării unui acord pri
vitor la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară in condițiile unui 
sistem eficient de inspecție și 
control internațional. Ei au 
examinat mersul lucrărilor con
ferinței de la Geneva în proble
ma încetării experiențelor cu ar
ma nucleară și au hotărît să con
tinue eforturile pentru realizarea 
unui acord satisfăcător. Ei consi
deră că un astfel de acord 
reduce încordarea, ar înlătura

Comunicatul anglo - sovietic
ventuala primejdie pe care o pre
zintă pentru sănătatea și viața 
oamenilor experiențele cu arma 
nucleară, și ar contribui la prein- 
tîmpinarea dezvoltării continue a 
armei nucleare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și primul mi
nistru al Regatului Unit 
explicat reciproc în mod 
nunțit părerile pe care le 
tășesc guvernele lor în 
mele privitoare la Germania, in
clusiv Tratatul de pace cu Ger
mania și problema Berlinului. Ei 
nu au putut cădea de acord asu
pra aspectelor juridice și politice 
ale problemelor abordate. In a- 
celași timp cele două părți au re
cunoscut că reglementarea neîn- 
tîrziată a acestor probleme are o 
importanță deosebită pentru men
ținerea și întărirea păcii și secu
rității în Europa și în întreaga 
lume. De aceea, ei au recunoscut 
necesitatea de a se organiza în
tr-un viitor apropiat tratative în
tre guvernele interesate pentru a 
se crea o bază în vederea regle
mentării acestor divergențe. Ei 
consideră că asemenea tratative 
pot pune bazele unui sistem trai
nic de securitate europeană. în 
legătură cu aceasta, ei au fost de 
acord că pe viitor ar fi util să se 
treacă la o examinare a proble
mei posibilităților de întărire a 
securității printr-o metodă de li
mitare a forțelor armate și a ar
mamentelor, atît a celor clasice

și-au 
amă- 

împăr- 
proble-

cît și a celor nucleare, într-o re
giune din Europa asupra căreia 
să se cadă de acord și in condi
țiile unui sistem de control co
respunzător.

In legătură cu toate aceste pro
bleme, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S; și primul mi
nistru al Regatului Unit aprobă 
principiul că divergențele dintre 
state trebuie soluționate pe calei al Regatului Unit să viziteze în- 
tratativelor, iar nu pe calea fo
losirii forței. Ei recunosc că 
pentru succesul unor astfel de 
tratative este important ca fie
care parte să depună eforturi sin
cere pentru a înțelege punctul de 
vedere al celeilalte părți. Ei au 
fost de acord că actuala vizită a 
primului ministru englez și a 
ministrului Afacerilor Externe în 
Uniunea Sovietică a adus o con
tribuție prețioasă la cauza reali
zării unei astfel de înțelegeri re
ciproce.

Președintele Consiliului de 
niștri al U.R.S.S. și primul 
nistru al Regatului Unit au 
cutat de asemenea o serie 
probleme concrete care interesea
ză direct guvernele Uniunii So
vietice și Regatului Unit.

Ei au luat cunoștință de ra
portul reprezentanților celor două 
guverne cu privire la dezvoltarea 
schimburilor culturale, și au a- 
probat acest raport. Raportul se 
anexează la prezentul-comunicat.

Ei au examinat de asemenea

problema situației comerțului so- 
vieto-englez.

Cele două părți au subliniat cu 
satisfacție că comerțul dintre 
cele două țări, analizat pe o pe
rioadă îndelungată, arată o ten
dință de creștere și că există po
sibilități de lărgire a acestui co
merț. Ei au căzut de acord ca o 
misiune condusă de un ministru

ar
e-

Mi- 
ml- 
dis- 

de

tr-un viitor apropiat Uniunea So
vietică pentru a studia posibili
tățile de dezvoltare a comerțului 
intr-un mod mai amănunțit de- 
cit s-a putut face in cursul actua
lelor tratative.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și primul mi
nistru al Regatului Unit și-au 
exprimat convingerea că contac
tele personale care s-au stabil.t 
intre șefii guvernelor Uniunii So
vietice și Regatului Unit vor fi 
continuate în interesul dezvoltă
rii prieteniei și colaborării dintre 
popoarele celor două țări, precum 
și in interesul menținerii și con
solidării păcfi generale.

MOSCOVA 3 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 3 martie 
au început la Moscova tratativele 
în problemele colaborării econo
mice între Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Romînă.

Din partea Republicii Populare 
Romine la aceste tratative parti
cipă Al. Bîrladeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Oh. 
Gaston Marin, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, M. 
Florescu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, și V. Sterio- 
pol, adjunct al ministrului Co
merțului.

Din partea sovietică la tratative 
participă I. I. Kuzmin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și președinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., S. A. Skacikov, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
relațiile economice externe de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al
U. R.S.S., S. M. Tihomirov, prim- 
vicepreședinte aî Comitetului dc 
Stat pentru chimie de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.. 
I. F. Semiceastnov, locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior, I.
V. Iușin, membru al Comitetului 
de Stat al Planificării al U.R.S.S.. 
șeful Secției pentru relațiile eco
nomice externe.

La tratative participă de aseme
nea numeroși experți ai celor 
doua părți.

N. HRUȘCIOV
Președintele Consiliului

Miniștri al U.R.S.S.
de

H. MACMILLAN
Primul ministru a! Regatului 

Unit
Moscova, 3 martie 1959.

Acordul cu privire 
la schimburile culturale

Reprezentanții celor două țări 
au examinat datele referitoare la 
succesele obținute în domeniul 
schimburilor culturale tot mai largi 
prevăzute in Declarația comună 
din 1956 cu privire la această pro
blemă.

Ei au căzut de acord să conti
nue eforturille comune in vederea 
dezvoltării legăturilor culturale in 
conformitate cu linia stabilită în 
Declarația menționată și. să stimu
leze schimburile in domeniul indus
triei și agriculturii. Ei au căzut de 
acord asupra faptului că schimbul 
de oameni și de cunoștințe pe a- 
ceastă bază duce la îmbunătăți
rea înțelegerii reciproce, la prie
tenie și pace între popoarele en
glez și sovietic. Ei constată cu sa
tisfacție că în cea de-a doua ju
mătate a lunii martie vor sosi la 
Moscova reprezentanți ai Comi
tetului pentru relațiile cu U.R.S.S. 
de pe țîngă consiliul britanic pen
tru a încheia un acord cu Comite
tul de stat pentru legăturile cultu
rale cu țările străine de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
cu participarea altor organe cores
punzătoare . potrivit programului

schimburilor dintre U.R.S.S. și Re
gatul Unit in domeniul culturii, 
învățămîntului, științei și tehnicii 
pe anul în curs. Ei își exprimă 
speranța că aceste două comitete 
vor depune eforturi pentru a pune 
baza unor astfel de programe pe o 
perioadă mai îndelungată.

In legătură cu aceasta, 
zentanții celor două

repre- 
guverne au 

căzut de acord să recomande or
ganizațiilor de televiziune și cine
matografie din țările lor să exa
mineze intr-un spirit constructiv

și pe baza avantajului reciproc 
problema schimbului de filme și 
material de televiziune pe baze co
merciale.

S-a căzut de asemenea de acord 
ca reprezentanții celor două gu
verne să se întîlnească cel puțin 
o dată pe an, alternativ la Lon
dra și la Moscova, pentru exami
narea datelor i 
greșul realizat și pentru discuta
rea dezvoltării! continue a legătu
rilor culturale 
țări sub toate aspectele.

referitoare la pro-

dintre cele două

Solemnitatea semnării
Comunicatului

MOSCOVA 3 (Agerpres) — 
TASS transmite : La 3 martie în 
Marele Palat al Kremlinului a fost 
semnat Comunicatul sovieto-englez 
în legătură cu vizita in U.RSS. 
a primului ministru al Marii Bri
tanii, Harold Macmillan.

In sală, unde se adunaseră din 
timp numeroși ziariști sovietici și 
străini, au intrat primii Nikita 
Hrușciov și Harold Macmillan. Ei 
au luat loc la masă Șefii guverne
lor au semnat documentul în 
dublu exemplar.

anglo-sovietic
După semnarea Comunicatului, 

Ilrușciov și Macmillan și-au strîns 
miinile.

La semnare au fost de față Frol 
Kozlov, Anastas Mikoian, Aleksei 
Kosîghin, Dmitri Polianski, Andrei 
Gromiko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

Din partea engleză la ceremonia 
semnării Comunicatului au fost 
de față Selwyn Lloyd, ministrul 
Afacerilor Externe, și ambasadorul 
sir Patrick Reilly_

Conferința de presă de Ia Casa ziariștilor din Moscova

Nou! ambasador a!
R. P. Romine în R. P. 
Ungară și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

BUDAPESTA 3. — Corespon
dentul Agerpres transmite:

La 3 martie tov. Dobi Istvan, 
președintele Prezidiului R.P. Un
gare, a primit pe tov. Vasile Po- 
găceanu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R.P. Ro- 
mîne în R.P. Ungară, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au fost de față: 
Kiss Karoly, vicepreședinte al 
Prezidiului R.P. Ungare, Kristol 
Istvan, secretar al Prezidiului 
R.P. Ungare, dr. Sik Endre, mi
nistrul Afacerilor Externe, Csa- 
tordat Karoly, ministru extraor
dinar și plenipotențiar, director 
al protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Un
gare, și general-maior Koteles 
Jeno.

Cu acest prilej tovarășii Vasile 
Pogăceanu și Dobi Istvan au 
rostit cuvîntări.

După piejarea scrisorilor de 
acreditare tov. V. Pogăceanu a 
prezentat pe membrii ambasadei 
R.P. Romîne, după care tov. Dobi 
Istvan, președintele Prezidiului 
R.P. Ungare, s-a întreținut înde
lung și cordial cu noul amba
sador.

—ooOoo— 

LA PRAGA

Manifestare 
consacrată prieteniei 
romîno-cehoslovace

pe care o credeam stinsă de mult, 
răsună iarăși pe meleagurile ame
ricane. Dean Acheson, omul care 
a pus la cale și a patronat agre
siunea împotriva Coreei cere mă
suri de forță în problema Berlinu
lui. Acum, cînd opinia publică 
mondială luptă pentru o rezolvare 
realistă a problemei germane, 
Acheson preconizează „sporirea 
forței de luptă a trupelor ameri
cane, readucerea pe continent a di
viziilor britanice și franceze, întă
rirea aviației tactice a N.A.T.O." 
(escadrilele înzestrate cu bombe 
nucleare N.R.) In plus el dorește 
reînnoirea sistemului de mobilizare 
a forțelor militare americane și in
tensificarea fabricării de proiectile 
balistice.

Cu alte cuvinte trecerea S.U.A. 
și aliaților săi pe picior de război. 
Dar de la războiul provocat de a- 
mericani în Corecta s-au mai 
schimbat lucrurile. Poate a aflat 
și dl. Acheson de întîietatea sovie
tică în domeniul rachetelor inter
continentale, de existența puterni
cei zone a păcii, de creșterea re
zistenței popoarelor împotriva a- 
gresiunilor și provocărilor cercu
rilor militarista

la politica S.U.A. față de Orientul 
Mijlociu spunea că S.U.A. preferă 
„să lase aceste țări libere să-și fău
rească propria lor soartă și să-și 
realizeze aspirațiile". Agresiunea 
împotriva Libanului, uneltirile 
continue împotriva Irakului și 
R.A.U., încercările de amestec in 
Arabia Saudită, sint o dovadă 
clară și fără posibilitate de tăgadă 
a politicii de „neamestec" folosită 
pe scară largă de provocatorii 
americani.

Semnatarii
Pactului de la Bagdad ca și al 
S.E.A.T.O.-ului jură la toate răs- 
pintiile că n-au nici un fel de in
tenții agresive și că nu aduc pre
judicii păcii în regiunea lor. Pro
babil pentru a demonstra aceasta 
trupele Pakistanului încalcă terito
riul indian, supun unor bombar
damente puternice sectorul Cartm- 
gandja vreme de 22 de zile, proce
dează la aglomerarea de trupe in 
apropierea granițelor indiene. Ca 
să nu mai existe echivoc asupra 
caracterului Pactului dela Bagdad!

Poliția

americane.

Villiam Rountree
adjunct al Depar-

..au cerut zilele acestea numeroși 
cetățeni greci 
dra în cadrul

care locuiesc la Lon- 
unei demonstrații
★

(Agerpres).— ADNBERLIN 3
transmite: In Republica Demo
crată Germană continuă mișca
rea pentru eliberarea din închi
soare a patriotului grec Manolis 
Glezos. în districtul Kotbus a 
fost creat un comitet pentru eli
berarea lui Glezos. Pe adresa co
mitetului sosesc, scrisori si tele
grame in care se cere punerea 
în libertate a acestui erou.

Senatul academic al Școlii su
perioare de economie și planifi
care din Berlin a adresat o scri
soare primului ministru al Gre
ciei, Karamanlis, in numele pro
fesorilor, conferențiarilor și stu
denților. [n scrisoare se spune: 
O sentință de condamnare a lui 
Glezos ar însemna o sentință de 
condamnare a libertății do luptă 
pentru fericirea și bunăstarea po
porului, pentru independența na
țională și dezvoltarea pașnică a 
poporului. De aceea cerem ca 
Manolis Glezos să fie scos de sub 
inculpare.

secretar de stat 
tamentului de Stat, a făcut recent 
o declarație ipocrită. Referindu-se

pariziană se modernizează. Locul 
bastoanelor de cauciuc va fi luat 
de pistoale mitraliere. Motivul: 
sporirea eficacității poliției în fața 
manifestanților și în special a gre
viștilor. Să nu se spună că nu se 
iau măsuri pentru libera csercitare 
a drepturilor cetățenești 1 Cu alte s 
cuvinte: se aplică constituția de 
după referendum I

Cultură" americană ia Liibeck și Tokio
In plin secolul XX sintem mar

torii unei teribile invazii în țările 
capitaliste de proporții uriașe, cu 
urmări deosebit de nefaste.

La Lubeck (R.F.G.) poliția a 
arestat o bandă de tineri. Ea se 
compunea din 50 membri în virstă 
de 14—15 ani. Cea mai mare par
te a membrilor bandei a făcut 
parte înainte din „Presley-Club". 
Idealul acestor tineri erau bandele 
ce există în Statele Unite și cul
tura lor — cultura decadentă a 
rock’n roll-ului Pentru a copia 
cît mai fidel modelele americane, 
acești tineri deeăzuți în mocirla a- 
mericanizată comiteau spargeri 
pentru a-și procura băuturile al
coolice la diferite orgii și beții, la 
care rock ăiau pînă ce cădeau 
beți morți sub mese. 27 dintre 
membrii bandei au fost inculpați 
pentru furturi și spargeri dovedite. 
Unii dintre ei aveau la activ cîte 
26 de crime.

Un „record" apropiat de cel al 
tinerilor deeăzuți din R. F. Ger
mană l-a atins un tînăr japonez în 
vîrstă de 21 ani, care a izbutit ca 
în numai cîteva zile să ucidă și să 
rănească 21 de persoane. Tot atîtca 
crime cîți ani are ! Alăturat amin
tim că potrivit unor date furnizate 
de Direcția generală a poliției ja
poneze, criminalitatea în rîndurile

Cine trișează?

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 3 martie a 
avut loc la Casa ziariștilor din 
Moscova o conferință de presă a 
primului ministru al Marii Bri
tanii, Harold Macmillan, pentru 
reprezentanții presei sovietica și 
străine, radioului și televiziunii^ 
Deschizînd conferința de presă, 
primul ministru a mulțumit gu
vernului sovietic pentru posibilita
tea oferită unui număr atît de 
mare de corespondenți străini de 
a vizita Uniunea Sovietică. El a 
mulțumit de asemenea conducăto
rilor guvernului sovietic pentru po
sibilitatea ce i s-a oferit de a vi
zita timp de zece zile U.R.S.S. și 
pentru îndelungatele și multilate
ralele convorbiri personale pe care 
le-au avut cu ei oaspeții englezi. 
Aceste convorbiri, a spus H. Mac
millan, au avut un caracter neo
ficial și fiecare a avut posibilita
tea de a-și expune liber punctul 
de vedere.

Referindu-se la comunicatul so
vieto-englez, pe care N. S. Hruș
ciov și H. Macmillan l-au semnat 
la sfîrșitul întrevederilor lor, pri
mul ministru a spus : Este greu 
să redai într-un comunicat întrea
ga esență a unor convorbiri, dar 
mi se pare că în acest comunicat 
au fost expuse totuși bazele pe 
care s-au desfășurat convorbirile 
noastre. Aceste baze sînt simple 
dar extrem de importante. Noi am 
spus că principalele probleme care 
despart Occidentul de Răsărit tre
buie să fie rezolvate pe calea unor 
tratative purtate cu dorința sinceră 
de a ajunge la acorduri juste.

Cred, a subliniat H. Alacmillan, 
că convorbirile noastre au fost va
loroase pentru că fiecare dintre 
părți a ajuns Ia o mai bună înțe
legere a poziției și a motivelor 
celeilalte părți. Acest lucru putea 
fi realizat numai pe calea unor 
convorbiri personale.

Am venit aici, a spus în conti
nuare H. Macmillan, nu pentru a 
duce tratative oficiale, dar aceas
tă vizită este prețioasă pentru noi 
deoarece înlesnește tratativele care 
trebuie să aibă loc neapărat în 
cursul următoarelor cîteva luni. 
H. Macmillan a spus că următorul 
pas pe care el și Șelwyn Lloyd

intenționează să-l facă va consta 
în consultări cu Germania occi
dentală, Franța și S.U.A.

Referindu-se la relațiile sovieto- 
engleze, primul ministru a subli
niat progresul modest dar cert în 
domeniul îmbunătățirii relațiilor 
culturale. In acest domeniu, a sub
liniat el, este important ceea ce 
s-a făcut în mod concret. Mi se 
pare că însuși faptul vizitării U- 
niunii Sovietice de către un nu
măr atît de mare de ziariști en
glezi și americani constituie o do
vadă sigură a progresului în acest 
domeniu.

In ceea ce privește comerțul, a 
spus în continuare premierul en
glez, sînt convins că misiunea pe 
care intenționăm s-o trimitem aici, 
potrivit înțelegerii cu guvernul so
vietic, va duce la rezultate con
crete. Mj se pare că putem și tre
buie să extindem comerțul dintre 
cele două țări ale noastre.

După aceea primul ministru bri
tanic a răspuns la întrebările co
respondenților. Reprezentantul zia- 
rului ,,Pravda" 1-ă întrebat pe pri
mul ministru despre atitudinea sa 
față de propunerea lui N. S. Hruș
ciov de a se încheia un tratat de 
prietenie și neagresiune anglo-so
vietic pe termen lung. După ce a 
amintit că, Juînd cuvîntul în Ca
mera Comunelor în ajunul plecării 
sale în U.R.S.S., Macmillan a a- 
probat de asemenea ideea înche
ierii unui pact de neagresiune, re
prezentantul „Pravdei" a subliniat 
că din cuvîntarea rostită de pri
mul ministru la recepția de la 
Kremlin nu reiese clar dacă guver
nul englez este dispus să semneze 
în curînd un asemenea tratat.

Sînt gata să declar imediat, a 
spus Macmillan, că noi sintem de 
acord, în primul rînd că în toate 
problemele litigioase cele două țări 
ale noastre trebuie să acționeze 
potrivit Cartei Organizației Națiu
nilor Unite, în al doilea rînd 
că nici unul dintre guverne 
nu trebuie să încerce să acțio
neze în detrimentul intereselor vi
tale și al rînduielilor sociale ale 
altui stat și, în al treilea rînd că 
problemele litigioase trebuie să fie 
soluționate prin tratative, nu cu 
ajutorul forței. In aceste condiții

va fi posibil ca țările noastre să 
cadă de acord asupra textului 
unei declarații în această proble
mă.

Reprezentantul ziarului englez 
„Daily Worker" l-a întrebat pe FL 
Macmillan: In cuvîntarea pe care 
ați roștit-o la recepția de la Krem
lin ați afirmat că guvernul englez 
va fi credincios alianțelor sale de
fensiva pînă ce în lume va veni 
ziua fericită cînd alianțele defen- 
siva nu vor mai fi necesare. Con
siderați oare că prin vizita dv. în 
U.R.S.S. au început aceste vre
muri fericite ?

H. Macmillan a răspuns că 
dacă se va reuși să se rezolve pro-

Premierul britanic a’părăsit Uniunea Sovietică

bleme importante ca de pildă cele 
care se ivesc în Europa centrală, 
aceasta va putea duce la îmbună
tățirea generală a relațiilor. Pînă 
atunci însă, a spus H. Macmil
lan, cred că dl. Hrușciov va fi de 
acord cu mine că nu este bine să-ți 
faci noi prieteni părăsindu-i pe cei 
vechi. De aceea, de ambele părți 
trebuie să rămînem credincioși 
prietenilor noștri pentru a putea a- 
junge pe măsură ce va trece tim
pul la un acord între statele care 
se opun unele altora.

In încheiere, primul ministru al 
Marii Britanii a mulțumit repre
zentanților presei pentru atenția ce 
i-a fost acordată.i-a fost

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luind cuvîntul 
pe aeroportul Vnukovo cu prile
jul plecării primului ministru al 
Angliei, Harold Macmillan, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
declarat: Sintem bucuroși de vizi
ta dv. în Uniunea Sovietică și 
mulțumiți de convorbirile care au 
avut loc în timpul acestei vizi
te. Aceste convorbiri, a spus 
N. S. Hrușciov, sînt utile pentru 
înțelegerea pozițiilor noastre.

Vă asigurăm, a spus N. S. 
Hrușciov, că sintem călăuziți de 
dorința de a stabili relații dedorința de a stabili relații 
prietenie între țările noastre. In 
problema încheierii Tratatului de 
pace cu Germania și în problema 
Berlinului sintem de asemenea 
călăuziți de dorința de a lichida 
rămășițele războiului trecut.

Ne vom canaliza eforturile 
pentru a lichida în mod consec
vent, rînd pe rind, toate rezidu- 
rile care ne despart, vom tinde 
spre dezvoltarea relațiilor de 
prietenie pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, pentru a 
crea condițiile în vederea lichi
dării grupărilor militare. Noi ne 
pronunțăm pentru rezolvarea 
problemelor litigioase numai prin 
tratative, pentru ca în rezolvarea 
problemelor litigioase statele să 
se călăuzească după Carta Orga
nizației Națiunilor Unite.

N. S. 
Uniunea 
tic doresc să aibă 
mai prietenești cu 
nie, cu toate celelalte țări.

Nouă, oamenilor puși în frun
tea guvernelor, a spus în înche
iere N. S. Hrușciov, ne revine o 
răspundere uriașă. Trebuie să fa
cem tot ce depinde de noi pentru 
a nu admite războiul, să creăm 
condiții pașnice normale, să jus
tificăm prin aceasta încrederea 
și aspirațiile popoarelor.

Ingăduiți-mi domnule prim- 
ministru, să vă exprim încă o 
dată dv. și tovarășilor dv. 
drum bunele noastre urări.

Drum bun I
La revedere 1 
în scurta cuvîntare rostită 

înaintea plecării, primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Mac
millan, a subliniat că intilnirile 
pe care le-a avut în timpul vizi
tei sale în Uniunea Sovietică au 
fost rodnice. In urma vizitei 
mele, a spus Macmillan, la îna
poierea noastră în Marca Brita- 
nie vom putea aborda mai bine 
rezolvarea problemelor de care 
depinde viitorul omenirii.

Premierul englez a încheiat 
cuvîntarea cu cuvintele rostite în 
limba rusă: „La revedere, toate 
cele bune I"

Hrușciov 
Sovietică,

a declarat că 
poporul sovie- 
relațiile cele 
Marea Brita-

de

I ■4

PRAGA 3. — Corespondentul 
Agerpres transmite i O importantă 
manifestare consacrată prieteniei 
romino-cehoslovace ■ avut loc 
marți seara Ia Praga. In saîa de 
festivități a Clubului național din 
capitală Republicii Cehoslovace s-a 
desfășurat o „Seară a prieteniei 
romîno-cehoslovace", cu care 
lej au fost evocate acțiunile 
mare amploare care au avut loc 
în Cehoslovacia acum 25 de 
la începutul anului 1934, în semn 
de solidaritate cu luptele eroice 
ale clasei muncitoare din Romînia 
conduse do P.C.R. împotriva fas
cismului.

Manifestarea a fost deschisă de 
Jan Vodicka, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și deputat 
în Adunarea Națională a R. Ceho
slovace. Au luat parte numeroase 
personalități ale vieții politice ți 
culturale din capitala R. Ceho
slovace, precum ți ambasadorul 
R. P. Romîne, Gh. Vidrațcu ți 
membrii ambasadei R.P.R. ți ai 
Agenției comerciale romîne la 
Praga.

Participanții au adoptat textul 
unor scrisori de salut adresate to
varășului Antonin Novotny, prim 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Cehoslovace, Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
și Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare ~

O nouă
o

Romîne.

pri- 
de

ani,

încercare a 
rachetă în
3 (Agerpres). —NEW YORK

După cum anunță agențiile ame
ricane de informații, la 3 mar
tie ora 0,11 (ora New York-ului), 
la Cape Canaveral s-a întreprins 
o nouă încercare a S.U.A. de a 
lansa o rachetă în direcția Lunii.
Sistemul de rachete denumit 

„Juno-H" este format din patru 
trepte. Ultima dintre trepte poar
tă un aparataj in greutate de 13 
funzi (5,89 kg.).

După cum anunță agenția Uni
ted Press International, pînă la 
ora 14 GMT acest sistem de ra
chete se afla la o înălțime de 
72.400 mile, deplasîndu-se cu o 
viteză de 6.518 mile pe oră.

După cum a comunicat agen
ția Reuter, conducătorul labora
torului de motoare cu reacție de 
pe lîngă direcția națională pen
tru aeronautică și cercetări ale 
spațiului cosmic, dr. W. Picke
ring, a declarat că racheta „a

Printre alte filme cinematogra
fia franceză urma să fie repre
zentată la Festivalul de la Punto 
del Este (Uruguai) și de filmul 
„T rișorii". Regizorul filmului. 
Marcel Carne era în drum către 
America de Sud. cînd consulul 
francez de la Montevideo a anun
țat că guvernul francez consideră 
„Trișorii" drept indezirabil. Tot
odată a fost anunțată interdicția 
acestui film în Italia. Și n-a fost 
deloc o simplă întîmplare faptul 
că aproape în acelaș timp Oficiul 
Catolic Cinematografic a taxat fil
mul lui Carne și altele de aceeași 
nuanță drept „amorale".

Curioasă această categorisire 1 
„Trișorii", care demască putrezi
ciunea unei anumite categorii de 
tineri, imoralitatea crasă in care se

bălăcesc odraslele burgheziei fran
ceze taxat drept imoral, în vreme 
ce filmele antiartistice în care Bri
gitte Bardet își etalează talentele 
de a se dezbrăca, 
vintarea cuviosu
lui oficiu ! In a- 
facerea aceasta, 
cineva trișează. 
Și nu e nici cre
atorul „Trișori
lor", nici inter- 
preții săi. Ei tre
buie căutați 
printre acei care 
se fac luntre și 
punte ca să îm
piedice să ajun
gă la masele de 
spectatori și în 
special la tineri, 
mesajul umani
tar al filmului.

capătă binecu-

tinerilor japonezi a crescut de 
peste trei ori în perioada 1953—■ (
1958. Anul trecut, de pildă, poli
ția a arestat aproximativ 20.000 de 
delicvenți minori învinuiți de 
crime, jafuri, violențe.

Avem de-aface cu crime oribile, 
săvîrșite în două puncte ale globu
lui, extrem de depărtate : Lubeck 
din Germania occidentală și Tokio. 
Situații identice sînt constatate 
în rîndurile tinerilor, din ambele 
țări. Aceeași pornire huliganică 
spre decadență, cu ochii deschiși, 
spre un același model : tînărul 
decăzut american.

Toate aceste acte criminale, do
vedind o descompunere jignitoare 
la adresa speței omenești, se des
fășoară ca un proces purulent in 
lumea capitalistă „invadată — iată 
că într-adevăr este vorba de o in
vazie nenorocită — de așa numita 
cultură „made în S.U.A.". Toa'.e 
atributele ei — nenumăratele filme 
americane cu gangsteri, rock’n 
roll ul, sutele de mii de case de 
jocuri de noroc, literatura deca
dentă care exercită o influență 
nefastă asupra tineretului din ță
rile capitaliste. Invazia decăderii 
americane urmărește scopul de a 
transforma tineretul intr o unealtă 
docilă, care nu gindește. avidă de 
aventuri udate de singe omenesc, 
potrivit necesităților trustmenilor.

Iată că în plin secolul XX se 
poate vorbi de o invazie nefastă, 
— cea a culturii decadente ameri
cane — cu urmări dintre cele mai 
nenorocite pentru tinăra genera
ție din lumea capitalistă. Dar a- 
larma a fost dată.

CAROL ROMAN

in „Federația Rhodezia
iiNyasaland

tn ultimul timp telegramele de 
presă anunță cu insistență noi și 
mari tulburări în multe din colo
niile africane. Atrag atenția in 
mod deosebit evenimentele în 
plină desfășurare din „Federația 
Rhodezia-N yasaland". De citeva 
zile aici situația se menține în
cordată.

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

S. U. A. de a lansa 
directa Lunii
deviat de la traseul fixat", dar 
că el nu cunoaște cît de mare 
este această deviere.

ti

Viscol puternic 
în Turcia

ANKARA 3 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarele turcești, în 
Turcia bîntuie de citeva zile o 
nă cumplită cum nu s-a mai 
zut de 40 de ani.

In unele regiuni ca Sivas 
Mardin din Anatolia, arată ziarul 
„Son Posta", zăpada a atins 1,5 
m grosime, fiind însoțită de o fur
tună puternică.

în multe regiuni din Anatolia 
circulația este paralizată, semna- 
lîndu-se și cazuri mortale. La 
Samsun, viscolul a provocat stri
căciuni la instalațiile portului și 
la linia ferată.

iai- 
va-

„Federația Rhodezia-Nyasaland" 
situată în partea centrală a Africii, 
are un teritoriu de 1.263.000 de 
kilometri patrați și o populație de 
peste 7,2 milioane locuitori. For
mată Jin teritoriile : Rhodezia de 
sud, Rhodezia de nord și 
Nyasaland, această federație este 
o colonie a Marii Britanii con
dusă de un guvernator general. 
Parlamentul și guvernul federal 
este format din albi, cu toate că 
ei nu reprezintă decît o zecime din 
populație. Ocupația de bază a 
locuitorilor este agricultura. Pe 
vastele plantații ale europenilor se 
cultivă tutun, bumbac, porumb și 
ceai. De asemenea, in subsolul
cestei federații se găsesc impor
tante zăcăminte minerale, ale cărei 
produse iau calea exportului in me
tropolă unde sint prelucrate. Se 
extrage aur, crom, zinc, huilă, 
azbest și materiale radioactive.

Vn rol important in economia 
acestei federații îl joacă capitalul 
străin, in special cel englez, adevă
ratul stăpin al bogățiilor acestor 
teritorii Colonialismul englez per
manentizează de decenii o groaznică 
înapoiere economică și socială. 
Deși negrii se află pe pămîntul lor, 
ei nu au voie să folosească autobu
zele, restaurantele și cinematogra
fele din orașe, să ocupe munci ca
lificate și în general sint lipsiți de 
orice fel de drepturi politice.

Împotriva acestei situații insu- I 
portabile, popoarele federației s-au 
ridicat la luptă cerînd cu insistență 
independența națională, tnspăimîn- 
tate de amploarea mișcării de eli
berare, autoritățile colonialiste bri
tanice s-au grăbit să instituie sta
rea de asediu și să treacă la repre
siuni sîngeroase. tn ciuda arestări
lor masive, folosirii bombelor cu 
gaze lacrimogene, lupta ia am
ploare. Lupta maselor populare 
din „Federația Rhodezia-Nyasa
land" se încadrează in lupta ge
nerală a popoarelor de pe conti
nentul african 
independență, 
poare se aude 
„Afară cu
Africa !" Semnificativ e că evolu
ția situației din această federație 
este înțeleasă și de ziarul britanic 
„Reynold's News" care scria ; 
„...Pînă la urmă noi (Anglia n.n.) 
nu vom putea învinge. în Nyasa
land la fiecare european revin 360 
de africani".

întradevăr. Uraganul mișcării de 
eliberare națională care a cuprins 
întreaga Africă nu mai poate fi 
stăvilit. El bate cu putere pină 
cînd va mătura pe colonialiști de 
pe întreg continentul negru.

C. STAN

pentru libertate și 
Glasul acestor po* 
tot mai puternic : 
colonialiștii din
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