
Să realizăm economii egale cu prețul da cost al unor importante produse finitei

O înfăptuire...
întrecerii,

lată numai cîteva din pro
dusele cu al căror preț de 
cost tinerii de la „Electro- 
putere“ tși echivalează econo
miile realizate in cinstea iul 
30 Decembrie.

Utemista Amalia Mazileanu, 
contabil la sectorul apârataj, 
ne-a spus necăjită :

— Acestea nu-s realizările toa
te. Așteptați o zi și ele vor fi 
Contabilizate. Credeți-mă, n-o să 
vă pară rău...

I-am ascultat sfatul.
Cifră lingă cifră au dat rezul

tatul total — 35.037 lei economii,

cuprinzînd entuziasmul 
hotărîrea gospodarilor.

— Nu-i chiar așa 
ne-au spus tinerii- llie 
colita Zamitr. Nicolae 
să realizezi economii. Principalul 
lucru este să ți cunoști meseria, 
să fii gospodar ca să folosești în 
întregime materia primă și mate
rialele. Rezultatul unei asemenea 
atitudini față de muncă se poate 
concretiza în lei și în produse. 
Numai dezvoltind spiritul gospo
dăresc, atrăgind tinerii în lupta 
împotriva risipei s-au economisit 
aici intr-un timp scurt 64 kg. 
azbest, 400 kg uîei pentru trans
formatori, 600 kg. alamă etc.

Ne-am convins că problema 
economiilor este la ordine^ zilei 
in fabrica „Electropulere“-Craio- 
va Dacă-I întrebi pe orice tînăr 
sudor „cum stai cu economiile ?“ 
imediat îți răspunde: „alîtea kg. 
electrozi".

Dorind să aflăm cit mai multe 
date privind activitatea tineretu
lui în direcția economiilor am 
întrebat-o și pe tînăra Maria Pa- 
nait, contabil la 6ec(ia electro- 
vehicuie ce spun registrele sale. 
A rîs și a răspuns încercînd să 
fie severă :

— Registrele spun „bine ați 
venit." Și dacă vreți mai concret 
— spun : „pe filele noastre s au 
făcut adunări nenumărate. „Acum 
cîteva zile s-a tras linia și s-a 
văzut că pînă în prezent s-au 
realizat economii în valoare de 
47.934 lei. Iar în rubricile acestea

greu — 
Dică, Ni- 
Ceaușu —

puteți citi: economie de cauciuc 
spongios, de azbest de 10 mm , 
de lac negru de plăci de cauciuc 
de 2 mm. etc.

Cind s-a aflat vestea că la 
Brăila tinerii reiau inițiativa dusă 
sub lozinca „Să realizăm econo
mii egale cu prețul de cost al 
ur.or importante produse finite", 
fiecare se întreba : „noi ce aștep
tăm, avem condiții" ?

Studiul l a făcut fiecare la lo
cul său de muncă. Rezultatele? 
Satisfăcătoare.

în adunări pe brigăzi, pe secții, 
tinerii și-au spus cuvîntul. Pe 
coli de hirtie au prins după aceea 
să se-nșiruie cifrele. Adunarea a 
fost verificată șl paraverificată 
și rezultatul anunțat de la om la 
om : „Ne angajăm să realizăm 
economii egale cu prețul de cost 
al unui IUP (întrerupător în ulei). 
10-600, a două transformatoare 
de 560 kw și două electrocare".

Timpul a trecut. în unele car
nete a început înscrierea econo
miilor. In brigăzi s-au început 
consultațiile : „cum să reușim să 
ne depășim angajamentul"? Ti
nerii vor să afle ce secție este în 
frunte. Așa s-a aflat că secția 
mașini rotative — a tineretului 
— condusă de inginerul utemist 
Vasile Bărbulescu, a realizat eco
nomii în valoare de 72.491 lei. 
Cei de la mecanică vor și ei să
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Există oameni despre a căror 
muncă s-a scris puțin. Aceștia 
fac parte din ramurile Ministe
rului Poștelor și Telecomunica
țiilor.

Succesele lor ? — se va între
ba poate cineva.

Păi, le cunoaștem. 
Crezi, cititorule ?
Te-ai întrebat cum se face că 

de fiecare dată cind formezi un 
număr de telefon, circuitul 
deschide chiar acolo unde ai 
rit tu ?

Sau cum e cu putință ca, în- 
virtind butonul difuzorului, să 
auzi muzica mult așteptată sau 
.cunoscuta voce a crainicului ?

Voi povesti acum lucruri mai 
amănunțite despre muncitorii Di
recției regionale P.T T R -Ploești.

încă din luna decembrie 1955, 
muncitorii PTTR-iști au primit 
de la comune și raioane anga
jamentele privind 
pentru anul 1956. 
totalizării acestora, 
că angajamentul global al Di
recției regionale pentru anul 1956 
e de 1.200,000 lei.

— Angajamentul este toarte 
îndrăzneț — a arătat tovarășul 
director adjunct Coman Bratu ‘ 
tr-o ședință. Aici nu e vorba 
citeva sute de mii de lei. ci 
un milion și ceva. Oare nu 
vom face cumva 
sfirșitul anului ?

Oamenii au mai 
mai chibzuit și au 
angajament să nu 
de bani.

Timpul se scurge pe nesimțite. 
La birouri încep să se facă eco-

economiile 
Pe 
a

baza 
reieșit

de rușine

în
de 
de 
ne 
la

chibzuit ce 
hotărit ca din 
reducă nici 50

au

magazia centrală a regiunii 
redresori Tungar nefolosiți de 
cite 4—5 ani. interesîndu-se de 
ce nu se folosesc, a aflat că 
această situație se datorește unor 
lămpi ce s-au ars și trebuiesc 
aduse din import. După ce le-a 
studiat construcția, a încercat în
locuirea lămpilor cu grupuri de 
plăci de seleniu. Propunerea a 
fost acceptată de cabinetul teh-

nomii mărunte: o coală de hîr- 
tie mai puțin, un creion mai pu
țin, o panglică pentru mașina de 
scris folosită de două ori etc. , 

Prin ateliere, din deșeuri se 
lucrau piese noi, iar economiile 
de material ajungeau lunar la 
cîteva mii de lei.

După multe zile de frămîntări, 
după multe nopți albe, utemistul 
radiotehnician Hari Wild, im- .. . . 
preună cu tovarășul Capan An- nic. Datorită aplicării ei, au fost 
drei. au dat apoi de rostul celei redate producției aparate_ și uti- 
mai prețioase inovații

E vorba de construirea unui 
sistem de telecomandă a comu
nicației stațiilor de radioficare 
Moreni I cu Moreni 2

Inovația a dat rezultatele aș
teptate. Datorită aolicării ei, per
sonalul operator de deservire a 
stației Moreni 2 a fost repartizat 
tif altă parte, deoarece aici nu 
mai avea ce face. De asemenea, 
prin unificarea acestor stații pe 
o distanță de 5 kilometri s-au 
eliminat și investițiile necesare 
construirii traseului. Economiile 
realizate de aici au depășit cu 
ușurință cifra de 150.000 lei.

Curînd după aceasta, un alt tî
năr. Gheorghe Nicolae. tehnician 
de electro-alimentare, a executat 
un dispozitiv care permite ali
mentarea apelului la unele cen
trale direct din redresor, fără a 
mai fi folosit transformatorul de 
apel separat. Aplicat la opt cen
trale, acest sistem a adus pînă 
azi economii de 2.680 lei. Eco
nomiile însă cresc odată 
ca re a pe scară tot mai 
acestui procedeu.

Dar Gheorghe Nicolae 
rezumat doar la atît. El

iaje- în valoare de o jumătate de 
milion lei. Și s-a mai realizat 
ceva : a fost înlăturat pericolul de 
întrerupere a unor stații telefo
nice pe timp 
de aparatură.

Timpul s-a
Se apropia toamna. Și 
întrecerii au apărut alti și 
inovatori și raționalizatori.

nelimitat din lipsă

scurs pe nesimțite, 
în cadrul 

alți 
De

ION TEOHARIDE
Corespondentul „Scinteîi tine

retului" pentru regiunea Ploești
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TELE GRAMÂ

nu s-a 
a găsit

Excelenței Sale
Domnuiui URHO KEKKONEN 
Pi credințele Republicii Finlanda 

Helsinki
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Finlandeze, vă rog, 

excelență, să primiți felicitări cordiale și cele mai bune urări 
din' partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, și a mea personal Cu acest prilej urez poporului 
finlandez prosperitate și îmi exprim încrederea că relațiile 
dintre Republica Populară Rominâ și Finlanda vor continua să se 
dezvolte In interesul ambelor popoare și al colaborării in
ternaționale.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

Binevoitori
Germania occidentală s-a 

oferit să trimită guvernului 
marocan tehnicieni, expetț! 
și constructori care să tnlo 
culască pe francezi. Statelo 
Unite s au arătat dispuse să 
tacă același lucru, propu- 
n'nd tn plus să se ocupe. 
d>n punct de vedere 
clar, de 15 000 soldați 
cant.

Asia pentru ca să 
piîngâ marocanii că nu gă
sesc binevoitori gata să În
locuiască colonialismul Iran, 
cez. Se pare Insă că guver
nul marocan nu e prea dis
pus să intre In lanțul arun
cat de imperialiștii ameri
cani și germani. Poporul ma
rocan n a luptat 
de Irancozl 
băaa slugă 
11*11.

*l-an Îndesat capetele pre
mierul Irakian Nuri Said, di
plomații turci, perslenl șl — 
bineînțeles — nu lipsesc nici 
strălucitoarele chelii an- 
glo-franceze. Știrile din ulti
ma vreme arată că S.U.A. 
vor să-*! Iacă *1 ele loc sub 
turban. Cum turbanul e de
stul de strimt, ne temem că 
ceilalți parteneri vor le*! 
cam șifonați.

flnan- 
maro-

nu s-9

«ă scape 
pentru a se 
Ia altl colonia-

A. G.

O știre ne anunță că tării s 
participante la pactul de ,a 
Bagdad și-au ales drept em 
blemă un turban — simbol 
a! lumii Islamice a cărei a- 
părător — cică — sini. Dar 
dacă privești mal îndea
proape turbanul de Ia Bag
dad, vezi că e tesut din mă
tase trantusească, vopsită 
Intr-o bolangerlo diplomati
că britanică cusută cu ață 
albă americană. Sub turban

Brînza-i pe bani
Nul numai un proverb, ci o 

realitate confirmată de lap- 
tale ce au urmat agresiunii 
din Egipt. Se știe că In urma 
acestei agresiuni unele țări 
occidentale și în special An
glia și Fianfa trec prir.tr-o 
acută criza de combustibil. 
Mononolurlle americane ale 
petrolului au socotit că ar ti 
cazul să scoată si de aici 
un profit Astlel, după 
cum anvnță directorul bi
roului din New York al pu
blicației „Aaence Economi- 
que et Financiare", S.U.A. a 
hotărit lansarea unul „plan 
Marshall modificat" Planul 
prevede acordarea de aju
tor — respectiv petro! — dat 
numai contra plată in do
lari.

După cum se spune : Prie
teni, prieteni, dar brînza-i pe 
bani.

D. L.

Citiți în pag, ll-o

*

sDin viața 
universitară

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2360

înapoierea în Capitală 
a delegației U.T.M. 

care a vizitat 
R.P.F. Iugoslavia

Miercuri după amiază s-a îna
poiat in Capitală delegația Uniu
nii Tineretului Muncitor în frun
te cu Virgil Trofin, prim secretar 
al C.C. al U.T.M. care la invita
ția Tineretului Popular din R P.F. 
Iugoslavia a vizitat țara vecină 
și prietenă.

tn cursul vizitei, delegafia 
U.T.M. a discutat cu conducătorii 
Tineretului Popular din R.P.F. 
iugoslavia probleme privind întă
rirea continuă a relațiilor priete
nești și frățești dintre organiza
țiile de tineret din cele două 
țări.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației U.T.M au 
fost salutați de tovarășii Corne
lia Mateescu și Ion Iliescu, se
cretari ai C.C. al U.T.M., mem
bri ai Biroului C.C. al U.T.M. 
precum și de numeroși activiști.

(Agerpres)

—oQo—

Conferință despre
Constituția U.R.S.S,
Cu prilejul sărbătoririi celei de
20-a aniversări a Constituției 

amiază
a
U.R.S.S., miercuri după 
ia Casa Prieteniei Romîno-Sov’e- 
tice A R.L.U.S., tov. Gh. Marusi, 
locțiitor al secretarului Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, a 
conferențiat despre „Ziua Consti
tuției U.R.S.S Expunerea a 
fost urmărită cu un deosebit in
teres de un numeros public — 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderile Capitalei, ju
riști, oameni de știință, artă și 
cultură.
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COLECTIVIȘTII
își împart veniturile

Dis de dimineață, pe ulița cea 
mare a satului, colectiviștii mer
geau în pas domol spre sediul 
gospodăriei. Grupurile de oameni 
se înmulțeau Ia fiecare răspîntie. 
Răsăreau și grupuri de băieți și 
fete care mergeau cu pas întins.

La sediul colectivei, biroul so. 
cotitorului, al președintelui, al 
brigadierilor și clubul erau înțe
sate de oameni. Mulți mai rămă
seseră și în curte. Veniseră aici 
și mulți individuali să sărbăto
rească împreună cu colectiviștii 
împărțirea veniturilor, să vadă 
ce rod au dat ogoarele co
lectivei în acest an.

La magazia de cereale se îm. 
părteau bucatele. Primele căruțe 
încărcate au pornit spre poartă. 
Ele transportau 7.867 kg. 
de grîu și porumb plus alte sute 
de kilograme de diferite produ
se. In vîrful carelor stăteau stă- 
pînii acestei bogății : Anica Po
pescu, fiica ei, și cei trei feciori. 
Apoi au pornit căruțele cu ve
niturile utemistului Constantin 
Pietea. După o socoteală înțe
leaptă. el a ridicat de la gospo- 
darie, pentru cele 346 zlle-mun- 
că. mai mult de 2400 kg. po
rumb. 1.507 kg. griu, aproape 300 
kg. de legume și zarzavaturi, 40 
kg. brînză, 200 kg. cartofi, alte 
produse și peste 4.000 kg. furaje.

Acesta este doar unul din cele 
mai obișnuite exemple, pentru 
că alții, de-o seamă cu el. au 
primit și mai mult. Din munca 
lor, colectiviștii își făuresc o 
nouă viață. Peste 50 de colecti- 
vișîT și-au cumpărat aparate de 
radio, toți au vaci cu lapte, pâ-

tn- 
că- 
își 

cu-

Țara se pregătește de alegeri

Alegerea în Capitală a Consiliilor raionale F.D.P.
In prima ședință a consiliului 

a fost ales biroul Consiliului ra
ional F.D.P. Președinte a fost 
ales tov. Vasile Popescu, vice
președinte loniță Elisabeta. iar ca 
secretar tov. Radu Negru.

★
în sala „l.C.A.S." din strada 

Berzei a avut loc adunarea de 
constituire a Consiliului raional 
F.D.P. — Gh. Gheorghiu-Dej, în 
vederea alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională.

Deschizînd adunarea, tov. Ion 
Georgescu, prim secretar al Co
mitetului raional Gh. Gheorghiu- 
Dej al P.M.R. a făcut o expunere 
asupra sarcinilor F.D.P. în ale
gerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională. '

Apoi s-a trecut la alegerea 
Consiliului raional F.D.P. din 
care fac parte 15 persoane, prin
tre care: Ion Georgescu, prim 
secretar al Comitetului raional

In mai multe raioane ale Ca
pitalei au avut loc, în cursul zi
lei de miercuri, adunări de ale
gere și constituire a Consiliilor 
raionale ale Frontului Democra
ției Populare, în vederea alegeri
lor de deputați în Marea Adu
nare Națională de la 3 februarie 
1957.

Numeroși oameni ai muncii din 
raionul Grivița Roșie, muncitori 
ceferiști, ingineri, tehnicieni și 
funcționari, profesori, medici, 
gospodine, militari, activiști de 
partid și ai organizațiilor obștești 
și-au desemnat reprezentanții lor 
în Consiliul raional al Frontului 
Democrației Populare.

La adunarea de constituire, 
care a avut loc în sala de festi
vități a sfatului popular raional, 
a luat cuvintui tov. Vasile Po
pescu, prim secretar al Comite
tului raional Grivita Roșie al 
P.M.R.

Desemnarea candidaților în comisiile 
electorale de circumscripție

In vederea alegerilor de depu- soara Angelica Iorgulescu, Jude- 
tați în Marea Adunare Națională cătorul Marin Hontaru de la Tri- 
de la 3 februarie 1957, au avut ' ' '
loc miercuri în Capitală adunări 
pentru desemnarea candidaților 
în comisiile electorale de circum
scripție. Oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, activi
ști ai organizațiilor Partidului 
Muncitoresc Romîn, organizații
lor de tineret și altor organizații 
de masă, sindicate, cooperative, 
asociații culturale etc. au propus 
cu însuflețire din rîndurile lor 
candidați pentru comisiile electo
rale de circumscripții.

In raionul Gh. Gheorghiu-Dej 
au fost propuși în această zi 21 
de candidați pentru comisiile elec
torale a'e circumscripțiilor 26, 
27 și 28. Printre aceștia sînt: 
maistrul Dănilă Tănase, lăcătușul 
Hirtz Kety, maistrul Gh. Mărgă
rit, toți de la uzinele „Semănă
toarea", Alexandru Roncea, acti
vist al comitetului P.M.R. al ra
ionului Gh. Gheorghiu-Dej, profe-

bunalul popular al raionului Gh. 
Gheorghiu-Dej. montorul Gh. 
Drăghici de la uzinele „Clement 
Gottwald", Gh, Stănescu director 
tehnic la F.C. „Gh. Gheorghiu- 
Dej", Gh. Soare, director în Mi
nisterul Invățămîntului și alții-

In adunările care au avut loc 
în raionul Stalin au fost propuși 
între alții, pentru a face parte 
din comisiile electorale de cir
cumscripții, Tudor Constantinescu, 
directorul Trustului 109 utilaj, 
Nicu Dumitrescu, director gene
ral al Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii", Sergiu Deleanu 
din Ministerul Culturii, conferen
țiarul universitar Iosif Munteanu 
de la I.S.E.P., mecanicul Mircea 
Voiinteru, de la întreprinderea 
„Centrifuga" și alții.

Au mai avut loc adunări pen
tru desemnarea candidaților tn 
comisiile electorale de circum
scripție în raionul N. Bălcescu.

Alegerea Consiliului F. D« P« 
al regiunii București

Miercuri după amiază a avut 
loc în Capitală, adunarea pentru 
alegerea Consiliului F.D.P. al re
giunii București.

Adunarea a fost deschisă de 
tov V. Cristache, prim secretar 
al Comitetului regional București 
al P.M.R., care a subliniat im
portanta alegerilor pentru Marea 
Adunare Națională de la 3 febru
arie 1957. in urfna propunerilor 
care s au făcut în cadrul adună
rii, cei prezenți au ales în Consi
liul regional al F.D.P. București, 
23 de persoane, printre care: Va- 
sile Cristache, prim secretar al 
comitetului regional P.M.R. Bucu
rești, Elena Marchidan, munci-

toare fruntașă la fabrica de con
serve Buftea, Maria Dinu, pre
ședintele G.A.C. Bolintinu din 
Deal, Vasile Pîrvu, fruntaș al 
recoltelor bogate din comuna 
Costești Vale, raionul Titu, Ion 
Cristea, directorul Șantierelor Na
vale Oltenița, Corneliu Băjenaru. 
activist în comitetul regional 
P.M.R. București. Mihai Uleia, 
secretarul Sfatului Popular ai re
giunii București, Leonida 
teescu, protopop, raionul 
rași, decorat cu Ordinul 1 
ci. Ilf-a, Marsilia Ticu, 
soară, directoarea școlii 
Oltenița.

î Ma-
Călă- 

Muncii 
profe- 
medii

Plecarea unei delegații a C.C. al P.M.R. 
la Congresul Partidului Comunist Italian

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala, indreptîndu-se spre 
Roma, delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romin, care va participa la lu
crările celui de-al Vlll-lea Con
gres al Partidului Comunist Ita
lian.

Delegația este alcătuită din to
varășii Constantin Pîrvulescu. 
membru al Biroului Politic al

C.C. al P.M.R., și Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii: Gheorghe 
Apostol, Leonte Răutu, Fazekaș 
Janoș, Th. lordăchescu. Ion Pas, 
Petre Lupu, Gh. Stoica, Ghizela 
Vass, Pavel Țugui, L Vințe și ac
tiviști ai C.C. al P.M.R.

Salutăm cu bucurie
Declarația 

romino-sovietică
Mitinguri ale oamenilor muncii

numeroase adunări și mi-

Gh. Gheorghiu-Dej al P.M.R., 
Atanasie Sima, secretar al Co
mitetului raional Gh. Gheorghiu- 
Dej al P.M.R., Gh. lonescu, pre
ședintele și Tudor Florea, vice
președintele 
raional Gh. Gheorghiu-Dej,' La- 
zăr Iordan, strungar fruntaș în 
producție la uzinele „Clement 
Gotwald", Constanța Neacșu, 
fruntașă în producție Ia Fabrica 
de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej", prof. NIcolae Tănăsuică, 
președintele Comitetului sindical 
raional al lucrătorilor din învă- 
țămînt, Ion Vizanti, directorul 
uzinelor „Armătura" și alții-

★
La adunarea de constituire a 

Consiliului raional F.D.P. „1 
Mai“ din Capitală în vederea a- 
legerii de deputați în Marea A- 
dunare Națională, au participat 
numeroși oameni ai muncii, frun
tași in producție din întreprinde
rile raionului, funcționari, re
prezentanți ai organizațiilor de 
partid și obștești, oameni de cul
tură, studenți.

sări multe, iar 30 de inși și-au 
durat case noi. Mulți dintre aceș
tia sint tineri care și-au întemeiat 
acum căminul.

De aceea tocmai spre ei se 
îndreptau privirile celor din afara 
gospodăriei colective.

— Vai de mine, ce de bucate 
unui 6ingur om I Chiar de ne
crezut — spunea soția iul Pet- 
cu llie, țăran muncitor cu gospo
dărie Individuală.

— Ce te găsi mirarea ? Acu tot 
e fără folos — se 6tropsi la ea 
llie Petcu.

Intre timp într-un grup alăturat 
comunistul Nicolae Pătru spunea: 

— Sînt și unii oameni care, în 
loc să muncească, mai mult 
curcă. Lor nu le mai trebuie 
ruțe; după munca depusă, 
pot ridica bucatele ce li se 
vin numai cu sacul.

Printre cei cătora nu le place 
să muncească sînt, din păcate, 
chiar și tineri. Anul acesta. Lăs
tun Ana a făcut abia 29 zile- 
muncă iar Nica Victoria 42 zile- 
muncă. Toată lumea știe că toc
mai în toiul muncilor aceste fete 
se plimbau fără rost prin sat. 
Tinerii colectiviști le-au botezat 
„prințesele gospodăriei" — dar 
asta nu-i de aiuns. Ei fac încă 
prea puțin pentru îndreptarea ce
lor două leneșe. In tot cazul, ti
nerii colectiv:ș:i s-au descurcat 
tn muncă și Iară ele. Mărturie 
e faptul că. de pe parcelele celor 
două brigăzi conduse de utemiș- 
tii Ion Cristian și Stelian Nico
lae s-au obținut producții din
tre cele mai mari. Chiar și tn 
condițiile anului acesta, cînd tim
pul nu a fost destul de prielnic, 
ei au scos o producție medie Ia 
hectar de 1.600 kg. ovăz, 
kg. floarea-soarelui, 1200 
grîu și 3.000 kg. porumb.

Mari contribuții au 
nerii și la înmulțirea 
de animale. Dacă 
aveau numai 10 cai,
în gospodărie peste 600 oi, 46 
scroafe fătătoare, 52 porci, 4 
boi de muncă, 24 capete tineret 
bovin, 12 vaci cu lapte și 66 de 
cai.

întărirea an de an a gospo
dărie' a făcut să crească încre
derea țăranilor muncitori din 
Dragoș Vodă (regiunea Bucu
rești) 
țațele 
mărul 
la 60
1956 și continuă să crească, 
curînd au mai înaintat cereri 
înscriere tinerele Georgeta 
Tudora Trică împreună cu părin.
ții, llie Petcu cu nevasta și alții 
care au văzut cu ochii roadele 
muncii colective.

P. LUNGU

1800
kg.

ti.adus 
numărului 
în 1950 
azi cresc

Sfatului Popular

în posibilitățile și rezul- 
muncii în comun. I 

colectiviștilor a crescut 
familii în 1950, la 312

Nu
de 
tn
De 
de

—- ‘JB

în ... _ ____
tinguri oamenii muncii din ora
șul Craiova și-au manifestat de
plinul lor asentiment fată de pre
vederile Declarației Comune ro- 
mîno-sovietice semnată la Mos
cova la 3 decembrie 1956.

In marea hală a sectorului 
mașini rotative de la uzina „E- 
lectroputere" lăcătușul monta- 
tor Ion Darie, vorbind în fata to
varășilor săi de muncă despre 
ajutorul tehnic primit pînă astăzi 
din Uniunea Sovietică, a arătat 
puternicele freze, raboteze și 
strunguri verticale din jurul său, 
subliniind recunoștința electro, 
tehnicienilor fafă de Uniunea 
Sovietică și hotărîrea lor de a 
munci cu eforturi sporite pentru 
îndeplinirea și depășirea planu
lui anual de producție.

Asemenea mitinguri entuziaste 
au avut loc și in secțiile turnă
torie, electro-vehîcule și trans
formatori aie aceleiași uzine, pre
cum și la uzina de mașini și 
unelte agricole „7 Noiembrie", 
fabrica de confecții „I. C. Fri- 
mul“, depoul de locomotive Cra
iova, Institutul agronomic și In-

stitutul tehnic din Craiova și în 
alte întreprinderi.

★
Declarația cu privire ia trata

tivele dintre delegațiile guverna
mentale ale Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice a 
fost primită cu entuziasm de 
constructorii de la Șantierul na
val din Galați.

Ieri, după terminarea lucruiui 
mii de muncitori, tehnicieni, in
gineri și funcționari întruniți in
tr-un miting au ascultat cu aten
ție cuprinsul declarației Cu a- 
cest prilej ei au manifestat în
delung pentru prietenia dintre 
poporul romîn și popoarele so
vietice exprimîndu-și satisfacția 
față de continua întărire a cola
borării dintre (ara noastră și 
U.R.S.S. în multiplele domenii 
de activitate.

Vorbind în numele tineretului 
din atelier, Enache Tănase, frun. 
taș in producție in secția Ajus- 
taj, și-a exprimat bucuria față 
de ajutorul acordat tării noastre 
de către Uniunea Sovietică și a 
arătat că tineretul s-a angajat să 
realizeze pînă la 30 decembrie, 
economii egale cu prețul de cost 
a două șalupe K.D.-35 și sa de
pășească sarcinile de plan cu 2 
la sută.

Măsuri în sprijinul celor ce lucrează 
cu aparate de defectoscopie

Printr.o hotărire a Consiliului 
de Miniștri se acordă personalu
lui din intreprinderi, care lucrea
ză cu aparate de defectoscopie cu 
raze Roentgen și este expus efec
telor vătămătoare, de la data 
de 1 noiembrie 1956:

— un spor de pericol de 30 la 
sută asupra salariului tarifar,

— reducerea duratei timpului 
de lucru la 6 ore pe zi,

— concediu suplimentar de o- 
dihnă de 12 zile lucrătoare.

Personalului din întreprinderi 
care lucrează cu aparate de ca-

rotaj radioactiv și aparatele de 
defectoscopie „lampa Gama" și 
este expus efectelor vătămătoare 
i se acordă de la data da 1 no
iembrie 1956:

— un spor de pericol de 30 la 
sută asupra salariului lunar,

— un concediu suplimentar de 
odihnă de 12 zile lucrătoare.

Drepturile prevăzute la punc
tele 1 și 2 se acordă numai pen
tru zilele cind personalul in 
cauză efectuează lucrări de de
fectoscopie, respectiv de carotaj 
radioactiv.

LA OLIMPIADA

Ștefan Petrescu
campion olimpic

Jocurile plimpice se apropie de 
sftrșit dar sportivii romfnî con
tinuă seria strălucitelor succese 
începută de canotori și boxeri 
Miercuri, trăgătorul Ștefan Pe
trescu a cîștigat titlul de campion 
olimpic la proba de pistol viteză, 
adăugind o nouă medalie de aur 
splendidului buchet de victorii 
repurtate de reprezentanții culo
rilor noastre. Victoria lui Ștefan 
Petrescu a fost obținută lntr-o 
întrecere mult mai grea decît toa
te cele la care au participat spor
tivii noștri pînă acum. Aproape 
40 de concurenți printre care se 
aflau vestiți recordmani mondia
li și campioni olimpici luptau 
pentru onoarea supremă. Sporti
vul romfn, tntrecîndu-se pe sine, 
i-a întrecut și pe toți ceilalți ad
versari ai săi cu o performanță 
care doboară vechiul record olim
pic și egalează recordul mondial.

Excelentă este și performanța 
lui Gheorghe Lichiardopol care a 
cîștigat medalia de bronz după 
două pasionate baraje cu trăgă
torul finlandez Linnosvuo. Tră
gătorii romini au fost mereu pe 
primul plan al întrecerilor la a- 
această Olimpiadă. Se cuvine să 
amintim și rezultatele onorabile 
obținute de Constantin Antone-

la pistol viteza

Ștefan Petrescu

scu, locul 5 la armă militară, și 
Iosif Slrbu, locul 5 la armă liberă 
calibru redus poziția culcat și lo
cul 7 la armă liberă calibru re
dus trei poziții, finind seama că 
la aceste întreceri participau în 
medie cite 40—50 de concurenți.

Gimnastică
Competiția feminină de gimna- tru curajul și ținuta sa frumoa

să de-a lungul acestui greu con
curs la care au participat aproape 
70 de sportive. Elena Leuștean a 
reușit să întreacă gimnaste renu
mite ca Tamara Manina și Elena 
Rakoczi, foste campioane mon
diale. Gimnastele noastre au lu
crat frumos tn exercițiile liber 
alese, reușind să termine pe locul 
trei în clasamentul pe națiuni 
ceea ce constituie o performanță 
foarte bună.

(Continuare tn pag. 3-a)

stică a continuat cu exercițiile li
ber alese. Reprezentanta noastră 
Elena Leuștean care ocupa locul 
întîi după exercițiile impuse s-a 
menținut tn lupta pentru primul 
loc pînă Ia paralele inegale unde 
a evoluat sub posibilitățile ei și 
a fost întrecută detașat de sovie
tica Latînina și gimnasta ma
ghiară Keleti.

Elena Leuștean merită toate 
laudele pentru medalia de bronz 
cîștigată în exercițiile la sol, pen-
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In cosa efectivuluiBfogramul zilnic
șf^P^țRE BQ»BC)E, decan al Facultății de geologie 
din Institutul de mine, care a consacrat timp stu
dierii programului zilnic al studentului, ne-a tor,bit 
despre această problemă :
..„Deșigpr iă un număr apreciabil de studenți folo
ase cti chibzuință timpul lor jiber, in af?ra orelor de 
program. Cunosc, din cadrul Institutului nostru, o 
șerie de studenți care, pe lingă pregătirea perma
nentă a .ledțlilor șl seminariîlor, citesc multe lucrări 
literare, merg la concerte, conferințe, spectacole. Folo
sirea atentă a timpului liber permite acestof studenți 
sșkțfie primii și ța învățătură. Pe masa lor de lucru 
alături de lucrările- de literatură stau însă cursurile 
și tratatele de specialitate.

_ Programul activității zilnice a unor studenți ca
Radu Cotețiu din anul V. Mine, Nicolae Bejan, Vasile ...
Ptftrușcî'din anul IV Mine, sau ca Mircea - r“ noaStră- pUn6a tOcmai
și Ion Leafu din anul V. Geologie, Ion Moise din a- 

0eoli‘lSi« ♦' mulți.^țții dovedește <Un..plin

Exemplul lori nu a cuprins înțj întreaga masă | 
studenților noștri. Noi regretăm cind vedem cum o 

' serie de studenți1 consumă ore prețîoase In discuții 
sterile sau în interminabile plimbări bulevardiere.

In urma observațiilor zilnice pq o perioadă mai În
delungată asupra activității unor studenți am făcut 
și unele constatări triste.

Sint studenți care consumă aproape S0%' din tim- 
pul liber cu lecturi ușoare, lipsite de conținut educativ 

sau instructiv, purtînd discuții diverse sau pur și simplu hoină
rind prin djaș. Pentru studiu nu folosesc m»i mult de două ore 
pe zi și aceasta în cel mai ferici't caz.

Cam aceiași studenți-reduc preocupările lor culturale la frecven
tarea cinematografelor și asta în special qcolo undeț se rulează

Pentrn ademenea strident!

să vizitez cîteva ca.- 
mere din cămin. M-a 
surprins plăcut serio
zitatea cu care învă
țau studentele din a- 
nul V — în plină se
siune de examene — 
și locatarii — buni 
prieteni și buni gos
podari—camerei H-04, 
studenți in anul III 
la Facultatea de me
talurgie.

, Victor Moldovan din
Căminul nr I al Institutului anul III electronică, care la intra-

- ■ —uu..i>., ,w%.,..„i de-o
. .P.av! l?arle: c“ parte chitara, i-a amintit tovară-ț 
tovarășa MĂRIA ,»<jî Malev că ar trebui să-mi 

și? de fțlul cum se 
dfstrbaz'ă’studenții.

„Institutul are orchestră, cor, 
echipă de dansuri... -Sîmbăta se 
organizează aici ’ reuniuni care 
sînt primite cu multă bucurie, 

cîte o confe- 
— de curînd 
acad, Iorgu 

dansează Un 
gînduri: cum 

ar organiza 
petrecere prie- 

că

Ia ușa de in
și toate cele 
plafonului lă-

Fsati
teatrul, opera, concertele sau 
conferințele literare și științi
fice nu sînt o preocupare*.

devărat orășel
1.300 de locatari. Administratoa
rea căminului.
MALEV e deci o-mană cu mulți •• vorbească 
copii. Ea știe Insă destul dik a-- 
mânunțit cu ce se ocupă ei tn cea
surile șlibere. ,

„Np! țr®țtl> aă Vă așteptați să 
mă auziți plîngîndu-mâ’. In ge
neral sînt foarte mulțumită de 
și. In majoritatea timpului înva
ță — pe unii la ora 
în sala de lectură, 
prind acolo ore tîrzii 
Fetele învață mai cu 
mere. Sînt mulțumită că, oricînd 
deschid o ușă, nu găsesc studen
ti stînd fără rost".

Tovarășa Malev a ținut să-și 
ilustreze'

7 îi găsești 
pe alții îi 
din noapte, 
drag tn ca-

ei dacă 
o mică 
îmi face impresia
unele deprinderi bu-

de pildă după ulti- 
sala a rămas

ne.

DO J ■LA ,lMumTOllnCINEMATOGRAF
Pe tovarășul IOAN ȘTEFA- 

NESCU, responsabilul cinema
tografului „București" pe care 
l-am găsit supraveghind difuzarea 
biletelor, o discuție despre proble
mele cinematografului nu-1 găse
ște nepregătit, chiar dacă se re
feră la unele aspecte deosebite.

„Avem și noi prilejul să-i întîl- 
nim pe studenți în afara orelor 
de curs. Putem spune că ne vizi
tează cu plăcere și că cele 25 de 
bilete pe zi care le sînt rezervate 
sînt viu solicitate Sincer vor
bind, ele nu-s niciodată suficien

ta 
ori 
pe 
de

1
afirmația, invitîridu-mă

Care p fost pro- i-vWW 
gramul dumitale
timp de o săptă- 1 x-O / 
mină? întrebării, -rr
tov. IONEL HAI-
DUC. student tn .
anul III al Fa- i\ . 
cultății de chi- 3\ . /
mie de la V- >\ J/F1 
niversitatea „Vie- r*2***
tor Babeș" din
Cluj, i-a răspuns:
pe zile, recent, a fost următorul:

Duminică 25 noiembrie

rj tate care vor să
I corespondeze cu
iIrS. studenfii romtni.

Studentul Cliff 
Taylor din Tran- 

vGk svaal și studen- 
tul sovietic

i- niversitatea VI monosov"
Moscova.

Spre seară am 
vrsSSl iefii in plimbare.

A. A. 
la U-

acti-

tîlnit, pe Joș erau hîrtii și cioburi, 
un geam mare de 
trare a fost spart 
1800 de becuri ale
sate aprinse pînă dimineața. Cred 
că în acest sens lucrurile trebuie 
grabnic îndreptate...

Altceva? Căminul le oferă și 
distracții mai modeste, dar per
manente. O bibliotecă destul de 
impunătoare, stație de radio- am
plificare. Pentru luna decembrie 
este planificată radioficarea ca
merelor.

Uneori aducem șl filme. Nu de 
mult 
nul" 
însă 
mai 
sau '
părăsim acest sistem și să oferim 
mai des căminiștilor noștri spec
tacole de calitate, cărora le simt 
nevoia. De fapt, spectacolele sînt 
singurele motive care-i tin pe 
studenti pînă tîrziu seara afară 
din cămin — și adăugă, rîzînd : 
mai ales acum, iarna, cînd plim
bările romantice vin în contradic
ție cu termometrul".

a rulat de pilda „Mexica- 
Trebuie să recunoaștem 

că o facem destul de rar, 
ales cu ocazia unor ședințe 
acțiuni speciale. Trebuie să

Din programele 
asociațiilor studențești

In cadrul conferințelor de constituire a consi
liilor asociațiilor studențești, care au avut loc. de 
curînd în numeroase institute de învâtămînt su
perior, au fost prezentate proiectele de program 
de activitate ale asociațiilor. Publicăm azi frag
mente din programele aprobate in cadrul confe
rințelor de la institutul pedagogic, I.S.E.P și 
Institutul de construcții din București și al con
ferinței de alegere a consiliului orășenesc-Ga- 
lati a asociațiilor studențești.

In sprijinul activității profesionale

te. Nefiihd repartizate egal 
toate spectacolele, de multe 
cei care vin mai tîrziu rămîn 
dinafară. Așa că n-ar fi rău
loc dacă această cotă ar fi ma
jorată.

Rău este însă că de cîteva ori 
s-a întîmplat ca biletele rezer
vate studenților să ajungă tn alte 
mîint. 
să fie 
bilete 
tuși, 
tțolul 
soană , __
superior a fost găsită eu un ade
menea bilet. ,E rău că- unii stu
denți prețează la' asemenea 
fapte. >Ei tși compromit astfel co
legi! care "au o comportare fra- 
mțtasă, . ‘ ’’

Ca responsabil, intru uneori în 
sală să supraveghez modul cum 
se desfășoară vizionarea. Mi s-a 
întîmplat să f’iti profund supă
rat de atitudinea unor tineri care 
fluieră, bat din picioare, fac glu
me vulgare. N-im înttlnit prln- 
trei ei studenți, dar am Văzut 
studenti care stînd alături, consi
derau -purtare» 'lor -firaască/, aq-

E drept, nu s-a întîmplat 
prinși studenți speculînd 
din această cotă.

nu deț mult, . la. con-
legitimațiîlor,' o P»r- 

din afara învățămîntului

Ieri m-am inttlnit cu Florin 
Constantinescu și i-am promis o 
vizită. La el se mai găseau alți 
trei colegi de-ai noștri din școala 
medie: Ionel Silber g, Mircea Mi- 
halevschi 
cutat, am 
șah. Apoi 
politehnic

To- studențească organizase o audiție 
muzicală.

O zi tn care nu am avut 
pitate prea variată. Dimineață 
cursuri, după amiază cursuri.

Joi 29 noiembrie

și Ion Sașcă. Am dis- 
jucat tenis de masă și 
m-am dus la Institutul 
unde asociajia noastră

Luni 26 noiembrie

Astăzi am avut cursuri plnă 
tlrzlu. După ce am luat masa 
m-am reîntors la facultate, Tn 
laborator am continuat experien
țele la lucrarea „Compuși ciclici 
anorganici" pe care am' prezen
tat-o la sesiunea cercurilor știin
țifice studențești.

Cu ajutorul tovarășului profe
sor Liteanu am preparat derivați 
de fosfonitrin. Experiențele au 
fost încununate de succes.

Marți 27 noiembrie

Dimineața nu am avut cursuri. 
Am repetat materia pentru lu
crarea de control pe care p avem 
mtine la chimia analitică, apoi 
l-am ajutat fratelui meu Liviu, 
elev in clasa a X-a a unei școli 
medii să-și pregătească lecțiile 
pentru qua respectivă.

După amiază am avut 
practice de laborator.

lucrdri

der»u -purtare»'lor fireasca/, aq- p-Lnă ugo „ avut cursuri, 
ceptabifă, și nu luau nici un fe, apoi, pentru că aveam bilete, arr\ 
de atitudine. ,. mzlonat filmuri^^ida". Dui
țV 

cl,. 
ar trebui să existe 
mai, 
lut": . _____ . .
hoinăreli, în așteptări. în fața și științific studențesc. 
în holul cinematografelor E cu scris două scrisori. 
atît rnai păcat cu cît unele din „Etudiants du Monde" 
aceste ore sînt ore de curs...'

- vizionat filmu^yAida". După < 
țig sre< .miază-apt trecut pe la^i^tec 
isuiplor, jaculîm lucrat. In torttinua: 
control la ..Revista presei chimicr, li 

,i^M8f0t,di».parie^,cole(:tțvu-.xqr(ire. carȘ^rmapză să.fie p 
':‘4țh^a'multe'oTrselpieW în tali'la ‘ prtina’ ȘeBtnții tfvt

id îq 
‘ un

a*
f.eca 
ire 

control la „Revista presei chimici, lu- 
' fPtfzen- 

•efculul 
Apoi am 

Din revista 
am luat 

adresele a doi colegi din străină*

Ui

im

Studenții ascultă 
rință interesantă 
le-a vorbit chiar 
Iordap — și apoi 
lucru mă pune pe 
s-ar purta 
acasă cîte 
tenească ? 
le lipsesc

Iată,
ma reuniune, 
îptr-un hal de murdărie rar în.

Atitudini reprobabile
La ancheta noastră au răs

puns și tovarășii ALEXAN
DRU NEACȘU și MIHA1 
GHERMAN, controlori l.T.B. 
Iată ce ne-au declarat ei:

„Prin natura profesiunii noas
tre avem prilejul să urmărim 

foarte des comportarea — tn a- 
fora orelor de curs — a studen
ților. Nu urmărim să spunem aici 
numai lucrurile bune, deși nu do
rim, nici să deschidem un proces 
tuturor studenților. Dar atitudi
nile unora nu ne pot lăsa indife
renți, cu atit mai mult cu cit 
unul dintre noi, tovarășul Gher
man. este el însuși tatăl unui stu
dent tn anul II la I.S.E.P. și pe 
drept cuvtnt se simte neliniștit de 
influenta pe care aceste elemen
te ar putea s-o aibă asupra 
cat iei fiului său.

Din mulfimea atitudinilor 
am vrea să vorbim despre 
cea mai importantă după părerea 
noastră: lipsa de respect pe care 
unii studenfi o manifestă față de cade ? 
oameni mult mai în vîrstă declt 
ei și față de munca acestora. În
țelegem că profesiunea noastră 
nu poate fi pe placul elementelor 
necinstite care călătoresc tn mod 
fraudulos cu tramvaiul sau auto
busul. dar de aici și pînă a aduce

edu-

rele 
una,

celui care-și face datoria înfurii, 
in a-l brusca sau chiar lovi, e o 
mare distanță. Prietenul nostru, 
Ion Mina, controlor și el, a fost 
pălmuit de un asemenea individ 
care nu face cinste numelui de 
student, găsit fără bilet in tro- 
leibus.

Iată și un alt exemplu.- In ziua 
de 24 noiembrie, -amindoi eram 
de serviciu pe linia 14, Am găsit 
cinci studenți care călătoreau 
fără bilet. La cererea noastră de 
a plăti amenda legală, doi dintre 
ei, Dan Dumitru șl Gh. Frăjilă, 
studenți la Facultatea de con
strucții, au început să ne înjure- 
După ce le-am aflat numele și ca
litatea ne-au rugat să nu anun
țăm decanatul facultății. Nu e 
ciudat că după ce ne-au înjurat 
au căpătat deodată încredere tn 
noi socotindu-ne oameni cumse-

Ar fi necesară o concluzie la 
toate cite am spus pini acum. 
Noi dorim una singură: ca, prin- 
tr-o mobilizare a opiniei publice 
studențești, toate aceste atitudini 
să fie lichidate in cel mai scurt 
timp.“

In sălile muzeelor

Asociația studenților de la Institutul pedagogic 
își propune să contribuie prin activitatea sa la 
ridicarea nivelului muncii profesionale a studen
ților.

Pentru aceasta, asociația studenților:
— Va urmări în colaborare cu biblioteca insti

tutului procurarea ultimelor materiale de speci
alitate apărute.

— Va studia cu conducerea institutului po
sibilitatea coordonării și sistematizării biblio
grafiei la diverse discipline.

— Va organiza schimbul de experiențe între 
grupele studențești. In acest scop va fi publicat 
un buletin al seminariîlor.

— Se va organiza o comisie care să studieze 
bugetul-timp al studenților căutînd să se obțină 
prin colaborare cu conducerea institutului și 
comitetului sindical o planificare fustă a acti
vității

— Se va organiza o consfătuire a studenților 
fruntași, concluziile lucrărilor ei urmind să fie 
popularizate în masa studenților.

Cercetarea științifică
In legătură cu această problemă programul de 

activitate de la I.S.E.P. „V. I. Lenin" prevede:
— Organizarea activității cercurilor 

studențești și pregătirea conferinței 
științifice studențești în martie 1957.

— Organizarea unei consfătuiri în
II împreună cu conducerea institutului ________
participe absolvenți din ultimile 3 serii, pentru 
discutarea problemei legării teoriei cu practica.

— Organizarea schimburilor de experiență 
între cercurile științifice din cadrul institutului 
precum șl organizarea unor schimburi de expe1

științifice 
cercurilor

semestrul 
la care să

riență cu cercurile științifice de la Universitate» 
„C. I Parhon'', Institutele politehnice din Iași 
și București »tc. De asemenea, stabilirea de 
relații permanente cu unități productive și Insti
tui de istorie a partidului. Institutul de cer, 
cetări economic», pe linia activității de cercetară 
științifică a studenților.

— Organizarta cu sprijinul conducerii institu
tului a unor excursii de documentare științifici 
a membrilor cercurilor științifice în centre indus
triale și agricole.

— întreprinderea unor schimburi de document 
tatie, reviste și cărți cu studenții de la facultăți' 
similare din țară și străinătate.

— Sprijinirea conducerii decanatelor și * 
catedrelor în organizarea și desfășurarea practi
cii pedagogice ți de producție a studenților prii 
organizarea grupelor de practică, înjghebarea 
unor legături permanente cu bazele de 
și urmărirea propunerilor și sezisărllor 
ților făcute în dările de seamă asupra, 
sau în referatele de practică în scopul 
nării-lor.

practic^ 
studeni 
practicii 
soluțio-

Viafă culfural-sporfivă
La conferința pe orașul Galați a asociațiilor 

studențești s-a înscris în program printre altele:
— Editarea unei reviste culturile pentru stu

denți.
— Crearea unei Case a studenților.
— Amenajarea unei baze nautice pe malul 

lacului Brateș.
— Organizarea regulată a unor concursuri 

cultural-sportive folo»indu-se în acest scop condi
țiile materiale create de^ statul nostru democrat- 
popular.

'Mk wl BUG'
Grijă pentru condițiile de trai
La institutul de construcții din București 

programul de activitate cuprinde la capitolul con
diții de studiu și de trai ale ștudenților urmă
toarele t

— Organizarea unui control obștesc temeinic 
în cadrul căminelor și cantinelor institutului.

— Premierea celor mai îngrijite camere din 
cămine.

— Trimiterea la odihnă a studenților fruntași.

cercetătoriudenți
Apoi, începînd din vara anu

lui 1955 și continuînd în cea a 
acestui an, studenții universității 
clujene au făcut adevărate expe
diții științifice în Suceagu pentru 
a contribui din plin la redactarea 
unei „monografii a satului Su
ceagu", ținta finală a muncii.

Harnici au fost filologii. în
drumați de profesorul Galfi Mo- 
zes și decanul facultății. 
Marton Oyula, ei au cules date ■ 
deosebit de interesante, Ei au se
lecționat mii și mii de cu
vinte folosite de locuitorii Su- ■ 
ceagului. Ca urmare a studiilor - 
făcute pe teren s-au întocmit trei 
capitole din monografie. In cele 
60 de pagini cît cuprinde studiul 1 
se analizează : prescurtarea voca ' 
lelor lungi; tendința vocalelor de I 
a deveni mai închise; labializa ' 
rea vocalelor.

Aceste capitole au fost întoc- ' 
mite de studenții : I Tamaș, ' 
Kleincsek Klara și Zsemleyî la 
nos.

Nici geografii-economisti n-an - 
stat cu mtlnile tn sîn. Sub con
ducerea tov. Molnar !., un grup 1 
de 8 studenți au format un co- . 
lectiv unit, avînd ca responsabil 
pe studentul Kazinczi letio. Ei 
au cercetat dezvoltarea Suceagu ' 
lui. Pe baza cercetărilor stu- . 
denții au propus sfatului popu- . 
Iar comunal sa relnceapă cultiv»! 
rea viței de vie și de asemenea 
să se dea o mai mare atenție po- 
midulturii, care în vremuri mai

Vara anului 1955. Lupta pen
tru o recoltă bogată era în toi. 
Pe malurile Nadășului, un rîulet 
care împarte Suceagu în două, 
grîul a dat de mult în pîrgă. In 
acele zile au poposit pe aceste 
meleaguri „oaspeți de seamă" 
necunoscuți celor de prin părțile 
locului.

Intr-un tîrziu au aflat locuito 
rîi din Suceagu că „necunoscuții" 
sînt studenti ai Universității 
,,Bolyai” din Cluj. Mica lor 
așezare, Suceagu, a devenit 
loc de cercetare. Cu timpul pe 
nimeni n a mai mirat faptul că 
prin sat au venit din cei care 
„caută pietrele” — cu alte cu
vinte geologii — cei care notau 
cuvintele ce le pronunțau locuito
rii — adică lingviștii — și încă 
mulți alții.

Pentru ca cercetarea 
cit t> mai 
țiune au fost antrenați 
cetători din mai toate ramurile 
de activitate După fazele orga 
nizării s-a trecut la muncă con 
cretă Studenții au început să 
studieze documentele existente 
asupra sătului Suceagu. așezare 
situată cam la 15 km. de Cluj. 
Din documente îngălbenite de 
vreme au aflat studenții clujeni 
că locuitorii satului, romîni și ma 
ghiari, s-au răsculat în 
potriva grofilor, și încă 
tele.

tov

vechi erau preocupări de seamă 
ale locuitorilor acestor meleaguri.

Nici geologii nu s-au mărginit 
numai să consemne rodul cerce
tărilor. ci au căutat să facă 
propuneri pentru înlăturarea a- 
lunecărilor de teren și asupra 
fintinilor cu apă potabilă, dintre 
care unele nu corespund din 
punct de vedere igienic

In; cadrul acestei grupe — ne-a 
spus printre altele prof Tulogdî 
— am remarcat o sete neobișnui
tă de a cunoaște, de a cerceta la 
studenții Binder Pal și Konya 
Adam.

Sub conducerea prof. Csuros 
Istvan, botaniștii au făcut inte
resante cercetări asupra vegeta
ției și florei. Cercetătorii de 
ia „istorie" conduși 
Csetrl ■" ‘ 
mult ___
mări documentele care vorbese 
despre viața acestei așezări in 
care muncesc de ani și ani de 
zile în prietenie, romîni și ma
ghiari.

Lucrările ce marchează termi
narea „Monografiei Suceagului" 
(care va vedea lumina tiparului 
în curînd) au dovedit o dată mai 
mult că studenții lucrează cu pa
siune, pun ou drag la contribu
ție tot ceea ce au acumulat de a 
lungul anilor, pentru a fi folosi
tori patriei, . .

M MUNTEANU 
M OPREA 

corespondenți ai „Scînteii 
tineretului pentru regiunea Cluj

„ de prof. 
Elek, au avut și ei 

de lucru pentru a ur-să fie
complectă. în ac- 

cer-
Tovarășul ION BOZEȘAN. a- primim vizita unor grupuri orga 

sistent la Galeria Națională 
Muzeului de Artă al R.P.R. ne-a 
declarat in cadrul anchetei:

„Deschiderea Galeriei Națio
nale, în anul 1950, urmată de 
deschiderea celorlalte galerii de 
artă: apuseană, rusă și sovie
tică. orientală, grafică și mai tîr
ziu feudală a permis publicului 
vizitator să aibă o viziune de an
samblu asupra comorilor artei 
create de-a lungul secolelor de 
marii maeștri ai omenirii. Pe 
noi, cei ce lucrăm în cadrul Mu
zeului de Artă ne bucură nespus 
afluența vizitatorilor, numărul 
mare al acelora care Vin să-și 
lărgească orizontul cultural. Din 
cei aproape 1500 vizitatori care 
umplu zilnic sălile, 50 la sută 
sînt elevi și studenți. Acesta e 
un fapt. îmbucurător.

Iu legătură cu această partici
pare aș vrea să remarc cîteva 

cum mi-am planificai, m-am dus fapte. In afara studenților care 
la Expoziția regională de arte vin singuri să cerceteze tablou- 
plastice. rile, obiectele de artă etc., noi

Vineri 30 noiembrie

dat 
de

lucrare 
chimie

cursurilor

înainte de masă am 
de control la cursul 
analitică.

După terminarea
m-am dus la biblioteca universi
tară unde am cules tn continuare 
date pentru lucrarea „Revista 
presei chimice". Am studiat re
viste de specialitate sovietice și 
germane. Spre seară am partici
pai la ședlnfa de comitet U.T.M. 
pe universitate.

Sîmbătă 1 decembrie

O zi grea. Am avut semi narii 
ta trei materii: fizică teoretică, 
limba rusă și chimie fizică. Am 
trecut Au bine. După amiază, așa

a nizate de studenți conduse de că 
tre profesori Membrii acestor 
grupuri solicită un îndrumător 
calificat și competent din cadrul 
personalului muzeului care să 
explice tendințele unei școli, a 
unei epoci, a unul curent etc De 
cele mai multe ori aceste vizite 
se prelungesc pe mai multe etape, 
ele luînd deseori caracterul unor 
veritabile cursuri de istoria ar
telor plastice. Asemenea prele
geri au fost ținute de asistenții 
Elena Urdăreanu, Ovidiu Blidaru 
și alții cu studenții de la Insti
tutul „Maxim Gorki”, Institutul 
pedagogic, Facultatea de filolo
gie etc.

Aș vrea să remarc cu părere 
de rău absența — în grupe — a 
studenților de la institutele teh
nice. Concepția unilateralității 
profilului intelectual — concepție 
pare-se mult vînturată printre 
studenții acestor institute — este 
mărginită”.

I860 îm- 
multe al-

In preajma sesiunii...

* -■

Pe Calea Plevnei, tn apropie
rea Operei, o clădire tși înalță 
liniile albe și impunătoare. Aci 
cu cîteva zile tn urmă a fost 
inaugurată „Casă de cultură a 
studenților din Capitală", mi
nunat dar pe care partidul l-a 
făcut tineretului studios din 
București.

Fotoreporterul ziarului nostru 
și-a propus sd surprindă cîteva 
din aspectele activității ce a 
începui să se desfășoare tn sec
țiile casei. Și iată-l poposind la 
clădirea din Calea Plevnei. Pri
ma oprire a făcut-o la bibliote
ca din casa de cultură, unde o tt- 
nără binevoitoare i-a arătat fi- 

. șele cu primii. cititori. „Biblio
teca numără pentru început pe
ste 12.000 de volume. Dar, vă 
închipuiți, adăugă ea zîmbind,

numărul lor 
crește mereu...'

S-a scuzat o cli
pă pentru a răs
punde unor stu
denți ce doreau cl- 
teva cărți.

Un tlnăr tși în
scrise numele: Dra- 
goș Scripcaru. stu
dent anul III la 
Facultatea de bio
logie.

— Vreau „Nuve
le" de Cam.il Pe
trescu.

— Și eu, „Zilele 
vieții tale" de Ion 
Pas. ceru Veronica 
Melniciuc din anul . 
V al Facultății de 
filologie.

împreună cei 
doi s-au înscris 

pe proaspetele fișe de 
(Foto nr. 1)

Tn sala de la parter, , 
tradă improvizată, o tlnără fată 
de 16 ani Intr-un frumos cos
tum de țigancă execută cîteva 
mișcări de dans, urmărite de 
privirile admirative ale colegi
lor și ochiul sigur al tov. Vla
dimir Bedea, maestru de 
(Foto nr. 2)

— Admis — pronunță 
maestrul. Foarte binel

Fata cobori îmbujorată 
trada. Infrlnglndu-și emoția în
trebă i

Cu o lună de 
avut loc o șe-

Intr-una din zilele 
corespondentul ziarului 
pentru regiunea Timișoara a 
cerut un scurt interviu tovară
șului conf dr. N1COLAE DRA- 
GOMIR, prodecanul Facultății de 
medicină generală din Institutul 
medico-îarmaceutîc, în legătură 1957 să fie terminate pinu la 
cu măsurile care au fost luate 1 decembrie. Mai intii s-a fă- 
pentru desfășurarea In bune con. cut o planificare a examenelor 
dițiî a sesiunii de colocvii și 
examene.

Publicăm mai jos întrebările 
și răspunsurile primite:

ÎNTREBARE: în ce stadiu 
se 'află pregătirile pentru apro 
piața sesiune de examene ?

trecute 
nostru

RĂSPUNS: 
Zile în urmă a 
dință a consiliului știinjiiic 
profesoral consacrată pregătirii 
sesiunii. Atunci s-a hotărif ca 
toate pregătirile pentru sesiu
nea de examene din Ianuarie

cititori.

pe o es-

balet.

deți tn clișeul nr. 3: aci 
ia ființă cercul de estradă. 
Ptnă acum 22 de studenți au 
fost admiși pentru canto, sce
nete vesele, prezentare etc... 
Marta, itnărul conducător a1 
cercului, este mulțumit. Tn rtn
dul studenților a găsit adevă
rate talente ce vor face din cer-

Am sugerat grupelor studen 
(ești $ă vină cu propuneri in 
această privință. Apoi, de co
mun acord cu corpul de asis
tenți, conferențiari și profesori, 
programul a fost oarecum defi
nitivat.

Pentru fiecare grupă a fost de
semnat un asistent care răspun
de de examene la grupa res
pectivă Cadrele didactice supe
rioare — conferențiari și pro
fesori răspund de Un an întreg. 
De exemplu, de anul I răspun
de conferențiar doctor Ernest 
Scharscher, de anul II confe
rențiar doctor C. Rimniceanu. 
de anul V profesor doctor Henri 
Aubert ș.a.m.d,

ÎNTREBARE: Comparativ cu 
anii care au trecut pregătirile 
din acest an se fac in condiții 
mai bune ?

scurt

es-

>— Ctnd să viu la repetiții?... 
Tn club se joacă șah, șub-ah, 
etc... Pe săli, tinerii se consultă 
la care cerc să se înscrie: la 
teatru, la dansuri, tn orchestra 
simfonică sau tn cea de estra
dă. la cercul de canto sau...

Sînt multe secții, cercuri și 
colective unde studenții pot pe
trece tn mod folositor și plă
cut timpul liber, unde pot să-și 
dezvolte, îndrumați de speciali
ști, talerttele și înclinațiile. 
In jurul unui pian tinerii 
așteptau să le vină rtndul pen
tru a fi ascultați de tovară
șul Marta Mihai. Așa cum ve-

cui acesta un grup artistic pu
ternic și apreciat. Păcat că foto
grafia nu poate reda sonor vo
cea plină de culoare și sigu
ranță a Vioricăi Petan, care 
tocmai interpreta „S-a gătit 
badea de nuntă"...

Casa de cultură a început să 
fie locul de intllnire al celor 
dornici să știe cit mai mult, să 
se apropie de comorile litera
turii și artei.

RĂSPUNS: Natural că da 
Experința dobindită in anii 
trecuțl ne-a fost de un real fo
los. Chestiunea de bază pe care 
noi trebuie să o urmărim a fost 
pregătirea temeinică a studenti- 
lor atît la orele de cursuri cit 
și la lucrările practice. Pregăti
rea pentru examene noi am so
cotit-o că începe in prima zi de 
cursuri. Pentru a avea pulsul 
permanent al pregătirii studen. 
ților la unele discipline s-au ce
rut lucrări de control.

Noi *ne-am propus ca in anii 
viitori să extindem această me
todă a lucrărilor de control, iar 
planificarea să nu se mai facă 
de către cadrele didactice cl de 
decanat, pentru ca ele să fie 
judicios programate.

Studiul individual este de a 
semenea urmărit și pe alte că- T 
La seminarii, in ultima jumăta ? 
te de oră, asistentul repetă cu \ 
grupa atît materia de curs cit 
și cea de practică. De aseme 
nea se mai face controlul săp \ 
tăminal al studiului individual \ 
Tot pentru o pregătije rtjai te x 
meinică se țin cu studenții mai a 
slabi ta invățătură ore de me \ 
ditații In ceea ce privește acti y. 
vitatea științifică de cercetare \ 
a studenților incă din octombrie x 
și-au reluat activitatea cele >3 > 
cercuri științifice studențești x

ÎNTREBARE: Ce ne puteți ? 
spune despre condițiile mate ? 
riale create' studenților ? "

RĂSPUNS: Mal Infti 
cuvinte despre 
vățătură Noi 
procurăm cursuri 
pentru majoritatea disciplinelor () 
Pentru aceasta am Apelat la 0 
Institutele medîco-tarmaceutice ( 
din t»ră ca să ne ajute. De ia i 
Institutul medico farmaceutn x 
din Iași, de pildă, am primit \ 
cîteva fascicole pe care le am \ 
multiplicat Apoi biblioteca \ 
stă la dispoziție zilnic pina ia \ 
orele 22 și in perioada de exa \ 
mene și duminica a

Se fac împrumuturi de cărți a 
șl cursuri și la domiciliu pe \ 
termen limitat, iar peste cîteva x 
zile se va deschide o bibliotecă \ 
bine dotată in cadrul Instifutu x 
lui. x

In privința condițiilor de trai X 
din cei lUflt) studenți ai Institu x 
tului 500 sint bursieri Avem un - 
cămin cu 400 de locuri uniie x 
condițiile de trai sint, după pă x 
rerea mea. excelente Căminul a X 
fost modernizat In vara areas x 
ta și a fost un dar frumos pen x 
tru studenți la începutul noulu' x 
an școlar. Este de datoria lor X 
să-l păstreze in cele mai bune x 
condițiunl. x

Cam acestea sint, pe scurt, 5 
pregătirile noastre. Q

___ .............................. cităva 
cuvinte despre cundljille de In 
vățătură Noi am căutat să 

și am reunit

Foto: D. F. DUMITRU
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/ Vei. fucră. cji to- 
varășuTlîngurea'nu...

Hary privea 
la omul pe 
prezentase

ucra cu 
spunea 

igar cu 
ă va avea ce în

văța de la el.
Sorbea din ochi miș

cările repezi ale strun- 
§ arului, care vădeau

exterităte și siguran
ță. Fixarea cuțitului, 
introducerea piesei în 
universal, pornirea 
strungului... ,

Totuși parcă îl stin
gherea ceva. Nu se 
simțea în largul său. 
Arunca pe furiș cîte o 
privire la omul acesta, 
care avea să-i fie sfă
tuitor în muncă, dar 
pe care nu-1 cunoștea, 

hotărtt și energic. Ab- 
de munca lui, în-

curios 
care i-1 

maistrul 
el. Mais- 
că e un 

experien-

|.M,S. Roman'
Constantin V

și prieten... Cuvîntul corespondenților Difuzori de presa 
fruntași

La Olimpiada

cu.’ strungul lui 
Constantin Ungureanu deveni 
pentru Hary a doua lui casă. Se 
dedicase trup și suflet meseriei 
de strungar. Sporeau cunoștințele 
lui și-i creștea simpatia pentru 
omul care-i deschisese porțile 
spre tainele meseriei. La rlndul 
său, strungarul îl iubea pe băia
tul acesta deschis și vioi și șe 
purta cu el ca un frate mai mare. 
II dojenea cind făcea vreo gafă, 
era înțelegător și-I îmbărbăta în 
clipele cînd nereușita îi provoca 
Îndoieli.

— Hai, că nici cei mai înțe
lepți nu s-au născut înțelepți...

Odată, din exces de zel. din 
neatenție, sau pur și simplu pen
tru că voia să imite mișcările 
energice, pline de siguranță a'.e 
dascălului său, Hary rupse cheia 
de la universal „A dracului 
cheie. Dacă nu string ca lumea 
universalul, se mișcă piesa... nu 
e bine. Dacă-I string prea tare, 
se rupe cheia..." Cu capul aple
cat își mărturisi isprava lui Un
gureanu.

— Măi băiete, numai cu forța 
nu ajungi departe. Trebuie să 
lucrezi cu simț.

Nu era supărat pe Hary. „Ce 
se repede, vrea să facă totul deo
dată".

In viața lui calificase mulți 
tineri. Nu-i venea greu să dea 
explicații la cele mai mici amă
nunte.., Alegerea, ascuțirea, po
trivirea cuțitelor la Strung, tăie
rea exactă — zeci de explicații la 
fiecare piesă în parte, toate aces
tea i se păreau lucruri firești. Ei 
sînt în drept Să întrebe iar el 
este dator să răspundă.

Pe H»ry, băiatul afcasța incăpă-

despre intrarea lui în partid. Co
mentau împreună știrile apărute 
in ziare sau întimplări'e din u- 
zină. Se împrieteniseră.

Trecură cele șase luni. Hary 
începu să lucreze independent 
la un alt sector, la „piese 
verse". Avea strungul său — 
cum dorise. Totuși, cum au 
marcat muncitorii din secția 
reparații, nu era săptămînă 
nu fie văzut lingă strungul 
Constantin Ungureanu. Tot 
i-a împărtășit Intlia oară dorința 
de a deveni candidat de partid.

Iar cînd adunarea luă ta discu
ție cererea lui Hary, comunistul 
Constantin Ungureanu a fost 
printre primii care l-a susținut

— Pe băiatul ăsta îl cunosc... 
Puteți fi siguri că va ajunge un 
comunist de nădejde!

ȘTEFAN NEKANLȚKI

Sportivii fabricii
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Părea
sorbit _  _____
cruntat, cu o privire sfredeli
toare. lui Hary nu-i prea inspira 
liniște. Rare ori ti scăpa un 
zfmbet pe sub mustață „Cine știe 
cum mă voi înțelege cu el ? — 
gîndi Hary îngrijorat. Dar șase 
luni, treacâ-meargă, mă voi ca
lifica și termin povestea.

— Vasăzică, vom lucra îm
preună. Ei bine, să facem cu
noștință. Mă numesc Ungureanu.

— Hary Leiba, se prezentă tî
nărul.

-t- Vrei să devii strungar, nu-i 
așa ? E cea mai frumoasă me
serie. Dar gindește-te bine. Omul 
își alege cu adevărat o singură 
dată meseria. Pentru că odatȘ. 
aleasă trebuie să i te dăruiești- țiiuU și vesel, îl îndrăgise; poale, 
din toată inima...

Av*j-------------
ce eoni._______________ ,
ale feței, cu privirea-i încruntată, vestța viața. începuturile lui în- 

Zilele treceau una după alta, tr-ale' meseriei; apoi <UsnrA anii 
Atelierul de reparații ai 1

....... .. ,tnai mult ca.pe alții. Discuta curei 
« o vac*............. prieioaoasi adeaea ore In șir Ungă mașină
itrastb Cti MSfftufllr aspri Despre ce ?'Ddsprt toate. II po-

ana- u-aiv iciț apoi despre anii
usipei grei aar luminoși de după război,

Să realizăm economii egale eu prețul de cost
al unor importante produse finite I

O înfăptuire...
(Urmare din pag. t-a)

adauge noi economii la cei 10.537 
lei realizați ptaă acum.

Dacă s-ar înscrie în cartea de 
onoare numele ctștigăiorilor bătă
liei economiilor, n-ar trebui omis 
țel al utemistel Alexandrina 
Buzdugan din secția mașini ro
tative și al tinerelor Maria lo- 
niță. Ioana Diaconii, Vasile Con
stanța, Elena Popescu.

Suecaseie tineretnkii încălzesc 
inimtle muncitorilor cu t!mp;e!e 
albite. Ele sînt omagiul adus spri
jinului șl dragostei cu care ace
știa au înconjurat ttnăra generație 
din fabrică. Comunistul Ion P. 
Marin de la boghiuri, comunistul 
Ivan Ion de la cupeuri, muncito
rul Dumitru Niță de Ia electro
care stnt numel ctțlva dintre cei

ce stat alătur! de tineri ta lupta 
pentru economii.

Iată ce fel de oameni cresc la 
„Electroputere". Tovarășul Bolcu 
Ștefan, adjunct cu problemele or
ganizatorice ta comitetul U.T.M 
iți atrage serios atenția să nu 
treci eu vederea fruntașii ta eco
nomii Dar cn-n ef sint tare mulți. 
preferăm să-i lăsăm pe membrii 
comitetului U.T_M sâ-i populari
zeze prin gazeta de perete, sta
ția de radioamplificare ețj. țar 
rondutareș fahziciî sa-1 sHraalete. 
Căci — anunțăm aici — anga
jamentul tinerilor de la fabrica 
„Electroputere" din Craiova de a 
realiza economii egale cu prețul 
de cost al unui întrerupător tn 
ulei, a două transformatoare de 
560 tar și două electrocare, luat 
ta cinstea zilei de 30 Decembrie, 
a și fost realizat

...și o propunere
(Urmare din pag l-a)

Gheorghe Lnn- 
il laboratorului 
știe că in a- 

urmează. vin- 
multe pagube

EXPOZIȚII 
TINEREȘTI

Pentru întărirea legăturilor de 
prietenie dintre tinerii din tara 
noastră și tinerii din alte țări. 
Crucea Roșie a R P R.. impreună 
cu Ministerul învățăminte ui și 
Ministerul Culturii, au organizat 
în cursul lunii noiembrie la ora
șele Craiova. Oradea, Ctaj. Tg. 
Mureș expoziții de desene și pic
turi executate de tineri din 23 de 
țări, participanți Ia Concursul 
internațional de pictară ș de
sen al tinerilor școlari, inițiat 
de Comitetul Executiv al Ligii 
Societăților de Cruce Roșie.

Desenași picturile 
îr» cadrul atestor hipotii 
șează peisaje, momente'd 
celor mici, portrete, ta 
talent și migală.

Expozițiile deschise pină acum 
sînt vizitate cu mult interes de 
public. Numai ta 10 zCe la Tg. 
Mureș expoziția a fost cercetată 
de peste 4.000 de persoane

In următoarele luni aceste ex
poziții se vor deschide ta toate 
reședințele de regiuni din (ară.

(Agerpres)
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,Expoziția Cărții Chinezs'

In cadrul schia burilor cv 
rale dintre R-P-R. și R.P- ( 
neză. mieteurf seara a avut 
la .Librăria Noastră' nr. 17 
Capitală, des 
Expoziției Că

doi aduce economii de peste 
54.000 lei.

Intr-o zi — poate doar cu 
cfleva zile mai înainte de 7 No
iembrie — directorul adjunct Co
nran Bratu se interesă de valoarea 
economiilor realizate pînă la acea 
dată.-Cu ocazia aceasta află că 
cifra angajaraentjtui era cu mult 
depășită, pa! 1.700.000 lei eco-

pildă tînărul 
gu este șef 
de radio. EI 
notimpurile ce 
tul provoacă __  . , _
stațiilor de radfoftcare. E dea- 
juns ca tntre betoane le aettwe si 
cadă o ramură udă. sau să existe ____
o atingere a firelor timp de -o oomil e ceva. Despre acest lucru 
” ■ ■ - - 1 aa aj|a{ apoj toți muncitorii din

regiune. Din nou [ 
angajamentele au f™ ----------
zate.

Aproape in fiecare angajament 
puteai citi hotărîrea de a realiza 
economii și mai mari.

Noul angajament luat ta cin
stea zilei de 30 Decembrie a to
talizat Suma de 368.000 lei eco
nomii pe care muncitorii oficiilor 
poștale P.T.T.R. din regiunea 
Ploești vor să le realizeze. Ei 
vor să raporteze ta această zi că 
angajamentul anual, de 
economii ta valoare de 
lei. a fost depășit 
i.000.000.

Vezi dar, cititorule, 
harnici se găsesc aici I 
însă că despre ei nu s-a spus to
tul. Tn viitor vei afla mai multe 
fapte Comitetul U.T.M. va mobi
liza tinerii în întrecerea pentru 
economii care să fie echivalate cu 
prețul de cost al unor importante 
produse sau instalații pe care a- 
telierele lor le execută.

iva a
Chineze, erge- 

ratâ de Minister ’ ~ '
Au luat parte r 
misterului Culta 

romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, scriitori, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de fată Fan Iun, secre
tar a! Ambasadei R P. Chineze 
ta București șl ați reprezentanți 
ai unor miîtuni diplomatice acre
ditate Ip București

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de scriitorul Aurel Mihale. 
secretar al Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R care a sublinia: pre
țuirea de care se bucură litera
tura chineză in ța'a noastră.

Asistența a vizitat apoi stan
durile expoziției.

ti
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clipă ca stația să fie scoasi din 
funcțiune. Toate acestea l-au fă
cut pe tînărul nostru să chibzu- 
iasca îndelung. De citeva ori ex
periențele sale au dat greș în 
cele din urmă însă, inovația — 
un dispozitiv pentru proiecția li
derilor de radiofipare de 480 vo ti 
— a fost gata. Aplicat 
ția de radioficare din 
Brebu. dispozitivul, in 
scurtcircuit, dă alarma 
este și acustică și optică 
mia adusă la aplicarea dispozi
tivului într o singură stație pe 
lîngă siguranța de exploatare, se 
ridică la 6.000 lei.

împreună cu tovarășul Gheor
ghe Teodorescu, Ion Hubineac. de 
la oentrala automată din orașul 
Ploești, a realizat cu mijloace lo
cale un nou circuit final de test 
într.una din centralele telefoni
ce automate. Dat fiind că o ast
fel de instalație pină azi se adu
cea din import, inovația celor

propunerile și 
fost centrali-

la sta- 
eomuna 
caz de 

— care
Econo-

a realiza
1.200.009 

cu încă

ce tineri 
Desigur

Măsuri pentru aprovizionarea cu apă 
a Capitalei în timpul iernii

Pentru evitarea perturbărilor relor de la barajul Argeș de 
In sistemul de distribuire a apei blocurile de gheață au fost con
ta Capitală din cauza gerurilor fectionate și montate „saltele 
și zâpăzilor mari s au luat mă- 1 "l”’ A“
suri de bună funcționare a sur
sei de apă de la Arcuda și a 
uzinei Grozăvești. Printre altele, 
digurile de pe riu| Dîmbovița au 
fost amenajate în vederea iernii: 
s-a revizuit, reparat și comple
tat stratul filtrant de la filtrele 
rapide de la Arcuda in scopul a- 
sigurării unui debit îndestulător 
de apă , au aduse nume-
roase escavatoare pentru a fi fo
losite în-Cazul înghețării apei 
in filtre, puțurile de mari adin- 
Cimi au fost aprovizionate cu 
combuspțbiL iăt pr inarginea ba
zinelor au fost montate parază- 
pezi. In scopul protejării stăvila-

Sînt mulți tineri la fabrica 
de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Capitală 
care Îndrăgesc sportul. Pasiu
nea pentru sport este concre- 
tizată prin numeroasele com
petiții care au loc tn cadrul 
fabricii noastre. Tinerii de la 
fiecare sector au format mai 
multe echipe: de atletism, 
volei, tenis de masă etc. Dar 
cele care se bucură de mai 
multă popularitate rămin tot 
întrecerile din cadrul com
plexului GM.A. cii și cam
pionatul de fotbal.

Colectivele sportive pri
mesc un sprijin deosebit din 
partea comitetului U.T.M. pe 
întreaga fabrică. Au fost 
create condiții pentru ca ti
nerii care practică sportul să 
se antreneze zilnic; s-au pus 
Ia dispoziție echipament și 
material sportiv, săli și te
renuri. Numărul însemnat de 
tineri — peste 2300 — care 
iau parte la aceste competiții 
se datorește în bună măsură 
și comitetelor organizațiilor 
de bază U.T„M. ale secțiilor. 
Ele desfășoară o muncă rod. 
nică de mobilizare a tinerilor 
în această privință. Miț de tj- 
neri caret .tacraazâ la fabrici 
de confecții „Gh. Gheorghiu-

Dej" urmăresc cu un deosebit 
interes desfășurarea deselor 
întîlnirl sportive, viu dispu
tate.

Cu toții am asistat la cam
pionatul de tenis de masă 
care a prilejuit o afirmare a 
celor mai buni minuitori ai 
paletelor. Primii clasați au 
fost tinerii Anton Baciu și 
Vasile Boboc. In cadrul cam
pionatului masculin de volei, 
in fruntea clasamentului s-a 
situat echipa sectorului IV. 
urmată apoi de cea a sectoru
lui Vil; peste 200 de tineri 
au participat și la campiona
tul de tir, iar tn cadrul cam
pionatului de fotbal, cele mai 
bune echipe s-au dovedit cele 
ale sectorului Auxiliare și 
VII.

Sportivii de la fabrica de 
confecții ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej" nu și-au încheiat activi, 
tatea. Ei continuă numeroase 
alte competiții precum și an
trenamentele în săli. Cu acest 
prilej ei își vor perfecționa 
pregătirea tehnică pentru ca, 
în primăvară, să reînceapă 
campionatele eu succes.

ION VOICU 
mecanic 

fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej"

Apreciind în mod deosebit 
munca difuzorilor de presă, prin- 
tr-o hotărîre recent apărută, Con
siliul de Miniștri al R.P.R. a 
acordat celor mai buni dintre 
aceștia insigna „Pentru merite în 
răspîndirea presei", precum Și re
compense materiale ■■ biciclete, a- 
parate de radio și alte obiecte.

Din aproximativ 40.000 difuzori 
de presă, selecționați dintre mun
citori .tehnicieni, profesori, învă
țători, colectiviști, țărani mun
citori, răspîndind zilnic în în
treprinderi, instituții și în me
diul rural milioane de ziare și 
reviste, aproape 1.030 au primit 
insigna și recompensele mate
riale.

Acordarea acestei insigne și 
a recompenselor materiale în pli
nă perioadă a campaniei presei 
R.P.R. pe anul 1957 constituie un 
stimulent pentru difuzorii volun 
tari de presă, pentru sporirea 
contribuției pe care aceștia o 
aduc la îmbogățirea vieții cultu
rale din țara noastră.

Sosirea unei delegații 
economice din R.P.F.

Iugoslavia

Epigrame
Unele cutii și borcane de 

conserve, produse aie între
prinderii „Fructus" din Timi
șoara nu confin ceea ce scrie 
pe tichete.

De caufi fasole, găsești bame; 
Cauți un ghiveci, găsești sa

lată. 
Pe-acolo numai neglijenta 
A mai rămas neconservatăl

Unele jacării pentru copii 
care se viod in magazinele

din Turnu Severin sint urîte 
și extrem de prost lucrate.

S-a Intlmplat deunăzi cu o 
pisică vie 

Ce văzu-altă pisică, Insă 
jucărie, 

cind și-a văzut mutra pe 
blană desenată, 

miorlăit sinistru, căzlnd ca 
leșinată l

AR1STICA BAGHINA 
funcționar 

„Prodaliment"- 
Turnu Severin

Și

A

Contoare de gaz metan
De citea ti mo, cumpără

torii pot găsi, in magazinele 
de Yoecia.'itcte. un nou produs 
at întreprinderii I.CA.R. 
București — contoare de 

£ Ca a/utorul acestor 
loore se inlituri unele 
junsuri ale locatarilor
b.ocurile care fdosesc la in- 
'iizire gaze tuturole ta ceea 
:e pripește înregistrarea con- 
sumulu: de gaze pe fiecare

din 
gaz

con- 
nea- 
din

Mulțumirea cumpărătorilor 
este si mulțumirea celor care 
’e-au construit. Vestea că în
treprinderea noastră va trebui 
să-și îmbogățească produsele 
de larg consum cu un nou 
sortiment a trezit interesul 
muncitorilor și tehnicienilor 

rit șiatit 'a! acelor vtrstnid, 
ti celor tineri.

începutul a fost timid, de
oarece noul produs cerea din 
oar:ea muncitorilor multă is- 
rușinii și o tehnică tn. 
Ond primele 50 de 
au fost terminate și 
vedit a fi de caiitate 
aceasta a constituit.

ti. 
COfllOQft 
s-au do- 
bună — 

pentru

o

noi toți, un succes. Comuniștii 
Ștefan Mocanu, Dumitru Doș- 
ca, maistrul Gheorghe Calo- 
ianu, șefii de echipă Aurel 
Lascu, Herea Pantazi și multi 
alfi muncitori au lucrat cu 
dragoste și măiestrie.

Acest succes noi l-am con
solidai cu pitele, tmbunătă- 
tindu-se procesul tehnologic 
noi obținem o productivitate 
sporită, ceea ce ne permite 
să dăm zilnic tot mai multe 
contoare pentru gaz metan. 
Pină in prezent au fost con
fecționate 600 de contoare 
care deja se aflu in magazi
nele de specialitate.

Printre cei mai harnici din
tre tinerii muncitori care au 
lucrat la aceste contoare se 
numără și Ștefan Manolache, 
Onuț Brinduș și alfii,

Pină la sfirșitul anului a- 
cesta, întreprinderea 
va confecționa încă 
contoare, contribuind 
acesta la satisfacerea 
lor cumpărătorilor.

noastră 
250 de 
în felul 
cerințe-

VIOREL IGNAT
ajustor constructor I.C.A.R.

MțLBOVKNIE

din lemn cate au rolul de a a- 
tenua loviturile acestor blocuri 
și de a evita presiunea pe care 
ele ar putea să o exercite asupra 
stăvilarelor. Peste tot, punctele 
de exploatare au fost dotate cu 
utilajul, uneltele și materialele 
necesare în cazul unor accidente 
în funcționarea lor.

Datorită acestor măsuri, 
IC.A.B.-ul va putea să asigure 
în iarna aceasta o continuă func
ționare a instalațiilor din siste
mul de aprovizionare cu apă a 
Capitalei, asigurînd chiar și în 
zilele de geruri șt zăpezi mari 
un debit corespunzător necesită
ților populației.

Coektail In cinstea amamb u.ui de cîntece și dansuri 
„CIOGÎRLIA"

însărcinatul cu afaceri adinte- tece și dansuri „Ciocîrlia1 
rim al R. D. Vietnam la Bucu- a întreprins recent un turneu în 
reștt, Fan Van Su. a oferi* “ 
miercurj seara, un cocktail în. sa- ----------- - - - -
Ioanele Casei Centrale a Armatei, atmosferă prieteneasca.
în cinstea Ansamblului de birt- (Agerpres)

ne
jprins recent un turneu in 

R. D Vietnam.
Cocktailul 9-a desfășurat într-o

II 4 etbourne — locul unde au 
iYl loc tn prezent Jocurile 

Olimpice — este un cu
noscut oraș modern, cu o popu
lație de 1.400.000 de locuitori. Ca 
mărime, este al doilea oraș tn 
Australia, după Sydney, care are 
1.600.000 locuitori: in aceste două 
mari orașe locuiește exact a 
treia parte din totalul populației 
australiene

Odinioară, Melbourne a fost 
capitala Commonwealthulul aus
tralian. dar in 1930 s-a clădit o 
nouă capitală federală la Can
berra și. treptat, au fost transfe
rate tn capitala artificială toate 
ministerele Acum Melbourne a 
rămas capitala statului Victoria 
— și este un port important la 
mare, un centru industrial și co
mercial de frunte (celelalte sta
te ale Commonwealthului slnt: 
New Santh Wales — cu capitala 
Sydney, Australia de Sud. Que
ensland (Țara Reginei). Austra
lia de Vest. Teritoriul din Nord 
și statul insular — Tasmania).

Caracteristice Melbovnulut 
sint aleile mărginite de copaci

Wilfred Burchett
ziarist australian

(Articol scris special pentru 
„Scînteia tineretului")

care amintesc vizitatorilor ro- 
mini de străzile Ipr (mai ales 
vestita alee St. Kilda. ce duce 
de la fărmul de răsărit al pertu 
lui din Golful Filip, spre centrul 
orașului) și casele tu splendide 
grădinițe in fur.

La Melbourne sint puține 
blocuri pentru locuințe. căci ma
turitatea locuitorilor stau in vase 
mici, cu grădini de flori In față 
și grădini de zarzavat in spa
te. Melbourne se deosebește prin 
aceasta de Sydney, unde există 
tendinfa de a se locui In blocuri 
La Melbourne, vecinii se întrec 
intre ei — și suburbiile de ase
menea — pentru cea mai fru 
moașă grădină.

D. Pirvulescu și Tr. Horvath 
in turneul final la lupte clasice

O. Pirvulescu 
(Urmare din pag. l-a)
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Miercuri dimineața * sosit în 
Capitală delegația economică 
iugoslavă, care va duce tratative 
la București în vederea stabilirii 
listelor de mărfuri de import și 
export între R.P.R. și R.P.F. 
Iugoslavia pe anul 1957.

Tratativele economice vor fi 
duse ta baza protocolului comer
cial romîno-iugoslav cu privire 
la schimburile de mărfuri în pe
rioada 1957—1960, semnat la 
Brioni, după convorbirile care au 
avut loc între delegațiile guver
namentale ale R.P Romîne și 
R.P.F. Iugoslavia.

La sosire, in Gara de Nord, 
membrii delegației economice 
iugoslave au fost întimpinați de 
reprezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior.

(Agerpres)

In cursul zilei de miercuri 
fost cunoscuți luptătorii celor 
categorii care și-au cîștigat drep
tul de a participa la turneul fi
nal.

Dintre luptătorii romini, D. 
Pirvulescu (mușcă) și Fr. Hor
vath .(cocoș) au reușit să se cali
fice în turneul care va stabili 
ierarhia valorică la aceste cate, 
gorii iar 1. Popescu și Gh. Du
mitru au fost eliminați, deoarece 
au suferit cîte două înfringeri.

Cele mai frumoase șanse în 
lupta finală le are desigur repre
zentantul nostru la categoria 
cocoș, Fr. Horvath care a obținut 
a treia victorie consecutivă, în- 
vingîndu-1 categoric la puncte pe 
campionul Finlandei, P. Nikanen.

Fr. Horvath
Luptătorul romîn va lupta alături 
de I. Hodoș (R.P. Ungară) de a- 
semenea neînvins pină in prezent, 
C. Vîrupaiev (U.R.S.S.), E. Ves- 
terby (Suedia), și Fr. Kamme
rer (Germania).

Campionul nostru la cat. mus
că D Pirvulescu are de trecut 
un examen dificil, în fața italia
nului Fabra Pirvulescu a dispus 
miercuri la puncte de suedezul B. 
Johansson. In lupta finală a ca
tegoriei muscă împreună cu D. 
Pirvulescu sînt angajați V. Solo
viev (U.R.S.S.), I. Fabra (Ita
lia), și D. Erbas (Turcia).

Astăzi, în urma meciurilor 
finale vor fi cunoscuți cei 8 
campioni olimpici la lupte elastee 
precum și deținătorii medaliilor 
de argin't și bronz care se decern 
pentru locurile 2 și .respectiv 3-

Echipa de fotbal a U.R.S.S. 
în finala jocurilor olimpice

ANSAMBLU 
STUDENJESC 

la Tg. Mureș
Studenții Institutului medico- 

farmaceutic din Tg. Mureș au în
ființat un ansamblu popular de 
cîntece și dansuri. Corul format 
din 60 studenți este Îndrumat de 
dirijorul Hubesh Valter de. la 
Casa regională a creației popu
lare. Grupul de dansatori numă 
ră 30 de studenți care pregătesc 
un program de dansuri populare 
romînești și ale minorităților na
ționale din Regiunea Autonomă 
Maghiară. Orchestra ansamblu
lui, formată din 10 persoane, este 
condusă de un student.

Este în curs de organizare și o 
echipă de teatru a studenților.

După un meci care a atins 
momente de intensitate dramatica 
echipa U.R.S.S. a reușit să se ca
lifice in finala turneului olimpic 
de fotbal, învingind în prelungiri 
reprezentativa R.P Bulgaria cu 
2—1.

Importanța partidei a făcut ca 
ambele echipe să joace foarte 
prudent punind accentul pe apă
rare. Formația bulgară cu fun
dașul Rakarov și stoperul Mano- 
lov în formă excelentă a reușit 
să mențină echilibrul jocului timp 
de 90 de minute și apoi să ia 
conducerea la 5 minute după în-

ceputul prelungirilor. Jucătorii 
sovietici care nu-și găsiseră de 
ioc cadența și-au revenit și de-a- 
bia acum au început să joace la 
valoarea lor reală. Fotbaliștii 
bulgari cărora le surldea o mare 
victorie au fost neputincioși în 
fața atacurilor neîncetate ale ju
cătorilor sovietici și au cedat pa
sul pierzînd o ma-re șansă de a 
cîștiga titlul olimpic.

La 8 decembrie, In ultima zi a 
jocurilor olimpice echipa U.R.S.S 
va intîlnl în finala competiției 
echipa R.P.F, Iugoslavia.

INFORMAȚII
• Miercuri a părăsit Capitala, 

tndreptîndu-se spre R.F. Germa
nă, o delegație economică romî- 
pă, condusă de Mihail Petri, loc
țiitor al ministrului Comerțului 
Exterior.

'. Delegația va duce tratative la 
JBonn în vederea încheierii unui 
yacord comercial și de plăți între 
?R.P Romînă și R.F. Germană 
A * La invitația Ministerului 
/Prevederilor Sociale, miercuri la 
/amiază, a sosit ta Capitală 0 de
legație a Oficiului Național pen- 
•Stru ocrotiri sociale din R. Ceho

slovacă, care va face un schimb 
de experiență cu lucrători din do-> .r , r T . , 

>>meniul prevederilor sociale.
(Agerpres)

Spartachiada de iarnă a tineretului
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru Aurel Constanti- 
nescu).

Urma ca la clubul sportiv Fla
căra Roșie din Constanța să aibă 
loc adunarea pentru deschiderea 
competițiilor sportive în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

Erau de asemenea programate 
primele întreceri ța șah și tenis 
de masă. Nimic nu s-a realizat 
din toate acestea. Dar pentru a 
justifica nereușita începerii aces
tor tnttlniri sportive la data fi
xată trebuie mai întîi să fac ci
teva precizări: Condiții sînt, de 
ce nu au venit tinerii ? Această 
întrebare și-au pus-o și Ion Chi
riei, secretarul organizației 
U.T.M. de la O.C.L. Alimentara, 
Nagy Constantin, secretar al co
mitetului U.T.M. de la I.C.R.A. 
(întreprinderea comercială cu ri
dicata a produselor alimentare), 
membrii consiliului colectivului

sportiv : Misacov Musel, Manta 
Constantin și Baltă Ion.

In colectivul sportiv sînt în
scriși peste 1000 tineri din nume
roasele întreprinderi ale orașului.

Există un frumos club amena
jat cu materiale sportive sufi
ciente pentru desfășurarea între
cerilor. Aproape în fiecare seară 
există aici mare animație. Dar de 
ce sîmbătș seara no au venit ti
nerii? Pentru că nici unul din 
cei sus amintiți nu s-au obosit 
să facă cunoscut tineretului noile 
acțiuni.

Deci, deocamdată zero rezul
tate în întrecerile de la Constan
ța ale Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.

De notat este faptul că printre 
membrii colectivului să găsesc 
numeroși campioni republicani și 
regionali la șah, atletism și te
nis de masă. Oare ei nu pot do
vedi calități reale și tn cadrul 
concursurilor sportiva de iar
nă?

că, muncitorii australieni au 
smuls clasei capitaliste condiții 
de muncă mai bune. Cu toa
te acestea și In Australia — ca 
pretutindeni tn lumea capitalistă 
— acționează legea capitalistă a 
profiturilor maxime, prin maxi
mum de exploatare a oamenilor 
muncii.

In contrast cu țările socialis
mului, standardul de viață al 
muncitorilor din Australia scade 
simțitor. Perioada de avtnt este 
pe sflrșite șl șomajul și-a făcut 
din nou apariția. Dacă cineva 
scormonește numai puțin la su
prafață, vede clar că aparența 
prosperă acoperă o mulțime 
racile sociale.

Deși țara noastră a ieșit 
război cu economia intactă

de

fiind la antipod, tn decembrie în
cepe vara. Ianuarie și februarie 
sint lunile cele mai călduroase. 
O caracteristică a climatului la 
Melbourne este că, chiar tn ziua 
cea mai înăbușitoare, o schimba
re bruscă de vlnt poate aduce un 
frig pină la îngheț.

După o oră de drum cu trenul 
sau autobusul de la Melbourne, 
se poate ajunge la aer deschis, 
la marea din sud, sau tn inima 
„crlngului australian" — In mun
ții Dandenong, din răsărit (n. tr. 
— in Alpii Australiei), tn de
cembrie înfloresc sălciile și dife
rite tipuri de eucalipt; este 0 
bogăție imensă de flori sălbati
ce, necunoscute In Europa, șl 
splendide orchestre de păsări cin- 
tătoare, care fac faima „crlngului" 
australian.

Eureka (Liga Tineretului Aus
tralian) și diferite alte organi
zații progresiste au cămine șl ta
bere de vară în munții și dealu
rile din jurul Melbournului. unde 
tinerii se duc la sfirșitul săptă- 
mlnii in vacanfă, pentru a mal 
scăpa de fumul fabricilor, de im- 
btcseala birourilor. Nu există 
australian căruia să nu-i placă 
mai mult decit orice cotletele de 
miel fripte la pădure șl afumate 
cu frunză de eucalipt, care le dă 
mirosul caracteristic al crtngului 
australian.

Reprezentanta tineretului spor
tiv romln care participă la 
olimpiadă vor vedea că există 
multe puncte comune Intre tine
retul romln șl cel australian. în 
scurta mea ședere tn Romtnia, 
am Inttlnit la tineretul romln a 
simplitate sinceră și caldă — iz
bitor de asemănătoare cu trăsă
turile caracteristice ale tineretu
lui din (ura mea.

Nici o ostilitate 
dreptată împotriva 
mocrație populară 
piedica tineretul 
tralian să-și vorbească de la 
inimă la inimă.

înconjoară pe artiștii ce-i vizi
tează. Australia dă etntărefi mu
rilor opere din Europa — dar nu 
există nici o operă australiană 
fie In Melbourne, ori th altă par
te a Australiei Nu există nici un 
teatru național, deși la Melbour
ne șl la Sydney există un „Tea
tru nou" progresist, care se luptă 
cu lipsa de fonduri și cu cele
lalte condiții materiale, numai ca 
să țină treaz spiritul teatrului tn 
Australia. Clădirile care ar nu- 
tea fi folosite pentru reprezenta
ții teatrale și de operă stnt 
mina monopoliștilor, care nu 
interesează de producțiile cu 
conținut cultural real.

In toată Australia nu există 
nici un organ de presă cotidian 
progresist, nici măcar unul care 
să se poată numi cit de cit „li
beral" Nici chiar partidul labu
rist nu are un ziar — căci toate 
stnt tn mina marilor monopoluri, 
care dirijează aproape întreaga 
viață economică și spirituală aus
traliană. Totuși, Partidul Comu
nist Australian publică „The 
Guardian" la Melbourne. „The 
Tribune" la Sydney — și alte or
gane in celelalte capitale de sta
te, Insă acestea stnt săptămtnale.

In 
se 
un

din
-----  ------------ ..... ți 

nimic n-a fost distrus, totuși pro
blema locuințelor este destul de 
acută. Școlile și spitalele stnt iz
bitor de aglomerate. Banii care 
trebuiau să fie cheltuifi pentru 
case, școli și spitale, au fost ri
sipiți pe armament pentru răz
boiul din Coreea, pentru războiul 
colonial din Malaya și pentru 
ceea ce actualul guvern spera să 
fie partea Australiei tn războiul 
din Vietnam. Ba plnă mai acum 
citeva luni nici nu se știa precis 
dacă Jocurile Olimpice pot avea 
loc la Melbourne. Primul minis
tru Menzies a refuzat să aloca 
fonduri pentru pregătirea ți a- 
menajarea unul stadion. Numai 
cind Comitetul Jocurilor Olimpi
ce a ameninfat că olimpiada va 
fi organizată in altă parte, opi
nia publică a silit guvernul Men
zies să retragă o parte din su
mele alocate pregătirilor de răz
boi in cadrul SEATO. ca să facă 
posibilă tinerea olimpiadei.

boi pe teritoriul australian. Cla
sa capitalistă australiană, ca și 
cea din America, a obținut profi
turi enorme in urma celui de-al 
doilea război mondial. Australia 
a ieșit din război cu o industrie 
grea și ușoară ultra-moderne, 
intacte — in timp ce industria 
Europei și a Asiei a fost foarte 
mult ruinată. Australia a avut 
piețe nelimitate nu numai pentru 
Itna indigenă, pentru grlu, car
ne și unt — ci și pentru roadele 
noii sale industrii. Pină mai anii 
trecufl — cind a. început să fie 
concurat de industria germană 
renăscută și de cea japoneză — 
capitalismul australian s-a bucu
rat de o perioadă de avint arti
ficial. Acesta este unul din mo
tivele aparentei prosperități Alt 
motiv este că clasa muncitoare, 
condusă de partidul comunist șl 
sprijinită de elemente progresiste 
din sinul partidului laburist și al 
mișcării sindicale, a dus o luptă 
aspră și dlrză pentru condiții

l\/fai există ți alte particulari- 
1VI tăți ale vieții din Melbour

Australia tn 
află intr-un 
prosperitatea

• ustralienilor le plate sportul 
ZI — și cea mai mare plăcere 

21 a lor este ca, atunci cind 
termină lucrul, să plece cit mai 
repede de la fabrică sau de la bi
rou și să se ducă la plajă, pe 
terenurile de sport, tn parcuri sau 
la (ară. Melbournul este înzestrat 
cu multe parcuri, grădini, — și 
numai la citeva minute depărta
re de centrul orașului are plaje. 
Sporturile favorite stnt: cursele 
de cai, cricketui, tenisul și 
— pentru europeni — un joc 
caracteristic, cu reguli austra
liene — fotbalul. Se joacă fotbal 
numai iarna, dar cricketui și te
nisul ating culmea In acel ano-

ne — și din 
general. — care se 
ciudat contrast cu 
aparentă. Melbournul este socotit 
centrul cultural al națiunii. Aus- timp al anului care corespunde 

foarte tihnit. Aceasta mai bune de viață. După aproa- tralienii iubesc arta—ceea ce poa- cu timpul In care se ține olim- 
pentru că nu s-a dus nici un răz- pe un secol de luptă neșovăielni- te fi dovedit prin atenția cu care piada. Să nu uităm că Australia

A 4 etbourne — șl Australia in 
jVl general — are un aspect 

tihnit. T

oficială tn- 
tărilor de de- 

nu va im- 
romln și aus-

„Scînteia tineretului"
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In Irak continuă 
manifestările împotriva 

lui Nuri Said
DAMASC 5 (Agerpres).— Pos

tul de radio Damasc anunja că 
la 4 decembrie au avut loc la 
Mossul (Irak) mari manifestații 
de protest împotriva politicii gu
vernului Nuri Said. Manifestanții 
au cerut din nou demisia guver 
nului Said și retragerea Irakului 
din pactul de la Bagdad.

Autoritățile polițienești au in
tervenit fără să poată împrăștia 
pe manifestanți. Guvernul a or
donat atunci ca trupele să vină 
în ajutorul poliției, dar soldații 
au refuzat să tragă împotriva 
populației.

Siîdații eng'ezi ss bucură...
PORT SAID 5 (Agerpres). - 
Declarația ministrului de exter

ne englez Lloyd cu privire la in
tenția Angliei de a și retrage 
trupele din Egipt a fost primită 
cu entuziasm de către soldații en
glezi aflați la Port Said. Agen
ția United Press relatează că 
grupuri de soldați se adunau în 
diferite părți ale orașului mani- 
festîndu-și in mod fățiș bucuria.

Iordania solidară cu Siria
LONDRA 5 (Agerpres). —
După cum anunja corespon

dentul din Amman al agenției 
Reuter, un purtător de cuvint al 
guvernului iordanian a dec arat 
că Iordania va considera un atac 
împotriva Siriei sau a vreunui 
alt stat arab „care luptă pentru 
eliberare" ca un atac direct im- 
potriva Iordaniei.

I

A
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U puterile occidentale continuă
■ o# arrîfa rtmhlatriQ iinirifîiir#*4să agite „problema ungară

NEW YORK 5 (țle la cores
pondentul Agerpres).

In ședința planară din dimi
neața zilei de 4 decembrie a A- 
dunării Generale a O.N.U. au 
continuat discuțiile în legătură 
cu așa-zișa problemă ungară.

Este in curs de examinare pro
iectul american de „rezoluție a 
14 țări", în care sînt confirmate 
rezoluțiile anterioare ce prevăd 
amestecul ilegal al O.N U. in tre
burile interne ale Ungariei .

Discursurile rostite în dimi
neața zilei de 4 decembrie de de
legațiile Pakistanului .. Salvado
rului, „coautori" ai proiectului 
american, precum și ale delega
țiilor Filipinelor, Greciei și Ira
kului, au arătat că „discutarea" 
proiectului american este doar 
un pretext pentru continuarea a- 
cestei campanii de calomnii o- 
dioase.

Reprezentantul R.S.S. Ucrai
nene, V. I. Sapojnikov. a subli
niat că guvernul Republicii 
Populare Ungare, după zdrobi
rea complotului contrarevoluțio
nar, depune toate eforturile pen
tru a deeăvîrși normalizarea si
tuației din țară.

Reprezentantul RS.S. Ucrai-

nene a arătat că inițiatorii noii 
rezoluții vor să acopere cu au
toritatea O.N U. amestecul lor în 
treburile interne ale Ungariei, în 
scopul de a împiedica normali
zarea vieții în țară și a submina 
încrederea poporului în guvernul 
revoluționar muncitoresc-țărănesc

A luat apoi cuvintul reprezen
tantul Iugoslaviei.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
Ivekovici, a declarat că O.N.U. 
trebuie să-și îndrepte eforturile 
spre stabilizarea situației în Un
garia și să evite tot ce ar putea 
împiedica aceasta.

Cu privire la problema trimi
terii de observatori „în alte 
țări" — care se referă proba
bil în primul rînd în țările ve
cine cu Ungaria — delegația iu
goslavă e autorizată să declare 
că nu consideră această iniția
tivă ca fiind necesară și că gu
vernul iugoslav nu e aispus să 
primească asemenea observatori.

Delegația iugoslavă, a spus 
în încheiere Ivelțovici, va vota 
împotriva proiectului de rezolu
ție american.

K. V. Kiselev, șeful delegației 
bieloruse, a subliniat că Aduna
rea generală a reluat discutarea

așa-zisei „probleme ungare" la 
insistenta reprezentanților S.U.A. 
și ai altor cîteva state, care duc 
o campanie politică in scopul de 
a discredita țările de democra
ție pulară și construirea socia
lism^.ut în aceste

In ședința de dimineață au 
mai luat cuvîntul 
vegiei, Irlandei și

In ședința din dupăamiaza zi
lei de 4 decembrie au luat cuvîn
tul delegații Columbiei, Braziliei, 
Franței. Angliei și Ungariei. '

Imre Horvath, șeful delegației 
Republicii Populare Ungare, a 
subliniat că la sfîrșitul lunii oc
tombrie și in primele zile ale lu
nii noiembrie a existat in Un
garia primejdia serioasă a veni
rii la putere a fascismului. A 
fost elaborat planul, a spus Hor
vath. de a înlătura pe Imfe Nagy 
și de a l înlocui cu cardinalul 
Mindszenthy care ar fi condus 
regimul fascist. Elementele con
trarevoluționare cereau deja ali
pirea la Ungaria a unor terito
rii ale țărilor vecine surori, unde 
există populație de origine unga
ră. Aceasta ar fi dus la zguduiri 
și mai mari și ar fi creat o se
rioasă primejdie pentru pace.

țări.

delegații Nor- 
Tailandei.

Delegatul ungar a anunțat că 
are directive din partea guver
nului său de a menține o legă
tură permanentă cu secretarul 
general în chestiunea plecării a- 
cestuia în Ungaria. Dat fiind că 
guvernul meu l-a invitat pe se
cretarul general să viziteze Bu
dapesta. a spus în încheiere Hor
vath, am anunțat că sînt gata să 
am o întrevedere cu secretarul 
general oricind îi va conveni lui 
pentru a discuta data vizitei lui 
și măsurile legate de aceasta.

După 1. Horvath a luat cu
vîntul D. Hammarskjoe’.d, secre
tarul general al O.N.U. El a de
clarat că a ascultat cu plăcere ex
plicațiile date de 1. Horvath in 
legătură cu răspunsul guvernului 
ungar la cererea sa privind sta. 
bilirea unui contact direct. Ham- 
marskjoeld a declarat de aseme
nea că se va întîlni imediat cu 
Imre Horvath

S-a hotărit apoi ca ședința să 
fie intreruptă pină la 21,30, ora 
New York-ului, pentru ca la șe
dința de seară secretarul gene
ral să raporteze despre rezulta
tele tratativelor cu reprezentan
tul Ungariei.

Cuvîntarea tovarășului Grigore Preoteasa
Problema evenimentelor din 

Ungaria a test din nou adusă la 
ordinea de zi, intrerupînd pentru 
a doua oară desfășurarea discu
țiilor generale. Se poate pune în
trebarea : cui folosește aducerea 
din nou în discuție a acestei pro
bleme, care sint cerințele inter
naționale, și mai ales ale O.N.U., 
care ar determina rezolvarea a- 
cesteî chestiuni. Națiunile Unite 
au luat hotărîri ferme de mare 
folos pentru pacea lumii în ches
tiunea agresiunii în Egipt a 
Angliei, Franței și Israelului. 
Acolo pe pămîntul egiptean au 
pătruns cu sila declanșînd o a- 
gresiune neprovocată armatele 
acestor trei țări. Lumea a ales în 
această privință calea înfierării 
agresiunii celor trei țări, pentru 
ca să nu se lase tîrîtă pas cu pas 
spre un război mondial. Dar în 
ciuda faptului că unele delegații 
au afirmat că țările agre
soare ar fi pus în practică ho- 
tărîrile O.N U. adevărul cunos
cut de toată lumea este că acea
sta nu corespunde realității.

Se caută să se sugereze în fel 
și chip că Adunarea Generală ar 
trebuie 6ă alterneze mereu dis
cuția asupra agresiunii din Egipt 
cu aceea asupra evenimentelor 
din Ungaria.

Delegația rcmînă a votat îm
potriva propunerilor prezentate 
Adunării Generale, propuneri 
care reprezintă un amestec in 
afacerile interne ale Ungariei. 
Delegația romină consideră că 
acțiunea de apărare a regimu
lui democrat-popular în Ungaria 
este o acțiune legitimă și care 
corespunde intereselor păcii. Pro
iectul de rezoluție datorat iniția
tivei delegației Statelor Unite ale 
Americii indică că reprezentan
ții Statelor Unite și ai altor pu
teri occidentale continuă acțiu
nea lor dușmănoasă Ungariei 
populare, acțiune îndreptată îm
potriva intereselor păcii în Eu
ropa.

In legătură cu evenimentele 
din Ungaria, a arătat tov. Gri- 
gore Preoteasa, trebuie să sc facă 
o deosebire netă și categorică pe 
de o parte între țelurile urmărite 
de oamenii cinstiți care au luat 
parte la even imentele din Un
garia — lichidarea greșelilor co-

rostită în ziua de 3 decembrie
mise de foștii conducători ai 
țării și întărirea regimului demo
crat-popular — și, pe de a'.tă 
parte, putch-ul contrarevoluționar 
pus la punct și condus de grupu
rile organizate, finanțate și înar
mate din străinătate, în scopul 
răsturnării puterii de stat demo- 
crat-populare din Ungaria în 
scopul transformării Ungariei în- 
tr-iin focar de agitație și de pro
vocări revanșarde în inima Eu
ropei.

Contrarevoluția din 
Ungaria — un complot 

împotriva păcii
Domnule președinte I
Pacea în Europa este esențială 

pentru lumea întreagă. Pacea 
este indivizibilă Dar in fața a- 
cestor evenimente se pune între
barea principală cine a apărat și 
apără cu consecvență pacea în 
Epropa și in centrul Europei. 
Este cunoscut rolul fundamental 
în apărarea păcii jucat de țările 
socialiste, de Uniunea Sovietică 
ale cărei inițiative de pace des
chiseseră calea destinderii inter
naționale. R.P. Ungară este unul 
din factorii activi ai întăririi pă
cii și securității în Europa. Pen
tru confirmarea activității R.P. ___ _.
Ungare în favoarea păcii și secu- poarelor 
rității internațior^le, observatorii “ 
O.N.U. nu au fost niciodată ne
cesari și cu atit mai mult nu sint 
necesari astăzi. Nu se poate ataca 
regimul democrat-popular din Un
garia fără a prejudicia în același 
timp colaborarea pașnică între 
statele europene Atacul împotri
va regimului democrat-popular 
din Ungația s-a dovedit a fi un 
complot al forțelor agresive ale 
cercurilor revanșarde care de mu“ 
s-au preparat din umbră și care 
au ales acest moment pentru a 
Încerca să restaureze puterea lor 
în Ungaria, 
dej a că 
horthyste 
am adus 
ar trebui 
dovedit 
elemente și-au arătat

Noi am arătat 
demascînd elementele 
și activitatea lor, nu 

nici un lucru nou care 
să fie de aici înainte 

sau verificat. Aceste 
adevărata

Dl. Portuondo față cu... Cuba
Dl. Portuondo răgușește șl 

transpiră din belșug — pe 
scurt: se agită. A învățat că 
gloria nu se ciștlgă ușor. 
Constatarea n-a lost sufi
cientă. A trebuit să între- 
prindă ceva Așa și-a desco
perit vocația de orator. Dar 
nu ca orator oarecare. El 
preferă tribuna O.N.U. Cura a 
ajuns la această tribună e 
greu de stabilit. Fapt precis 
este că intr-o bună zi (bună 
pentru el) dl. Portuondo a 
descins in New-York. O vi
zită la New-Yorlr nu-i ceva 
neobișnuit. Destul turiști se 
încumetă să viziteze marele 
oraș. Dl. Portuondo nu Iaca 
parte însă din categoria a- 
cestor turiști. El a venit la 
New-York ca reprezentant al 
celor 5 milioane de locuitori 
ai Cubei. Că cei 5 milioane 
de locuitori ai Cuboi nu l-au 
desemnat niciodată pe dl. 
Portuondo ca reprezentant 
al lor ia O.N U. este o altă 
poveste. Cert este câ dl. Por. 
luondo se află la O.N.U. ca 
reprezentant al Cubei.

Aci, el a declanșat un 
război nocruțător anonima
tului care înconjura propria 
sc persoană. Visurile do glo
rie nu-i dau pace. Așa incit 
dl. Portuondo îșl petrece 
mai tot timpul la tribuna 
O.N.U. făcînd gălăgie. I s-a 
intimplat ceva ? Nu 1 Dar dl- 
Portuondo s-a autodeclarat 
.campionul democrației" și 
a simțit trezindu-se în sufle
tul său neașteptate senti
mente de draqcsto față de 
poporul ungar Suspectă 
dragoste, ca de altfel întrea
ga persoană a lui Porlucndo. 
Pentru că refrenul ii placa 
tare mult iul Dulles, Portuon
do îl repetă mereu. ȘI ast
fel omenirea asistă Ia spec
tacolul dezgustător pe caro 
Portuondo il oferă la tribuna 
O.N.U.: calomnierea Ungariei 
democrat-populare, denigra.

rea statelor socialiste. Jură
minte că din apartamentul 
său din Nev/-York a văzut 
cum sint... deportați tinerii 
maghiari tn U.R.S.S.

Dl Portuondo a uitat să 
consulte in prealabil horos
coapele. Dacă ar fi tăcut-o, 
ar H aflat poate că soarta 
e potrivnică visurilor iul de 
glorie. Pe cină dl. Portuondo 
rostea unul din ditirambicii^ 
sale discursuri, prin lața clă
dirii O N U. din Nsw-York un 
grup do emigranți cubanezi 
manifesta cu pancarte împo
triva dictaturii sîngeroase 
din Cuba.

Dar aprigul orator a pă
țit.o și mai rău. In timp ce el 
vorbea despre democrație și 
libertate — cu alita patos 
incit smulgea lacrămlle lui 
Lodgo — știri venite din 
Cuba anunțau începutul unei 
răscoale populare împotriva 
dictaturii lui Fulgencio Ba
tista. Revolta a început in 
orașul Santiago șl s-a întins 
cu repeziciune In alte 5 o- 
rașe. Legea marțială a lost 
proclamată. Evoluția lupte
lor arată că insurgenții dis
pun de torțe puternice. Chiar 
și „New York Times" recu
noștea că în întreaga Cubă 
adversarii Iul Batista sînt vt- 
nați de politie.

Dar de ce se revoltă lo
cuitorii Cubei ? Răspunsul il 
poți ușor alia atunci ctnd 
știi că patru cincimi din im
porturile și exporturile Cubei 
se îndreaptă spre S.U.A. In 
mîlnile trusturilor americane 
re găsesc 90 la sută din pă- 
mlnturile cultivate. Iar indu
stria zahărului, domeniul cel 
mal do seamă al economiei 
cubann, are aceiași stăpini.

Dominația americană in 
C’iba are In urma ei mai 
bine de lumătate de secol. 
Miliardarii americani erau 
atrași de bogățiile acestei 
țări. Și au devenit stăpînii

Cubei. Cum anume — reiese 
limpede dintr-un lapt poves
tit de Albert Norden. Faimo
sul Hearst, magnatul presei 
americane era și stăpînul 
multor bogății din America 
centrală. In 1898, el a trimis 
pe reporterul lotograiic Re
mington In Cuba. Acesta 
după ctteva zile l-a telegra- 
tlat:

.Hearst New-York-Joumal 
stop pretutindeni domnește 
liniște stop nu sînt turburări 
pe aci stop aș vrea să mă 
întorc deoarece nu va fi 
război stop Remington'.

Hearst l-a răspuns ' 
dial:

.Remington Havana stop 
te rog să rămîi stop 
neata furnizezi fotografiile, 
iar eu furnizez războiul stop 
Hearst”.

Șl bineînțeles Hearst s-a 
ținut de cuvint. In felul a- 
cesta. Cuba a Intrat In rln- 
dul coloniilor americane.

Au trecut anii și multe 
s-au schimbat In lume. Nici 
măcar in Cuba, S.U.A. nu 
mal are zile liniștite. Un Ba
tista, un Portuondo, alții ca 
ei, pot 11 puși să vorbească 
și cuvintărlle lor pot să a- 
pară pe primele pagini ale 
ziarelor americane. Radioul 
si televiziunea pot să le 
iacă reclamă. Dar reclama 
— oriclfi dolari ar costa — 
nu poate să le schimbe 
soarta. v

La O.N.U., dl. Portuondo 
este agitat. Pentru el pe 
lume există o singură pro
blemă — Ungaria — si pe a- 
ceastă temă, invariabil, face 
aălăgle cit il țin puterile. 
Zadarnică gălăgie. Ea nu 
reușește să acopere împuș
căturile din Cuba și strigă
tele demonstranților cuba
nezi din New-York.

Sărmanul domn Portuondo.

Ime-

dum-

EDGARD OBERST

Ce este -U.N.E.S.CO. ?

față prin acțiuni'.e lor și aceasta 
contează in primul rind.

Ele au dezlănțuit o teroare 
sîngeroasă împotriva patrioți'.or 
unguri, împotriva conducătorilor 
clasei muncitoare și țărănimii, a 
organizațiilor democratice care 
din nefericire au fost luate prin 
surprindere și demobilizate. Peste 
tot au fost întocmite liste negre 
după cunoscutele metode ale gru
părilor teroriste fasciste. Mii de 
democrați au fost uciși mișelește 
sau aruncați in inchisori.

Formarea guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc și aju
torul trupelor sovietice a ferit 
Ungaria de primejdia de a fi 
înecată într-o și mai cumplită 
baie de singe și a pus capăt a- 
venturii contrarevoluționare. în
cercarea de răsturnare a puterii 
populare în Ungaria întreprinsă 
de rămășițele fasciste hortyste 
refăcute cu ajutorul cercurilor 
intervenționiste din exterior, a 
fost înfrîntă. După cum se arată 
în comunicatul comun despre 
convorbirile dintre delegația gu
vernului R.P.R și P.M.R. și de
legația guvernului ungar revolu
ționar muncitoresc-țărănesc și a 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar „succesul forțelor contra
revoluționare ar fi transformat 
Ungaria intr-un focar de război
care ar fi amenințat pacea po-

l.r vecine și a Europei".
Este neîndoelnic faptul că forțele
ațîțătoare șovine ar fi încercat 
să învrăjbească din nou popoare
le ungar și romin. Iată motivele 
pentru care guvernul romîn a 
considerat și consideră că zdro
birea putch-ului fascist-hortyst 
din Ungaria constituie o contri
buție de cea mai mare impor
tanță pentru asigurarea păcii și 
a liniștii în Europa. Iată de ce 
guvernul romîn a hotărît să 
acorde un ajutor substanțial gu
vernului ungar muncitoresc-țără
nesc, ajutînd. din plin la alina
rea suferințelor cauzate poporu
lui maghiar, la refacerea 'vieții 
normale în Ungaria vecină 
prietenă.

și

Guvernul Kădăr 
reprezintă aspirațiile 
poporului maghiar

In ceea ce privește mișcarea 
populară din Ungaria, îndrep
tată spre lichidarea greșelilor 
din trecut și spre întărirea și con
solidarea democrației socialiste, 
judecata obiectivă arată că ea 
își găsește rezolvarea în progra
mul guvernului condus de Janos 
Kadar și în mișcarea din ce în 
ce mai puternică a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor ma
ghiari pentru restabilirea com
pletă a ordinii populare, a unei 
vieți normale pașnice și creatoa
re. Programul guvernului prezi
dat de Janos Kadar reprezintă 
aspirațiile poporului maghiar.

Acest program vă este cunos
cut, domnilor. El nu poate fi 
norat.

Se pune întrebarea, care 
cele două tendințe servește 
teresele păcii și securității 
Europa, t

ig-

din 
in- 

______ r_... ,, ______ ... tn 
Europa, precum și a libertății 
poporului maghiar. Tendința care 
constă In continuarea alimentă
rii elementelor horthyste și reac
ționare și în ațîțarea lor ca să 
tulbure liniștea și opera de nor
malizare a vieții în Ungaria, 
sau tendința de a susține acea
stă operă de normalizare a vie
ții în Ungaria și care cere recon
strucția pașnică a statului ma
ghiar. Delegația romînă consideră 
că proiectul de rezoluție inițiat de 
Statele Unite e menit să ser
vească prima din aceste tendin

țe. El tinde să continue sub stin
dardul O.N.U. acțiunea de inter
venție în afacerile interne ale 
Ungariei, pe care cercurile re
acționare internaționale o desfă
șoară de mult timp.

Dl. Cabbot Ledge își face vi
suri fantastice atunci cînd vor
bește de observatori în diferite 
țări, printre care a citat și Ro
mînia. Poporul romîn are un 
proverb in această privință : 
„Vrabia mălai visează", în Ce 
privește proiectul de trimitere de 
observatori într.un stat vecin cu 
Ungaria El are in mod evident 
același obiectiv ca trimiterea de 
observatori în Ungaria însăși și 
suferea deci de același viciu fun
damental. Avind în vedere cele 
de mai sus și credincioasă prin
cipiului respectării suveranității 
fiecărui stat, delegația romînă se 
va pronunța împotriva proiec
tului de rezoluție amerieșn.

In legătură cu azilul 
politic acordat 

lui Imre Nagy în R.P.R.
In sfîrșit, s-a ridicat și pro

blema azilului politic acordat 
d-lui Imre Nagy, fostul preșe
dinte al consiliului de miniștri al 
Ungariei. Referitor la această 
problemă, țin să precizez că a- 
cordarea azilului politic în 
R.P.R. s-a dovedit a fi o măsură 
necesară atit pentru securitatea 
personală a fostului președinte 
de consiliu al Ungariei și a prie
tenilor săi cit și pentru ușurarea 
instaurării liniștii și ordinii în 
Ungaria. Este evident că secu
ritatea grupului Nagy era ame
nințată in Ungaria din două di
recții : din partea părinților și 
prietenilor victimelor terorii con
trarevoluționare in timpul fostului 
guvern, precum și din partea 
elementelor fasciste capabile să 
comită orice crimă pentru a com
plica situația guvernului în frun
te cu premierul Kadar. Ținînd 
seama de dorința grupului de a 
pleca într-o țară socialistă și in 
scopul de a-i asigura securitatea, 
guvernul maghiar s-a adresat in 
acest sens guvernului romîn care 
a consimțit să-i acorde azil. Cu 
această ocazie, guvernul romîn 
a asigurat că șederea in Romînia 
a grupului va fi conformă tuturor 
regulilor de ospitalitate și ca 
toate măsurile necesare vor ti 
luate pentru a garanta securita
tea personală a fostului premier 
dl Nagy și a prietenilor săi.

De asemenea, guvernul romînă 
asigurat că va ține seamă de re
gulile internaționale ale azilu
lui politic. Șederea d-lui Nagy 
în Romînia este o măsură tem
porară. In aceste condiții, fostul 
premier d-1 Imre Nagy și gru
pul său, se găsesc de la 23 no
iembrie pe teritoriul romînesc, 
unde se bucură de toate dreptu
rile de aztl politic. Pot să afirm 
că persoanele în cauză sînt re
cunoscătoare guvernului romîn 
pentru ospitalitatea care le este 
oferită. Ei Își dau 6eama de răul 
pe care l-ar fi putut aduce pre
zența lor în acest moment în Un
garia. Pot de asemenea să co
munic Adunării Generale că ati
tudinea d-lui Imre Nagy și a per
soanelor din grupul său este ca
racterizată prin spirit de înțe
legere și bună dispoziție, ceea ce 
este In flagrantă contradicție cu 
zvonul pe care o anumită dele
gație încearcă să-l acrediteze aci. 
Acceptînd această măsură, gu
vernul romin s-a condus în pri
mul rînd după interesul restabi
lirii cit mai curind posibile a or. 
dinii, liniștii și păcii in Unga
ria.

(Text prescurtat, subtitlurile 
aparțin redacției)

* Președintele Siriei, Kuatli, a 
semnat un decret cu privire la 
decorarea Port Saidului cu ordi
nul sirian „Pentru merite" clasa 
I-a pentru bărbăția și eroismul 
manifestat de patrioții egipteni 
în timpul apărării orașului împo
triva agresorilor anglo-francezi.

* După cum transmite agenția 
vestgermană DPA. președintele 
Italiei. Gronchi. Insolit de Mi
nistrul de Externe Martino, vor 
sosi la 6 decembrie la Bonn In- 
tr-o vizită

* l-a 5 
la Palatul 
iugoslave, 
din partea 
tosip Broz filo 
greacă primul ministru Constan
tin Karamanlis.

oficială de patru zile 
decembrie au început 
Alb tratativele greco- 
La tratative participă 
iugoslavă președintele 

și din partea

* Potrivit unui comunicat ofi
cial, in luna noiembrie a c. in 
Austria au fost înregistrați 
108.171 șomeri, adică cu 15.000 
mai mult decit in anul trecut.

♦ Delegafia parlamentară si
riană. care a vizitat Republica 
Populară Cluneză. s-a tnapoiat 
tn patrie. Membrii delegației Ișl 
exprimă admirația fată de reali
zările poporului chinez In toate 
domeniile vieții.

In capitala Indiei, Delhi, a avut loc a 10-a se
siune a Conferinței Generale U.N.E.S.C.O.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură — prescurtat UNESCO — este 
una din instituțiile specializate ale Națiunilor 
Unite Scopul acestei instituții internaționale — 
așa cum o arată dealtfel și titulatura — este asi
gurarea colaborării pe tărimul educației, științei 
și culturii între toate țările membre ale O.N U 
Activînd în cadrul Consiliului Social și, Economic 
al O.N.U., unul din cele mai importante organisme 
internaționale, UNESCO urmărește promovarea 
păcii și stabilirea colaborării culturale între toate 
țările lumii.

Structura organizatorică a acestei instituții spe
cializate a O.N U prevede existența unei Cont» 
rințe generale (un fel de adunare generală) din 
care fac parte toate țările membre ale O.N.U. și 
care este forul suprem de conducere a| acestei 
instituții Această conferință se reunește în fiecar- 
an sau din doi in doi ani.

Pentru asigurarea unei conduceri operative. 
UNESCO are un Consiliu Executiv din care fac 
parte reprezentanți a 18 state membre și care se 
reunește de două ori pe an pentru a adopta di
verse hotărîri și pentru a stabili programul de 
acțiune.

Consiliul Executiv este răspunzător în fața Con
ferinței generale de executarea programelor adop
tate. Un secretariat care are în fruntea sa un di
rector general și un personal recrutat din rîndul 
tuturor țărilor membre, asigură lucrările operative 
ale celor 7 departamente principale ale UNESCO i 
Educație, Științe Naturale, Științe Sociale. Activi

tate Culturală, Studii tn străinătate, Informații și 
departamentul Asistenții tehnice.

Pe lingă aceste foruri in fiecare țară membră 
există cite o Comisie națională care asigură cola
borarea și legătura dintre secretariatul UNESCO 
și instituțiile de cultură, educație și știință din 
țările respective.

După cum s-a anunțat cu cîtva timp tn urmă 
In țara noastră s-a constituit o Comisiei Națională 
a R.P.R. pentru UNESCO.

In luna decembrie a acestui an UNESCO îm
plinește 10 ani de activitate. In acest deceniu 
UNESCO a obținut unele realizări importante pe 
linia aplicării programelor adoptate in diversele 
domenii în care activează.

Trebuie relevate in mod special realizările ob
ținute în domeniul cooperării dintre oamenii de 
cultură, artiști, și alți oameni de litere și 
eforturile susținute pentru un schimb mai larg de 
informații. O mențiune deosebită trebuie făcută 
pentru grija manifestată de UNESCO in vederea 
conservării și păstrării unor opere de artă, rod al 
civilizației de secole a omenirii întregi. UNESCO 
a înregistrat și o serie de realizări în domeniul 
informării tuturor țărilor asupra dezvoltării activi
tății cultural-internaționale și asupra lucrărilor 
Organizației Națiunilor Unite.

Departamentul Asistenții tehnice a pus la dispo
ziția statelor membre numeroși experți în domeniul 
educației și științei care și-au făcut simțită activi
tatea prin organizarea de expoziții, centre de cer
cetări științifice, centre profesionale și a sediului 
central de la Paris — Maison de L’UNESCO.

H. IOHAN

SITUAȚIA DIN UNGARIA

Măsuri în domeniul vieții economice
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 

Trimisul special „Agerpres" 
transmite:

Guvernul revoluționar muncito- 
resc-țărănesc se preocupă de 
probleme privind perspectivele de 
dezvoltare a vieții economice și 
de stat. In momentul de față. 
Ministerul Agriculturii în cola- 
borare cu specialiști din agricul
tură alcătuiesc un proiect de pro-

Delegația R.P.R. despre 
convenția asupra 

naționalității femeilor 
căsătorite

NEW YORK 5. — Corespon
dentul special Agerpres trans
mite: In comitetul al 3-lea so- 
cial-umanitar și cultural al Orga
nizației Națiunilor Unite se dis
cută acum proiectul unei conven
ții asupra naționalității femei-lor 
căsătorite. Acesta are menirea să 
reglementeze situația care se 
creează prin căsătorie sau divorț 
între cetățeni de d ferite naționa
lități și să înlăture discriminările 
la care sînt supuse femeile în 
unele țări. Prima parte a conven
ției a fost adoptată de sesiunea 
trecută a O.N.U. și acum se exa
minează o serie de prevederi care 
se referă la aplicarea ei în di
ferite țări. Subliniind că delega
ția romînă nu poate decît să spri 
jine principiile unei convenții 
menite să înlăture discriminarea 
intre sexe, delegatul R.P.R., Ion 
G. Maurer, s-a ridicat împotriva 
unor prevederi care urmăresc 
restrîngerea valabilității acestei 
convenții și care fără vreun ar
gument juridic sau moral împie
dică aplicarea universală a a- 
cestei convenții. In acest sens 
delegația romînă a cerut ca la 
convenție să poată adera toate 
statele membre și nemembre ale 
O.N.U. Delegatul romîn a de
mascat apoi ce se ascunde în spa
tele amendamentelor propuse de 
Anglia și Belgia, care urmăresc 
să Împiedice pe cetățenii indi
geni de pe teritoriile neautonome 
sau sub tutelă să se bucure de 
efectul acestor convenții.

Succesul obținut 
in Franța de desenele 
unor copii din R.P.R.

PARIS 5 (Agerpres). —
Intre 13 și 28 octombrie 1956 

a avut loc tn Franța, in cadrul 
celui de al 8-lea Salon de Ia As- 
nieres „Hommage a Marquet", o 
expoziție internațională de de
sene de copii. Au participat 
peste 30 de țări, printre care 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară, R.P. 
Chineză, R.P. Romină, R.P.F. 
Iugoslavia, S.U.A., Anglia, Ita
lia, Austria etc.

Desenele executate de copiii 
din R.P.R. au fost apreciate ca 
fiind dintre cele mai bune, trei 
dintre acestea fiind premiate.

Primarul orașului Asnieres, în 
scrisoarea de mulțumire pentru 
participare la expoziție, mențio
nează că „premiile n-au putut fi 
nominalizate Intrudt toate cele 
12 desene expuse de R.P.R. erau 
aproape de aceeași admirabilă 
calitate".

* K. E. Voroșilov, Președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S a trimis o telegramă 
imamului Ahmed Ibn lahia Ibn 
Mohammed Hamid Ed-Din, rege
le regatului Mutavvakili din 
Yemen, Tais cu prilejul sărbăto
rii naționale a regatului Mutav- 
vakili din Yemen.

♦ Potrivit datelor preliminare, 
in alegerile din Albania pen
tru consiliile populare locale, 
candidați!’ Frontului democratic 
au întrunit peste 99 la sută din 
totalul voturilor. Ziarele subli
niază că alegerile care au avut 
loc au constituit o vie demons
trație a coeziunii poporului alba 
nez unit în frontul democratic și 
condus de Partidul Muncii.

și de stat
gram agrar. In proiectul de 
program vor fi incluse toate as
pectele esențiale ale politicii a- 
grare, precum și măsurile ce vor 
fi luate pentru asigurarea unul 
avînt continuu al producției a- 
gricole. In curînd acest proiect 
va fi prezentat spre examinare 
Consiliului de Miniștri.

Guvernul a adoptat o hotărîre 
în legătură cu crearea condițiilor 
necesare pentru sporirea produc
ției de cărbune. Tinind seama de 
rolul deosebit de important al 
oamenilor muncii din industria 
minieră în viața economică a ță
rii s-a hotărit să se sporească 
salariile in acest sector cu ince- 
pere de la 1 decembrie a c.

Consiliul orășenesc al Buda

pestei întocmește planul de refa
cere a Budapestei. Primele știri 
care s-au răspîndit în legătură 
cu locuințele distruse nu cores
pund adevărului. In realitate nu 
39.000, ci numai 3,000 de familii 
au nevoie de locuințe. Toate a- 
ceste familii au fost încartiruite 
provizoriu în case de odihnă, la 
sediile unor ministere în prezent 
desființate, precum și în clădirile 
mai multor instituții.

A fost creat un trust care se 
va ocupa de lucrările de recons
truire a caselor avariate.

★
BUDAPESTA 5 (Agerpres).— 

Ziarul „Nepszabadsag" a publi
cat hotărîrca guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc al 
Ungariei cu privire ta lichidarea 
comitetelor revoluționare și a al
tor organe similare.

Reorganizarea forțelor armate ungare
BUDAPESTA 5 (Agerpres).— 

La 4 decembrie ziarul „Nepsza- 
badsag" a publicat răspunsurile 
generalului maior Gyula Uszta. 
președintele Consiliului militar 
la intrebările unui corespondent 
al ziarului.

Gyula Uszta a comunicat prin
tre altele că la Budapesta acțio
nează de citeva săptămini o seric 
de regimente pentru menținerea 
ordinei.

Răspunzînd Ia o altă întrebare 
președintele Consiliului militar a 
arătat că pînă acum 80 la sută 
din ofițerii armatei au semnat 
declarații prin care își iau obli
gația să sprijine guvernul șl

să apere prin forța armelor so
cialismul, cauza poporului mun
citor.

întrebat care este situația re
organizării armatei, Gyula Uszta 
a răspuns:

De indată ce guvernul va a- 
proba problemele în legătură cu 
organizarea armatei vom trece 
intr-un ritm rapid la munca or
ganizatorică. Acest lucru se va 
petrece într-un viitor apropiat. 
Am și făcut pregătirile necesare.

In ce privește efectivul acestei 
armate, nu vă pot spune decît 
că va fi mult mai redus decit 
înainte.

W. Gomulka despre industria 
carboniferă poloneză

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
PAP, la 4 decembrie, oamenii 
muncii din Polonia au sărbătorit 
Ziua minerului. în ajunul sărbă
torii a avut loc la Katowice o în- 
tîlnire între conducătorii Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez 
și ai guvernului R.P. Polone cu 
lucrătorii din industria carboni
feră.

In cadrul întîlnirii W. Gomulka 
a rostit o cuvîntare. In numele 
C.C. al P.M.U.P., el a felicitat 
cu căldură pe minerii polonezi 
cu prilejul tradiționalei lor săr
bători.

W. Gomulka a arătat că tn 
1955. ultimul an al planului de 
șase ani, s-au extras 94.5 mi
lioane tone de cărbune. In com
parație cu anul 1949 creșterea 
extracției de cărbune a fost de 
peste 27 la sută.

Principala greutate a economiei 
noastre naționale, a spus W. Go
mulka, constă tn reducerea ex. 
portului de cărbune. In noul plăți 
cincinal s a prevăzut ca în 1956

să exportăm în străinătate 24.5 
milioane de tone cărbune. Dar. 
in legătură cu creșterea nevoilor 
interne și cu o anumită scădere 
a extracției de cărbune în acest 
an. noi vom putea exporta ma
ximum 19.5 milioane tone căr
bune. Lipsa de 5 milioane tone 
de cărbune planificat pentru ex
port în acest an. scade cu 100 
milioane de dolari balanța plani
ficată a schimburilor comerciale 
cu străinătatea.

In continuare vorbitorul s a 
oprit asupra perspectivelor dez
voltării economice in anul 1957 
subliniind că exportul de cărbune 
în anul viitor se va reduce și 
mai mult. In fața guvernului se 
ridică o mare problemă cum să 
rezo’.ve asigurarea pieții interne 
cu cantitatea suplimentară de 
mărfuri egală cu suma corespun
zătoare ridicării capacității de 
cumpărare a populației.

W. Gomulka a vorbit apoi 
despre Sarcinile lucrătorilor din 
industria carboniferă.

De ce se grăbește domnul Dulles...
PARIS 6 (Agerpres) — Secre

tarul de Stat al S.U.A., Dulles, 
care urmează să participe la se
siunea de iarnă a Consiliului 
Miniștrilor N.A.T.O. ce se va des
chide la Paris la II decembrie, a 
hotărit să sosească in capitala 
Fran{ei cu citeva zile mai de
vreme pentru a se consfătui cu 
reprezentanții guvernelor britanic 
și francez. Comentatorii ziarelor 
franceze consideră că această ho- 
tărire a fost determinată de 
plecarea precipitată la Washing
ton acum ctteva zile a ambasa

dorului american la Paris. Dillon, 
care — subliniază ziarul .J-'iga- 
ro" — ,,a pus la curent guvernul 
american cu evolufia primejdioa
să a relafiilor franco-americane". 
Exprimind de altfel punctul de 
vedere al intregii prese franceze, 
cotidianul „Combat" scrie că 
Dulles s-a decis să sosească la 1 
decembrie la Paris ..pentru a tre
ce in revistă, tn cadrul unor dis
cuții cu miniștrii britanici și 
francezi, situafia creată tn urmi 
crizei profunde izbucnite in si
nul alianței atlantice".

Febra militaristâ de la Bonn
BONN 6 (Agerpres). — Agen

ția vest germană D.P.A. anunță 
că la 5 decembrie au început în 
Bundestagul de la Bonn dezba
teri cu privire la includerea pe 
ordinea de zi a celei de a doua 
și treia cetiri a legii privind 
fixarea duratei serviciului mili
tar din noua armată vest-ger- 
rnartă. Intr-o ședință premergă

toare a Consiliului decanilor de 
vîrstă ai Bundestagului, repre
zentanții partidului social-demo
crat sau pronunțat împotriva 
discutării în momentul de față 
a acestui proiect de lege. Totuși, 
partidele din coaliția guverna
mentală intenționează să stre
coare această lege prin parla
ment
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