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Cu planul anual 
îndeplinit

La numai citeva zile după ce 
au îndeplinit planul anual al pro
ducției globale, întreprinderile 
producătoare de bunuri metalice 
de larg consum din cadrul Mi
nisterului Industriei Metalurgice 
și Construcțiilor de mașini ra
portează și îndeplinirea pianului 
anual al producției marfă cu 17 
zile înainte de termen.

Anul acesta întreprinderile din 
acest sector au pus la îndemina 
populației produse mai multe, de 
calitate mai bună și in sortimen
te mai variate.

(Agerpres)

[Alt A SE PREGĂTEȘTE
^ALEGERI

★
De eurtnd, întreprinderile din 

cadrul Trustului Energo-Petrol 
Ctmpina și-au îndeplinit planul 
de producție pe anul 1956, Prin
tre acestea face parte și colecti
vul întreprinderii Electromontaj 
nr. 1 Leordeni, care tnceptnd din 
ziua de 30 noiembrie lucrează tn 
contul anului viitor.

Realizările obținute se datoresc 
entuziasmului cu care a muncit 
întregul colectiv, rezultatelor ob
ținute de cele nouă brigăzi de ti
nerei și organizării brigăzilor 
complexe care au lucrat cu o 
productivitate sporită.

T. NICULAE 
tehnician la întreprinderea 

Electromontaj nr. 1 Leordeni
★

ORAȘUL STALIN (de la co
respondentul nostru SZABO 
CAROL). — In fiecare zi 
ne vin noi vești despre realiză
rile obținute tn producție, vor
bind despre strădaniile oamenilor 
muncii în lupta pentru îndeplini
rea planului.

Crește continuu numărul între
prinderilor care și-au îndeplinit 
planul producției globale pe 1956. 
Pînă în seara zilei de 14 decem
brie, pe întinsul regiunii Stalin 
un număr de 100 întreprinderi 
din industria grea, industria 
ușoară și industria alimentară au 
început să lucreze în contul anu
lui viitor.

Printre numeroasele întreprin
deri care și-au îndeplinit planul 
înainte de termen se numără 
Uzinele de tractoare, Uzinele In
dependența, Rafinăria nr. 9, Ate
lierul de locomotive șl oagoane. 
și altele.
In cursul anului aceste întreprin
deri au dobîndit succese de sea
mă în lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor, reducerea 
prețului de cost și lărgirea sorti
mentelor.

S-au livrat cantități însemnate 
de tractoare UTOS-2 modernizate, 
utilaj minier, turle petrolifere, re- 
lonul romînesc și altele, produse 
pentru prima oară în țara noas
tră.

Intensă activitate în vederea alegerilor
Corespondentul nostru din re

giunea Timișoara ne telefonează:
Consiliul regional Timișoara al 

Frontului Democrației 
desfășoară o rodnică 
în vederea alegerilor 
bruarie 1957.

Astfel, au fost alese , 
consiliile raionale și orășenești, 
precum șl birourile F.D.P. tn 
orașele de subordonare raională 
șl tn comune.

Au fost delimitate de aseme
nea cele 30 de circumscripții elec
torale, iar pentru buna desfășu
rare a alegerilor au fost stabilite 
817 secții de votare.

Comisiile secțiilor de votare 
au fost șl ele desemnate.

In toate aceste comisii, create 
tn vederea unei cit mai bune des
fășurări a alegerilor tn regiunea 
Timișoara, au fost antrenați un 
număr de peste 4.000 de cetățeni 
de diferite ocupații și naționa
lități.

Populare 
activitate 
din 3 fe-

peste tot

Pentru o vie agitație 
de masă

Consiliul regional al F.D.P. din 
Timișoara, și-a întocmit un plan

bogat In vederea alegerilor de 
deputați In Marea Adunare Na
țională — plan tn care sint pre
văzute o serie de măsuri tn ve
derea unei largi agitații politice 
de masă.

Astfel, se vor tipări circa 80.000 
de broșuri, fotomontaje, pliante, 
lozincț șl chemări care vor vorbi 
despre realizările regimului nostru 
democrat-popular în regiunea Ti
mișoara. tn legătură cu înfrățirea 
poporului romtn cu minoritățile 
naționale, realizări ale industriei, 
ale agriculturii tn drum spre so
cializare, succesele în domeniul 
științei șl culturii etc. Vor mai 
fi tipărite 20.000 caiete cu reper
torii pentru echipele culturale, le
gate de campania electorală.

Vor fi antrenate circa 100 bri
găzi artistice de agitație, se vor 
organiza 1.500 cercuri de citit, 
iar 200 de conferențiari vor fi 
trimiși să vorbească populației 
sătești despre alegeri.

In preajma alegerilor, tn Ti
mișoara se va deschide o expozi
ție menită să oglindească cele 
mai de seamă realizări ale re
giunii tn timpul regimului de
mocrat-popular.

C. BUCUR

ființă 19 case ale alegătorului 
care au Început să desfășoare o 
vie activitate. De pildă, Ia casa 
alegătorului nr. 17 și 18 in seara 
zilei de 13 decembrie a avut loc 
o adunare In care cetățenii au 
discutat pe marginea cuvîntării 
tov. Chîvu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu pri
vire la rezultatul tratativelor ro- 
mîno-sovietice. Tot cu acest pri
lej la casa alegătorului a avut 
loc o manifestare cultural-artis. 
tică.

In Regiunea Autonomă 
Maghiară

Pe întreg cuprinsul Regiunii 
Autonome Maghiare se desfă
șoară o intensă activitate în ve
derea alegerii deputaților în Ma
rea Adunare Națională. In re
giune s-au constituit 18 comisii 
electorale de circumscripții, s-au 
delimitat secțiile de votare, Iar 
în comune și sate s-au constituit 
241 de birouri F.D.P.

In prezent, este în curs de des- 
fășurare înscrierea alegătorilor 
în listele electorale. Pînă în pre
zent, în întreaga regiune s-au în
scris în liste peste 100.000 ale
gători.

La Brăila La Craiova

CALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

In orațul Brăila se desfășoară 
o rodnică activitate in vederea 
alegerii de deputajl In Marea 
Adunare Națională.

Astfel plnă în prezent sau de- 
limitat și numerotat secțiile de 
votare pe circumscripții, au fost

confirmate consiliile secțiilor de 
votare compuse fiecare din cite 
7 membri. Echipele de agitatori 
au un rol deosebit în aceste zile. 
Cu ajutorul lor pînă în ziua de 
13 decembrie a fost înscrisă pe 
listele de alegători peste 50 la 
sută din populația orașului 
Brăila cu drept de vot

Pînă în prezent în oraș au luat

Prima stație de transformare 
a energiei electrice prin telecomandă 

de la distanță

In regiunea Craiova continuă 
înscrierile cetățenilor tn listele 
electorale. Pînă în prezent au 
fost înscriși peste 300.000 de ce
tățeni. In unele raioane complec- 
tarea listelor electorale se apro
pie de sfîrșit. In raionul Băilești 
au fost înscriși pînă acum peste 
80 la sută din alegători, iar în 
raionul Tg. Jiu mai mult de 65 
la sută.

Peste 700 case ale alegătorului 
care s-au și deschis în orașele și 
satele regiunii și-au început acti
vitatea.

Interviu cu tov. Ing. M. Suder, 
ministrul Industriei Lemnului

întrebare: Cum 
anume s-au 
dezvoltat relați
ile rotnîno-so- 
vietice în dome
niul industriei 
lemnului ?

Răspuns: Voi 
începe cu cîteva 
cifre. Deși ci
frele sînt mai 
seci, ele au to. 
tuși capacitatea 
de a convinge 
pe deplin. Dacă 
socotim drept 
100 nivelul anu
lui 1951, pro
centul de lemn de lucru din 
masa totală de fag exploatat este 
de 148 în 1955 și 150 în primele 
6 luni ale acestui an. Se știe că 
fagul a fost socotit în trecut 
drept lemn destinat aproape în 
exclusivitate pentru foc. Produc
ția de cherestea este tn primele 
9 luni din 1956 de 260 față de 
1950 socotit 100. Și mai mare este 
diferența în privința producției 
de mobilă : 1950 — 100; 1955 — 
295. Pot continua cu asemenea 
cifre. Ele au puterea de a ne 
convinge asupra continuei dez
voltări a industriei lemnului tn 
ultimii ani. Ori, această dezvol
tare este nemijlocit legată de a- 
jutorul economic primit din par
tea U.R.S.S,

Un mare aport l-a adus socie
tatea Sovromlemn. In trecut, 
munca în exploatările forestiere 
se făcea după metode meșteșu
gărești. Ajutorul sovietic ne-a 
permis să ajungem la nivelul ce
lor mai înaintate țări in dome
niul exploatării și prelucrării lem
nului. Pentru prima dată în țara 
noastră au fost aduse tractoare 
K.D. 12 adaptate pentru lucrul 
în pădure, 480 de fierăstraie elec
trice, macarale de ridicat bușteni 
și de încărcat pe camioane etc.

Sovromlemn a construit cîteva 
combinate de cherestea cu o mare 
capacitate. Să ne amintim numai 
de fabrica „Bernat Andrei" din 
Vatra Dornei, combinatul Vaduri, 
fabrica de butoaie de fag de la 
Roznov, de refacerea fabricii de 
la Falcău. De asemenea trebuie 
să pomenim de cele două mari a- 
teliere de reparații capitale, cons
truite de Sovromlemn. Uniunea 
Sovietică a adus în țara noastră 
— în cadrul Sovromlemn — pes
te 260 km. linii ferate forestiere, 
22 grupuri electrogene, 4 uzine 
electrice. 3 fabrici de lăzi com
plecte, 82 mașini pentru prelucra
rea lemnului, vagonete, camioane 
etc. Aceasta a avut o însemnăta
te colosală pentru dezvoltarea 
industriei lemnului la noi tn țară.

'd Spedaliștiî so. 
fl vietici au făcut 
p de asemenea un 
Ă studiu tehnico- 
p economic pentru 
I punerea în va

loare a bazinu
lui forestier 
Cerna-Jiu. Din 
experiența lor 
au învățat și 
proiectantii noș
tri.

Doresc să su
bliniez în mod 
deosebit un as
pect : grija Sov

romlemn pen
tru nevoile muncitorilor fo
restieri. Au fost construite co
lonii muncitorești — adevărate 
sate, cluburi moderne, bine utila
te ca la Falcău și Vaduri etc. 
Activitatea Sovromlemn este un 
exemplu de colaborare rodnică, 
deosebit de pozitivă pentru indus
tria lemnului din țara noastră. 
Condițiile în care cota sovietică de 
participație la Sovromlemn, ca și 
la celelalte societăți mixte romi, 
no-sovietice, a fost răscumpărată 
— expuse pe larg în cuvîntarea 
radiodifuzată a tov. Chivu Stoica 
— au dovedit din nou atitudinea 
frățească a Uniunii Sovietica 
față de țara noastră.

întrebare: Ce perspective des
chid industriei lemnului rezulta
tele tratativelor de la Moscova?

Răspuns: Ajutorul economic so
vietic ne va permite să realizăm 
planurile pe care ni le-am propus 
pentru anii viitori. Mă refer la 
combinatul de plăci aglomerate 
cu o capacitate de producție de 
27.000 tone anual, de la Brăila. 
Acest combinat va valorifica ma
terialul lemnos de esență moale 
ca plopii și sălciile din deltă, 
transformîndu-le într-un produs 
finit de mare utilizare care satis
face atît exigențele exportului cît 
și nevoile interne. Subliniez: este 
vorba de o producție care nu di
minuează fondul forestier. Mai 
tîrziu, tot la Brăila, vrem să 
creăm o fabrică de chibrite cu o 
producție anuală de 300.000.000 
cutii.

La Găluțaș, tn Regiunea Auto
nomă Maghiară, construim un 
combinat de placaj care va intra 
în funcțiune în 1957 și care va 
produce anual 18.000 metri cubi 
placaj. In anii următori aci se va 
produce anual și 19.000 metri cubi 
uși celulare și 12.000 metri cubi 
de plăci de așchii de lemn.

Roadele tratativelor romt- 
no-sovietice se găsesc tn aten
ția opiniei noastre publice. 
Ne-am adresat tov. ing. M. 
Suder, ministrul Industriei 
Lemnului, cu rugămintea de a 
ne răspunde la ctteva între
bări referitoare la colaborarea 
romtno.sovietică tn domeniul 
industriei lemnului și la pers
pectivele ei. lată răspunsurile 
primite la întrebările redac
torului nostru.

(Continuare tn pag. 2-a)
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Alături de sutele de munci- 
tori tineri și vtrstnici care ac
ționează asupra valurilor de 
fontă, care toarnă șuvoaiele 
incandescente ale oțelului, ori 
dau industriei milioane de 
tone de laminate, tinerele fete ...»

cuceresc zi de zi tainele unor 
meserii pe care plnă .nu de 
mult le socoteau inaccesibile. 
Vi prezentăm numai citeva 
utemiste cu care colectivul 
Combinatului siderurgic tiu- 
rtedoara se mîndrește — EV A 
SlCOE (clișeul I)j — este 
moldoveancă. Calea pe care a

Tn Capitală a fost pusă parțial 
în funcțiune prima stație de 
transformare a energiei electrice 
din țara noastră, cu conducere 
prin telecomandă și supraveghere 
de la distanță.

Noua stație de transformare de 
30/5 kv. este construită tn scopul 
alimentării în permanență cu 
energie electrică a Combinatului 
Poligrafic Casa Scînteii, a stației 
de televiziune care va funcționa 
tot în localul combinatului și a

consumatorilor din zona încon
jurătoare. Stația este alimentată 
cu energie electrică prin două 
cabluri subterane de 30 kv. din 
sistemul energetic. Prin aceasta 
se asigură o dublă alimentare.

Punerea în funcțiune a stației 
de transformare din Capitală, 
comandată și supravegheată de 
la distanță constituie un impor
tant pas înainte pe linia progre
sului tehnic tn ramura energiei 
electrice din țara noastră.

(Agerpres)

Nu departe de Ploești...
Inginerul-șef încerca zadarnic 

să-și alunge din minte discuția 
avută cu Pușcoiu. Nu i se mai tn- 
tlmplase plnă atunci si ia O htp 
tărlre tn pripă șl încă față de ci
neva mai tlnăr. Parcă nu-l erau 
deajuns cele petrecute la 69 
S.R.? Acum moi venea șl Pușcoiu 
cu ideile sale „originale". Dar. 
tn definitiv, ce-l rău tn asta ? Și-a 
sous și Pușcoiu părerea, iar el, 
inginerul-șef, fără să cerceteze pe 
ce se bazează tlnărul ingi
ner, s-a grăbit să dea un 
verdict neîntemeiat.

De fapt ce se Inttmpiase? 
La sonda 69 un maistru a 
înșurubat greșit separatorul 
și. la introducere, acesta a 
scăpat dueîndu-se la fund. 
Au băgat oamenii după el 
un dorn, dar degeaba. Au 
mal încercat și cu alte in
strumente , tot zadarnic.

Oamenii de la sondă erau 
supărați foc. De 7 zile instru

mentau. In schimbul de noapte 
conducea operațiile ttnărut ingi
ner Nicolae Pușcoiu. Era mtnios 
și el. încercările neizbutite tl pri
cinuiau o mare amărăciune. II 
era rușine să mal privească tn 
ochii oamenilor. Aceștia, poate In 
sinea lor, nu dădeau doi bani pe 
ingineria sa, dacă de atîta timp 
nu fusese in stare să scoată un se
parator căzut în puț.

Inginerul-șef ti spusese să în
cerce cu un alt instrument numit 
tută.

— Eu nu cred că merge, tova
rășe inginer — tși dădu insă 
părerea Pușcoi u.

— Și de ce crezi dumneata că 
nu merge? — întrebă șeful iri-

«erioj. Du-te

astea eu nu 
tovarășe Ingi-

— Fii, domnule, 
și fă ce spun eul

— In condițiile 
mai pot să lucrez, 
ner. Mă fac de rts.

— Șl cu ce să te ajut eu? —
tl întrebă interlocutorul său. de- 
pirtlndu-se.

— Să-mi dați voie să folosesc 
reducția.

Inginerul-șef a plecat fără să 
dea nici un răspuns. Pușcoiu tri
mise după tută. Plnă să sosească.

Șl strlngtndu-l mina, Inginerul- 
șef ti ură odihnă plăcută.

Asta s-a tntlmplat tn vara 
anului 1955.

Exact cu un an mai înainte, 
Nicolae Pușcoiu terminase facul
tatea, devenind inginer petrolist. 
Ctnd a aflat că este repartizat tn 
schela Urlați s-a bucurat. Ii pă
rea Insă și rău că, pleetnd din 
București, se desparte pentru mo
ment de soția sa. Otilia. Ea mai 
avea un an de studii. In schelă, 

tlnărul și-a început activi
tatea la serviciul de inter
venții. Perioada de „uceni
cie" tn practică a făcut-o 
cu un vechi și încercat pe
trolist, Petre Mărculescu. 
Acesta nu era inginer, dar 
avea tn urmă o experiență 
bogată, dobtndită tn 36 de 
ani de muncă. De la noul 
său dascăl, Pușcoiu a tnvă- 
țat cum să simtă după mer
sul lanțului, al motorului, ce 
se petrece in timpul inter

venției tn adincurile sondei. Cu
rind el a început să capete în
sărcinări privind intervenții des
tul de grele la unele sonde.

Intr-o duminică, venise șl Oti-

I. ȘINCA
(Continuare tn pag. 3-a)
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Amintirea mamei
Sandu cerceta pe 

rlnd rafturile din 
magazin. Intlrzia 
tn fața unuia, apoi 
pleca mai departe, 
tot nehotărtt. Vin- 
zătorii il întrebau 
amabili ce dorea 
să cumpere. El le 
răspundea dlnd din 
umeri:

— Ceva fru
mos...

— Ce anume ?
— încă nu știu... 
E drept că San

du nu știa ce anu
me să cumpere so- 
rei lui, pentru că 
niciodată plnă a- 
cum nu simțise ne
voia unei aseme
nea preocupări. 
Mama sa se tngri- 
jea de toate: ea 
cosea, ea spăla, și

oumpăra cele necesare, 
aveau un prețios spri-

nu merge? — întrebă șeful 
tat.

— Păi n-am făcut nimic cu 
tele mai eficace, dar mi-te 
tuta t

— Șl ce propui?
— Eu zic să introducem reduc

ția de la mufa separatorului.
inginerul-șef se porni pe un 

rîs oarecum răutăcios, care pen
tru o clipă tl descumpăni pe 
Pușcoiu. După ce se liniști puțin, 
tl spuse autoritar t

at
eu

el se hotărî să încerce totuși cu 
reducția.

Oamenii se apucară de lucru.
Garnitura cobora cu iuțeală, 

scurttnd cu fiecare pas adăugat 
distanța plnă la separatorul ce se 
odihnea pe fundul sondei. Băieții 
au lucrat cu grijă. Separatorul a 
fost prins. Cu mare atenție au 
început să extragă garnitura.

lată șl ultimul pas. Toți s-au 
adunat la gura puțului. In capul 
prăjinei, înșurubai așa de bine 
de parcă operația s-ar fi efectuat 
la suprafață, sub och i tuturor 
apăru separatorul... Cineva a scos 
un chiot. Alții și-au aruncat șep- 
cile. Se bucurau oamenii. Doar 7 
zile munciseră pentru această 
clină.

Seara, Pușcoiu se înttlni cu in- 
ginerul-șef. Acesta fusese Intre 
timp la o ședință. Acolo aflase 
că Pușcoiu a scos separatorul și. 
culmea, tot cu reducția.

— Ei. cum a fost ? — tl între
bă el pe tlnărul inginer.

— Bine, l-am scos.
— Ai avut dreptate. îmi 

bine. Da. al avut dreptate.

tot ea
Copiii .. . , ,
jin și mai puține griji.

Sandu și-ă iubit întotdeau
na mama. A simfit-o mereu tn 
preajma sa, iubitoare, devota
tă copiilor, căminului. Tși a- 
mintește adesea de zilele etnd 
ea veghea la căpăttiul vre
unui copil bolnav, de nop
țile lungi ale începutului 
de Iarnă, etnd la gura sobei 
împletea ciorapi pentru cei 
mici.

Ce t-a petrecut cu Sandu 
Chilianu tn clipa etnd mama 
lui a tncetat să existe este 
imposibil de arătat. In mintea 
sa se crease un gol, iar amin
tirile trecutului năvăleau in 
sufletul tntristat ca adevărate 
avalanșe.

Sandu e cel mai mare din
tre copii. Grija care apasă pe 
umerii săi, răspunderea pen
tru educația fraților ne-a tm- 
părtășit-o de curtnd, răspun- 
zlnd unei scrisori a redacției:

„Am rămas cu tata și cu 
doi frați mai mici, care învață. 
Copiii simt mult nevoia ma-

mei. Eu personal aveam ne
voie de mama pentru Viitorul 
meu. Tatăl este salariat, iar 
eu muncesc 
C.F.R. Triaj Ploești și nu pu
tem îngriji așa cum îngri
jea mama pe cei mai mici. 
Totuși vom face tot ce este 
posibil ca ei să nu sufere, să 
ne simtă alături de ei".

Noblețea sufletească, tăria . 
de caracter sînt cuprinse în 
aceste citeva rinduri. Sandu, 
care a simțit dragostea de 
mamă, tși va apropia sufletul, 
preocupările de frații mai 
mici. El ti va pregăti pentru 
viață, pentru ca aceștia si pă
șească cu fruntea sus și să nu 
se plece tn fața greutăților.

Sandu Chilianu a trecut 
prin grele încercări. El nu s-a 
lăsat dobortt de tristețe. A 
găsit puterea să se ocupe de 
frați, să ne împărtășească 
frămtntarea sa șl totodată să 
ne scrie despre minunatele 
realizări ale tovarășilor săi 
de muncă.

Poate că darul pe care-l va 
face sorei sale nu este prea 
prețios, dar el cuprinde dra
gostea, atașamentul unui 
frate care duce mal departe 
educația începută de mama 
sa.

Asemenea tineri merită toa
tă stima șl respectul.

LIDIA POPESCU

la districtul 3

Sesiunea Comisiei Mixte 
de Colaborare Tehnico-Științifică 
între Republica Populară Romînă 

și Republica Populară Chineză
nea, va primi specialiști chinezi 
care se vor documenta în Repu
blica Populară Romînă în proble
me de medicină. Republica Popu
lară Romînă trimite specialiști 
consultanți in R P. Chineză pen
tru acordarea ajutorului tehnic in 
probleme ale industriei petrolife
re și ale industriei chimice.

In conformitate cu hotărîrea 
Comisiei, institutele de cercetări 
științifice corespunzătoare din 
ambele țări vor ține legătură di
rectă In vederea informării reci
proce și colaborării în cercetările 
științifice.

Lucrările sesiunii i-au desfă
șurat tntr-un spirit de prietenie 
și dorință sinceră de ajutor re
ciproc.

In perioada sesiunii, lelega- 
(ia romînă a vizitat unele uzine, 
fabrici, șantiere și institute de 
cercetări din R. P. Chineză.

Realizarea hotărîrilor luate In 
sesiunea a 4-a a Comisiei de Co
laborare tehnico-științifică între 
Republica Populară Romtnă și 
Republica Populară Chineză va 
contribui la dezvoltarea și întă
rirea și pe mai departe a rela
țiilor de colaborare și prietenie 
intre Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Chineză.

Intre 24 noiembrie și 12 de. 
cembrie 1056, a avut Ioc la Pekin 
sesiunea a 4-a a Comisiei Mixte 
de Colaborare Tehnico-Științiflcă 
infre Republica Populară Romlnă 
și Republica Populară Chineză.

Protocolul care s-a semnat la 
12 decembrie cuprinde o serie de 
hotărîri cu privire la acordarea 
ajutorului reciproc în diferite do
menii ale economiilor naționale 
ale celor două țări prietene.

Republica Populară Chineză va 
preda Republicii Populare Romt- 
ne documentații tehnice In proble. 
mele industriei chimice, farma
ceutice, alimentare, textile, celu
lozei și hîrtiei, cooperației meș
teșugărești etc. precum și se
mințe șl material săditor pentru 
diferite plante medicinale și de 
cultură. De asemenea R. P. Chi
neză va trimite in R.P.R. un tipo
graf calificat pentru a contribui 
la lucrări de tipărire fn limba 
chineză.

Republica Populară Romtnăva 
preda Republicii Populare Chine
ze documentații tehnice tn pro
blemele Industriei petrolifere, chi
mice, materiale de construcții, 
căi ferate, textile, pielărie și tn 
domeniul medicine!, de aseme-

Prietenul la nevoie 
se cunoaște

pare

e 
!

!

• 
străbătut-o pînă să devină * 
bobinatoare fruntașă a fost ț 
lungă. Meseria aceasta cere • 
pricepere și artă. Un singur • 
fir prins greșit împiedică naș- j 
terea viitorului motor. ț

Lucrlnd atentă la motorul î 
ce i-a devenit drag, Eva Sicoe ț 

planul cu ț• depășește zilnic

Sărbătorirea poetului G. Bacovia
Vineri seara, la Casa Scriitori

lor „Mihail Sadoveanu" din Ca
pitală, a avut loc sărbătorirea 
poetului G. Bacovia, cu prilejul 
împlinirii a 75 de ani de viată.

Au participat acad. Tudor Ar- 
ghezi, acad Mihai Beniuc, poeți, 
prozatori, dramaturgi, alți oa
meni de artă și cultură, studenți, 
precum și un numeros public.

Festivitatea a fost deschisă de 
acad. Mihai Beniuc, prim secretar 
al Uniunii Scriitorilor din R.P.R., 
care a evocat momente dfn viața 
șl opera poetului G. Bacovia.

Luînd cuvîntul, G. Bacovia a

spus: „Mulțumesc cu recunoștin
ță și adîncă emoție partidului și 
guvernului, Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Uniunii Scrii
torilor și tuturor celor prezenți 
pentru cinstirea de astă-seară 
adusă unui trecut de muncă pe 
ogorul poeziei".

Poeții Maria Banuș, Marcel 
Breslașu, Ion Brad, Nina Cassian, 
Eugen Jebeleanu, Veronica Po- 
rumbacu, Cicerone Theodorescu, 
Gh. Tomozei și Victor Tulbure, au 
citit versuri din opera lui G. Ba
covia.

S.U.A. n-au dezmințit 
odată această zicală in 
țiile lor cu acele state cu 
au legături „amicale". Cum o 
tară prietenă cade în vreo ne. 
voie, are vreo greutate, S.U.A. 
se grăbesc să vină in ajuto
rul... monopoliștilor din Wa
shington.

Așa s-a intîmplat «cum și 
cu Anglia. Este bine cunos. 
cută situația dificilă prin care 
trece ea după ce s-a aventurat 
cu paloșul in mină pe melea
gurile Suezului. Rezultatul a 
fost că rezervele britanice de 
aur și dolari au scăzut sub 2 
miliarde de dolari, ceea ce 
pentru un stat ca Anglia în
seamnă mai pufin decit mini
mul posibil.

Cui să se adreseze Anglia, 
dacă nu „prietenilor" de peste 
ocean ? Aceștia, foarte ama
bili, i-au oferit un Împrumut 
de aproape 500 milioane de 
dolari. Numai că au pus și 
unele condiții. Una din ele vă 
va edifica complect asupra

nicl- 
rela- 
care

scopului lor: guvernul englez 
să fie gata să pună la dispozi
ția S.U.A. acțiuni ale între
prinderilor sale industriale.

.Reprezentanji' direefi
Zece zile au durat la Lon

dra discuțiile in jurul proiec
tului de Constituție al Cipru
lui. Să nu vă închipuiți că 
n-au fost reprezentate toate 
părțile interesate. Din fiecare 
țară legată de problema Ci
prului a venit cîte cineva. 
Mai intii din Anglia: sir Allan 
Lennox-Boyd, ministrul colo
niilor ; din Grecia — mister 
Charles Peake, ambasadorul 
britanic la Atena; din Turcia 
— James Bowker, ambasado
rul englez la Ankara, iar din 
Cipru... Ei, Ciprul „a trimis" 
un reprezentant Intr-adevăr 
„reprezentativ": pe mareșalul

Harding, guvernatorul (desi
gur, englez) al insulei.

Dat fiind componenta con
ferinței, acordul a fost reali
zat fără mari greutăți. „Cons
tituția" a cărei proiect a fost 
adoptat acolo, acordă Ciprului 
dreptul de autoguvernare... li
mitat in cadrul Commenweal- 
th-ului britanic. Că ciprîoțîî 
își varsă singele luptînd pen
tru a ob(ine dreptul Ia auto, 
determinare, aceasta e, fără 
îndoială, un amănunt neglija

bil.

Mică publicitate
Mai zilele trecute ziarul en

glez „Rochdale Observer" a 
publicat următorul anun(: 
„Clubul conservatorilor din 
Norden, de vinzare ; condiții 
avantajoase".

Să fie oarecum un început ? 
Mulți sînt înclinați să creadă 
acest lucru, dat fiind falimen
tul politicii conservatorilor 
britanici. Ba unii, mucalit!, se 
întreabă dacă nu vor apărea 
astfel de anunțuri și pe foto
liile conservatorilor din par
lamentul Angliei. D, L.

(Agerpres)

15-20 la sută. 
Nici LUCIA

II) n-a ajuns 
frezoare și pe 
mai și lucreze
Pe fetița aceasta blondă o sti
mează toți. Nu e ușor să lu
crezi la trei freze. Dar Lucia 
fixează la prima mașină piesa 
care necesită un timp mai în
delungat de lucru, apoi, după 

_ ce pornește mașina, fixea- 
j ză piesele la mașinile a II-a
• fi a lll-a. Intre timp, piesa
• de la prima mașină e gata si 
J ea o ia de la capăt. Aceasta 
j ti e metoda, dar pentru a o 
; aplica trebuie să stăptnești
• bine meseria. ,
; A treia ttnără e desenatoa-
l rea MARIA POENARU (cil-
• șeul nr. 3); De cinci ani lu- 
j crează la proiectele diferitelor
• piese de schimb. Acum face •
■ proiectul unui suport pentru f 
: cuțitul de cojire a lingourilor, ț
■ necesar strungului „Eusta- ’
• chia". *
• Și meseria ei cere, pe lingă r 
ț atenție, o mare precizie. Un'
• calcul greșit cu o zecime, ori * 
l o liniuță nelalocul ei și iotul •
• a fost făcut tn zadar. Maria ' 
; Poenaru e Insă atentă. Nu ’
■ degeaba a tnvățat Școala me- ■
• die tehnică siderurgică — sec- ' 
; ția desen, și nu degeaba se ’ 
; mindrește cu ea tatăl ei, bă- ' 
; trlnul topitor de fontă Dumi-
l tru Poenaru.
j In combinat sînt multe fete 
; Nu se poate scrie despre toate. 
I Dar la succesele siderurgiști-
• lor de la Hunedoara, munca
• lor, care nu e cu nimic mai • 
j prejos de a celorlați, a con- ț 
; tribuit din plin.: e•

LUPU (clișeu ț 
dintr.o dată • 

deasupra să *, 
la trei mașini. ’ 

.......... •

o
o

e

o

VASILE T1NCU

Consfătuire
științifică

Vineri dimineața, s-au deschis 
la Institutul politehnic din Ora
șul Stalin, lucrările consfătuirii 
pe țară, organizată de centrul 
de cercetări metalurgice al Aca
demiei R.P.R., cu tema: „Reali
zări în domeniul elaborării, tur
nării și folosirii fontei cu grafit 
nodular în R.P.R.“. La consfă
tuire iau parte numeroși cercetă
tori în domeniul metalurgiei din 
cadrul Academiei R.P.R. și Fi
lialelor «ale, profesori de la In
stitutele politehnice din întreaga 
țară, reprezentanți ai Ministe
rului Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini și ai al- 

i ter ministere.
(Agerpres!



Mecanizatorii au fost
și ei in frunte

Toți întovărășiți! 
au intrat 

în gospodăria colectivă
Intrebare; PInă acum, prin 

satele prin care am umblat, am 
auzit numai lucruri frumoase 
despre macanizatorii de la S.M.T 
Dăeni. Ce contribuție socotiți că 
au adus ei la Întărirea economi- 
co-organizatorice a gospodăriilor 
co'ective și la atragerea de noi 
membri in gospodăriile colec
tive ?

Răspuns: Din intimplare chiar 
acum se află aici tractoristul 
nostru Ion Potoșcă. El ar putea 
să ne spună ceva în legătură cu 
această chestiune.

(Tractoristul utemist Ion Po
toșcă ne răspunde pe scurt la 
întrebare: „In comunele in care 
lucrăm, noi nu ne ocupăm numai 
de munca noastră propriu-zisă. 
Noi considerăm că e de datoria 
noastră să lămurim pe țăranii 
muncitori de avantajele pe care 
le au intrînd tn gospodăria colec. 
tivă. Atît cit ne permite timpul 
mergem și noi seara și sărbă
torile în echipele de
De pildă, in satul Zatna, in care 
lucrează brigada 
mers și eu intr-o echipă și am 
reușit să conving doi oameni eă 
intre In gospodăria colectivă. Îmi 
pare rău că nu le mai țin minte 
numele. Nu știam c-o să mă în- 
tilnesc cu cineva de la ziar. Pu
teți însă scrie despre tractoris
tul Apostol Trandafir — un trac
torist vechi, foarte priceput — 
care și-a lămurit frații să intre 
in colectivă. Eu mă grăbesc, tre
buie să repar ceva la un trac
tor").

Și acum să continui să vă răs
pund la întrebare. In raza noa
stră de activitate intră patru 
gospodării colective și șase în
tovărășiri. Anul acesta volumul 
de lucrări executate la gospodă
rii colective este de 5777 hantri, 
adică cu 100 la sută mai mult 
decit aqul trecut. Pe lingă efec
tuarea muncilor agricole,
căutăm să ajutăm gospodăriile 
colective tn special din punct de 
vedere organizatoric.

lămurire.

noastră, am

noi

Convorbire 
Alexandru flrigore,CU

agronomei șef de la S.tf.T 
Utaii, ra>onui Hîrșova

Am ajutat gospodăriile colec
tive din Girliclu, Dăeni și Făgă
rașu Nou. r 
ajutat toate 
organizarea 
pe brigăzi 
impreună cu 
ducere repartizarea terenului de 
muncă pentru anul viitor pe bri- 
găzi încă din toamnă, ceea ce 
face ca organizarea muncii în 
brigadă să fie mai eficientă. 
S.M.T.-ul no«tru se ocupă și de 
lărgirea cunoștințelor profesio
nale ale colectiviștilor. Astfel am 
organizat ia gospodăriile colec
tive Dăeni și Girlicju cursuri a- 
grozootehnice trienale la care 
s-au înscris 42 și respectiv 29 co
lectiviști.

Ajutăm de asemenea gospo
dăriile colective la insilozarea 
furajelor. Anul acesta s-au însi- 
lozat cu ajutorul nostru 700 tone 
furaje, față de 30 
trecut.

întrebare: Ce 
complectat la cele 
toristul Ion Potoșcă în legătură 
cu munca politică dusă de trac
toriști în rîndul Intovărășiților și 
țăranilor muncitori pentru a-i 
convinge să intre in gospodăriile 
colective ?

Răspuns: țn primul rtnd noi 
am făcut tractoriștilor încă din 
stațiune o pregătire politică în 
acest sens prin cursurile de eco
nomie concretă pe care le-am or
ganizat și în care ei au cunoscut 
toate problemele care se leagă 
de această muncă. In al doilea 
rînd, noi avem în stațiune foarte

De asemenea, am 
gospodăriile la' 

practică a muncii 
și echipe, făcînd 

i consiliile de con-

tone din anul

mai aveți de 
spuse de trac-

mulți tractoriști care vin din gos
podării colective. De pildă, nu
mai din G.A.C. Dâer.i avem 42 
tractoriști și șefi de brigăzi A- 
ceștia cunosc practic ce inseam 
nă gospodăria colectivă, ei în 
șiși fiind colectiviști. Dintre aceș
tia vreau să remarc cițiva foar
te buni, cum ar fi Matei Constan
tin, șeful brigăzii a II-a, tracto
riștii Lefter Rusu, Ion Dobras, 
utemist, care a executat anul a- 
cesta 1.000 hantri fără repara
ții. indeplinindu-și planul in pro- 
porție de 208 la sută, Angliei 
Constantin, Aldea Arghir și alții

In satele Dăeni și Agaua s-au 
format colective de agitatori din 
tractoriști, șefi de brigăzi, pon- 
tatori — alimentatori și agro
nomi, care au mers din casă fn 
casă tn muncă de lămurire. Fap 
tul că la Dăeni s-au înscris din 
primăvară și pină acum 92 de 
familii noi în gospodăria colec 
tivă, dovedește că și aceste echi
pe au avut o contribuție de sea 
mă. La Agaua s-a inaugurat la 
6 decembrie gospodăria colectivă 
„N. Bălcescu" pe care o patru 
nează S.M.T.-ul nostru. Tinerei 
gospodării i-am dăruit, așa cum 
se cuvine să facă un naș, doi 
porci, 200 kg. cereale, un birou 
și două scaune și ne-am anga
jat să le facem gratuit toate re
parațiile necesare atelajelor Ime
diat după inaugurare le-am insă- 
mînțat 30 hectare.

De asemenea, la 
Nou agronomul Ștefan 
pe lîngă faptul că a 
echipele de lămurire, 
mult gospodăria colectivă la or. 
ganizarea muncii 
echipelor.

Pe viitor vom 
mult activitatea 
ca in curînd să 
ziare: raionul Hirșova 
întregime colectivizat.

Făgărașu 
Dumitru, 
mers în 
a ajutat

Gospodăriu noastră colectivă a 
țost întotdeauna in centrul aten
ției întregului sat. Țăranii mun
citori cu gospodării individuale, 
precum și Intovărășiții. urmăreau 
cu un interes crescind mersul 
treburilor tn gospodăria colectivă, 
greutățile și succesele pe care le 
aveam. Răspunderea noastră 
era deci deosebii de mare. Gospo
dăria colectivă avea printre altele 
și misiunea de agitator, trebuia 
să dovedească in mod concret ță
ranilor muncitori și întovărășiți- 
lor că drumul pe care am pornit 
noi este drumul cel adevărat care 
duce spre belșug și bună stare.

Problema aceasta noi ne-am 
pus-o cu toată seriozitatea. In 
rîndul colectiviștilor s-a trezit 
ambiția de a munci cu și mai 
mult suflet pentru a dovedi supe
rioritatea gospodăriei colective 
față de cea individuală și chiar 
față de tntovărășire, spre care 
noi ne-am îndreptat toată atenția.

No, considerăm că am obținut 
ptnă acum un succes de seamă 
tn această privință. Am reușit să 
lămurim toate cele 88 de familii 
ale intovărășirll din sat, să trea
că tn gospodăria colectivă, tn 
frunte cu președintele și condu
cerea ei.

Cum a fost posibil aceasta ?
tn primul rtnd, datorită succe

selor gospodăriei. Anul trecut noi 
am fost printre gospodăriile frun
tașe pe raion atlt prin recoltele 
obținute, ctt și prin organizarea 
muncii. Chiar șl In anul acesta, 
cind recolta a fost mai slabă din 
cauza timpului nefavorabil, noi 
am obținut o recoltă incompara
bil mai bună decit tn 
șire. De asemenea, 
noastră de zarzavat a 
coltă bună, care ne-a
venit de peste 60.000 lei. Anul a- 
cesta gospodăria a reușit să facă 
o serie 
cum ar 
cal. un 
110.000
rea unei magazii de cereale. De 
asemenea, camionul nostru a adus 
gospodăriei un venit serios tn 
urma unor transporturi făcute 
pentru cooperativă. In perioada 
in care dispuneam de forțe de 

I muncă noi am săpat la gospo-

brigăzilor și

întări și mai 
noastră pentru 
puteți scrie 

este
în 
în

Din preocupările colectiviștilor
Gospodăria agricolă co

lectivă din satul Casimcea, 
raionul Hirșova, iși dezvol
tă an dc an producția in toa
te sectoarele. Pe lingă o in
tensă cultură a cerealelor, 
gospodăria a creat puternice 
ferme de animale care l-au 
adus venituri 
Gospodăria are 
oi, 146 porci, 
lapte, 50 stupi,
500 găini. Colectiviștii s-au 
îngrijit să asigure pentru 
iarnă o hrană îndestulătoare 
animalelor, însilozînd 500 
tone nutreț.

In fotografia nr. 1 citito
rii pot vedea pe apicultorul 
gospodăriei la lucru, contro-

însemnate, 
acum 1.800 

31 vaci cu 
800 rate și

lînd fiecare stup cu grijă și 
atenție deosebite. Albinelor 
li s-a asigurat pentru iarnă 
hrana necesară. îngrijiți 
bine, cei 50 de stupi ai gos
podăriei aduc un venit se
rios, creind posibilitatea să 
se împartă colectiviștilor 
pentru munca depusa, pe 
lîngă alte produse, șl miere 
de albine.

Creșterea păsărilor consti
tuie de asemenea un izvor 
de venituri însemnate pen
tru gospodărie. Cele 800 ra
țe și 500 găini de rasă sint 
îngrijite cu toată atenția 
(fotografia nr. 2).

Tineretul din gospodărie 
are toate posibilitățile și

tntovără- 
grădina 

dat o re
adus un

de construcții importante, 
fi: un grajd pentru 150 
saivan pentru 500 oi și 
cărămizi pentru construi-

dâria de stat din satul nostru 
200 hectare de porumb pentru 
care am luat 22.000 lei — bani 
pe care i-am împărțit imediat 
colectiviștilor. Statul ne-a ajutat 
și in anul acesta, Imprumutin- 
du-ne 15.000 kg. sămlnță de cea 
mai bună calitate.

Pe lingă acestea, noi am desfă
șurat in mijlocul Intovărășiților 
o muncă politică neobosită. In 
primul rtnd am căutat să-j con
vingem pe oamenii de bază din 
întovărășire, pe cei care au mun
cit pentru înființarea ei. Aceștia 
erau mijlocașul Achim Birsan 
(care este acum vicepreședinte al 
gospodăriei colective), Costică 
Șaportoc, Ion Constantin, Du
mitru Ghinea șt alții. Ei erau 
oameni cu multă influență prin
tre întovărășiți, se bucurau de 
multă încredere din partea lor.

Pe lingă acestea, echipele de 
lămurire formate dintre cei mai 
buni colectiviști printre care co
munistul Dumitru Sbarcea, Ion 
Sin, Lazea Nicolae și fostul pre
ședinte al gospodăriei, Gheorghe 
Ciocea. Colectiviștii le-au de
monstrai intovărășiților tn mod 
convingător avantajele pe care le 
au intrind in gospodăria colecti
vă. In întovărășire, țăranii mun
citori muncesc in comun numai 
la semănat, cînd muncile sint fă
cute de tractoare și mașini. După 
aceasta, fiecare iși face mușuroaie 
pe locul fostelor haturi și-și mun
cește lotul singur, fără mașini, 
fără o organizare temeinică. In 
gospodăria colectivă pămintui 
este muncit rațional, după cele 
mai înaintate reguli agrotehnice, 
cu mijloace mecanizate.

La noi s-a folosit de asemenea 
cunoscuta metodă a „lămuririi în 
lanț", adică echipa, după ce lă
murește un țăran muncitor, îl ia 
cu ea mai departe pentru a 
lămuri și el pe alții, și așa mai 
departe. Un exemplu interesant 
in această privință este colectivis
tul Gheorghe Ciocea care și-a lă
murit tn f'' 
tatăl, frații, 
care erau in

Desigur că toate acestea n-au 
fost de loc ușoare. Munca aceasta 
a cerut eforturi serioase, vreme 
îndelungată. Oamenii mai șovă- 
iau, chiar și după ce dădeau ce
rerile. De pildă, Moise Fătu a 
făcut cerere, aducind in gospo
dărie patru hectare de pămlnt, 
dar. cei doi cai i-a adus abia după 
trei luni. De cite ori îl întrebam 
de ce nu-i aduce, el ne răspundea 
că nu se îndură de el, că i-a 
fătat tocmai atunci iapa și-i e 
teamă că la gospodărie să nu-i 
lovească cineva mtnzul. Chiar și 
acum mai sint colectiviști care se 
supără cînd văd că cineva nu se 
poartă așa cum vor ei cu fostele 
lor vite. Dar oamenii îndrăgesc 
din ce tn ce mai mult gospodăria 
colectivă și muncesc cu dragoste 
pentru ea.

rghe Clocea care și-a la- 
felul acestu toate rudele: 

cumnații și verii, 
întovărășire.

pentru desfășurarea unei 
munci culturale interesante, 
distractive și educative. Iată 
în fotografia nr. 3 o parte a 
echipei artistice in timpul

GHEORGHE LUNGII
utemist, președintele gospo

dăriei colective „30 Decembrie" 
din satul Făgărașu Nou 

raionul Hîrșova

♦
:
♦♦
♦♦
i♦♦♦
♦

„Nici un muncitor sub nor
mă", este lozinca colectivului 
de muncă de la uzinele „Unio" 
din Satu Mare. Aici se fabri
că utilaj minier, mașini unei, 
te, construcții metalice etc.

Tn fotografie: echipa de 
montori formată din Alex. Co- 
roiu, losif Stible, Ștefan Soitei, 
Ion Pros și Francisc Freund, 
lucrind la montarea balconu
lui unui stilp de 54 metri pen
tru telecomunicații.

Foto: (AGERPRES)

0 faptă patriotică
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru).
Auzisem despre o faptă mărea

ță a unei brigăzi de tjneret de la 
fabrica „ Ci meatul păcii" din 
Medgidia și am plecai Intr-a
colo... Membrii brigăzii păreau 
mirați că dau o așa mare impor
tanță faptei săvîrșită de ei 
cu cîteva zile in urmă.

Pentru ei era un lucru 
nuit.

Cu cîteva zile în urmă, se 
o avarie la cuptorul nr, 2: 
duda de alimentare se rupsese 
și pasta 
fum,
- La 

începe 
așteptăm 12 ore, pină se răcește 
cuptorul. Asta înseamnă zeci de 
tone de ciment pierdute. Ne-am 
sfătuit și am luat hotărîrea să 
intrăm în cuptor să lucrăm, nu
mai după 6 ore, îmi explică scurt 
Ion Lepădatu, responsabilul bri
găzii de întreținere.

Mai tntîi, Nicolae Ca zăcu, apoi 
Ion Lepădatu și Petre Constan
tin. rînd pe rtnd, toți membrii 
brigăzii s-au hotărit să ' ‘ 
cuptor să-l repare.

îmbrăcați în pufoaice, 
nași de asbest și ochelari de pro
tecție, la o temperatură de 70—80 
de grade, curajoșii utemiști au 
lucrat fiecare cite 5—10 minute. 
Datorită acestei 
imediate a brigăzii de 
ținere, cuptorul a fost 
într-un timp scurt, iar 
fost aprins din nou. Tn 
rele 6 ore s-au fabricat 
tone ciment.

Inginerul utemist Constantin 
Sevidis, șeful secției cuptoare, 
spunea:

— Crezi că e singura faptă de 
seamă a tinerilor noștri? Tot ei 
au lucrat 24 ore incontinuu la re
pararea cuptorului nr. 4.

curgea in

carte scrie 
reparațiile.

doar

obiș-

ivise 
coa

camera de

că pentru a 
trebuie să
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intervenții 
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re parat 
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peste 50

In Editura de Stat 
pentru 

literatură politică 
a apărut în broșură 

Declarația cu privire la trata
tivele dintre delegațiile guver
namentale ale Republicii Popu
lare Romine și Uniunii Sovie

tice
★

Cuvîntarea rostită la radio de 
tovarășul Chivu Stoica cu pri
vire la rezultatele tratativelor 
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Dezvoltarea industriei lemnului
— nemijlocit legată 
de ajutorul sovietic

(Urmare din pag. l-a)

va 
in

să

Tn proiectele noastre se află și 
reprofilarea unei fabrici de che
restea pentru a produce lăzi de 
fag Este vorba de aceeași grijă 
pentru a economisi rășinoasele și 
a le înlocui cu fag.

întrebare: Ce alte forme 
mai îmbrăca ajutorul sovietic 
privința industriei lemnului ?

Răspuns : In 1957 urmează
prim m sprijin și documentație 
pentru producerea făinii de lemn 
atlt de necesară industriei chi
mice. Făina de lemn reprezintă 
o valorificare foarte înaltă a 
lemnului și are o utilitate extrem 
de variată.

U.R S.S ne va ajuta în privința 
automatizării procesului de pro
ducție în fabricile de mobilă, ti
pizării ambalajelor etc.

întrebare: Despre ce este vor
ba in legătură cu tipizarea am
balajelor ?

Răspuns : In gări — de pildă 
— poți observa că întreprinderile 
și persoanele particulare folosesc 
cele mai diferite ambalaje pentru 
expedierea mărfurilor și obiecte
lor. De aci decurg dificultăți de 
încărcare și transport in cele mai 
bune condițiuni.

Tn ceea ce privește transporta
rea produselor industriale există 
un mare număr de tipuri de am
balaje. Producerea acestor amba
laje împiedică — in întreprinde
rile producătoare de ambalaje — 
realizarea unei productivități a 
muncii crescute șl unui preț de 
cost redus. De asemenea, existența 
unui mare număr de ambalaje 
este avantajoasă nici pentru 
ce le folosesc.

Ne.am gîndit de aceea să 
pizăm ambalajele în funcție
conținut și dimensiuni. Tn același, 
timp vrem să înlocuim ambala 
jele din rășinoase prin cele de 
fag. Dacă pe primul plan stă ti
pizarea ambalajelor necesare în
treprinderilor industriale, conco
mitent cu aceasta venim și în a- 
jutorul populației. Cum anume ? 
Foarte simplu. La oficiile poșta
le se vor găsi lăzi de diferite 
dimensiuni care vor putea fi cum
părate de expeditori la un preț 
accesibil. Destinatarii, după ce 
primesc obiectele, pot — fie să-și 
rețină lăzile, fie să le restituie 
oficiului poștal primind o sumă 
apropiată de cea plătită de expe
ditori. Avantajul constă în asi
gurarea celor mai bune condiții 
de transportare a coletelor Fă. 
bricăm tn prezent prima serie de 
lăzi.

na 
cei

ti- 
de

întrebare: Ce ne puteți spune 
în legătură cu schimburile ro- 
mîno-sovietice ?

Răspuns: Țările capitaliste nu 
cumpărau din Romînla decît buș
teni și cherestea. Materia primă 
finită nu le Interesa, Franța, de 
pildă, cumpăra cherestea și o 
transforma în oeluloză în fabri
cile franceze. Cit privește mobila, 
numai intimplare* făcea să se 
exporte cite o garnitură. Prima 
țară care a cumpărat mobilă ro- 
mînească în serie a fost U.R.S.S. 
An de an au crescut cantitățile 
de mobilă exportată în Uniunea 
Sovietică Ia un preț avantajos. 
Acum mobila romlnească este 
vestită în numeroase țări, unele 
din ele aflate la mari depărtări 
de Rominia. Noi nu putem uita 
însă că prima țară care a încu
rajat exportul nostru de mobilă a 
fost U.R.S.S. Merită de înregis
trat o cifră ; producția de mobilă 
în țara noastră este acum de cel 
puțin 10 ori mai mare decll pe 
vremea capitaliștilor

întrebare: Ați pomenit de rela
țiile noastre cu țările capitaliste. 
Puteți să ne amintiți un exemplu 
concludent din istoricul acestor 
relații ?

Răspuns: Se știe că tot soiul 
de societăți străine, cum e „Car
patina" și altele, au Jefuit bogă
țiile forestiere ale țarii. Decenii 
de-a rîndul, capitaliștii străini 
scoteau din țară imense cant tați 
de bușteni și cherestea, frustînd 
statul romîn de sume imense. A. 
caste societăți lucrau cu utilaje 
Învechite.

Dar nu numai atît. Se știe că 
chibriturile erau un monopol al 
statului. In anul 1929, guvernul 
burghezo-moșieresc tn schimbul 
unui împrumut primit din apus, 
a pus fa mezat bogățiile țarii. 
Printre altele, a fost concesionat 
concernului suedez Kreuger mo
nopolul chibriturilor pe o perioa
dă de 30 de ani. Concernul 
suedez a scumpit de îndată 
briturile șl a luat o serie de 
suri ce au lovit în Interesele 
nomice ale Rominiei,

Aceasta era „colaborarea"
nomică cu trusturile capitaliste. 
Cît de diferite sint relațiile noas
tre frățești cu Uniunea Sovietică, 
țara muncitorilor și țăranilor ce 
construiesc comunismul șl ne a- 
jută pe noi să construim socia
lismul ! Acestea sînt relații între 
prieteni sinceri pe care interesele 
lor vitale îl unește.

chi- 
mă- 
eco-

eco-

Un mare critic spaniol, admi
rator al artei lui Picasso, ti re
proșa acestuia că In pictura sa 
nu apare niciodată o floare. In 
această lipsă criticul vedea de
părtarea lui Picasso de natură, 
prea marea intelectualizare a ar
tei sale, după cunoscutele perioa
de umaniste trecuse la abstrac- 
tismul purelor jocuri geometrice. 
La noi, dacă privim lucrările ti
nerilor pictori aflate In recenta 
Expoziție interregională de arte 
plastice de la București s-ar pu
tea constata contrariul: natura ____ _________ _
este din belșug prezentă In ope- apoi le-au repetat o viață întrea- 
rele lor, pe cind omul apare mai gă și aici m-aș referi tntr-o oare- 
rar sau mai șters, dovedindu-se care măsură la Verona, Ștefan Po- 
astfel o îndepărtare de valorile pescu, Eustațiu Stoenescu, Costln 

t.ixi.. r_ un[t pefrescu . țpain strîmbu adu
cea mereu aceleași efecte de lu
mină (un chip luminat de o 
lampă cu abajur roșiatic sau ver
zui), N. Grant (aceleași peisaje 
cu case inundate de o vegetație 
monoton verzuie), C. Aricescu 
(aceleași apusuri de soare tran
dafirii), Kimon Loghi (aceleași 
alegorii dulcege cu fauni și nim-

Mai aproape
1907, construiesc chipurile eroilor 
cu o monotonie coloristică și J 
țipsă de accent ce le lasă inex- 
presive și mai ales greu de des
lușit. Alte compoziții rămln la 
schiță, ca de pildă 1 Mai de ll.e 
Pavel și chiar lucrarea Almei 
Redlinger, sau folosesc strident 
pasta ca Renata Duncan. Pescarii 
Wandei Sachelarie au tocmai ca
litățile picturale și decorative ce 
lipsesc compozițiilor menționate 
la urmă, dar în schimb nu au 
individualizarea psihologică, ne
cesară oricărei compoziții, care 
trebuie să fie nu numai frumoasă 
comatic, dar și expresivă rwin o- 
menia ei.

In peisaje, Ion Marșic. I. Mus- 
celeanu, Camilian Demetrescu. 
Gh. Șaru, Eugen Crăciun, I. Bi- 
țan, Mircea lonescu, 1. Pacea, 
Ion Gheorghiu. Pavel Codiță, Eu
gen Mărgărit, l. Ntcodim, l. Pi- 
liuță, Vasile Varga, Șt. Sevastre, 
Stoica Răzvan adiic viziuni inte
resante pictate’ cu pricepere teh
nică — și nu numai ei. Unii pei- 
sajiști rămln însă la simple no
tații, alteori caută doar aspectul 
decorativ, iar ctțiva fac abstrac
ție pină și de realismul luminii, 
nesocotind foloasele lucrului In 
aer liber, care a îmbogățit pic
tura modernă. I. Bițan, atlt de 
inspirat in compoziția șt tn natura 
moartă, aduce peisaje voit sim
plificate, cu lumina neutralizată, 
ca fi C Crăciun și Gh. lacnb sau 

C. Crăciun (Culesul roadelor), Sevastre. ceea ce sărăcește 
Ion Nicodim (Fete la scăldat), b°gafta naturii și însăși expresi- 
Alma Redlinger (Țărani din Țara «Haiea pictorului. Cit de auten- 
Oașului) caută să îmbine faptele hce sint, tn schimb, peisajele de 
de viață cu o înfățișare decora- \a Constanța ale lui V. Brătu- 
iivă, care înfrumusețează o ima- lescu 1 Oglindind chiar numai un 
gine și mai ales Șam in Iobagii 8ruP. case, care nu stnt in 
a dovedit că ritmica decorativă Preajfn£^ mării, pictorul te face 
și coloritul puternic pot ajuta stmțî sclipirile și viața spcci- 
uneori expresivității psihologice, lacului, ca să nu stăruim 
potențînd trăsăturile coracteristi- a^Pra peisajului cu coasta înccn- 
ce ale chipului și atitudinile spe- jurată de mare, remarcabil de 
cifice. De asemenea, compozițiile stncer și autentic. Peisajul viola
tul Eugen Gîscă (Muncitori fo- ceu al lui L Marșic, Liricele și 
restieri), /. Sălișteanu (Plutașii), discretele priveliști ale lui
s,r. v.,m. Îs...,.
Gh. Freiberg (După muncă), Li- lașul văzut din turnul Gotici de 
dia Nancuinski, P. Dumitrescu, Gh. Șaru stnt mult mai apropiate 
Silvia Cambur, Sever Mermeze Șf^de adevărul naturii șl de ade- 
dovedesc preocupări interesante, ( ■ m '
trebuind însă să-și îmbogățească și al vremii sale ește 
mijloacele picturale, ca și cei doi se manifeste ctt mai 
pictori, Mihail Danu și Spira lucrările tinerilor de 
Chintilă, care, expunlnd ctte o rîndul 
compoziție cu răsculați

Pe marginea unor picturi 
expuse de tineri 

la interregionala București

de realitatea zilelor noastre
Pop, A. Băeșu, Vasile Popescu, 
lorgulescu-Yor. Alți pictori, pe a- 
tunci cu mare trecere, și-au asi
gurat o îndelungată carieră cu 
citeva lucrări interesante, pe care

Petru Comarnescu

spirituale ale realității la 
pictori.

Trebuie să mărturisim că ac
tuala expoziție din sălile „Dal
les" și „Magheru" constituie ade
sea un prilej de mari satisfacții 
artistice, dar totodată șl de a- 
dînci întrebări asupra dezvoltării 
viitoare a artei noastre. Poate că 
la nici o manifestare colectivă nu _ ,_.... ,.........
am găsit atîtea opere pictate cu fe). Am putea lungi lista cu mul- 
un vădit simțămlni pentru colo- te alte nume, astăzi pe bună 
rii, cu o înțelegere a prețiozității dreptate uitate, 
pastei și nu am fost martorii a- £ 
tîtor împliniri din partea artiști- că șț țn istoria artei noastre pțas. 
lor aflați la maturitate (A. Ciucu tice nu au izbutit să se mențină 
rencu, n. H. Catargi, Lucian Gri- decît artiștii care nu s-au mulțu- 
goresou. Catul Bogdan, M. H. mit cu o primă viziune, ceva mai 
Maxy, St. Szony, Gh. lonescu) deosebită de celelalte, și care 
sau martorii unor noi afirmări dimpotrivă, mereu și-au adîncit 
din partea artiștilor din diferite concepția și viziunile, căutlnd să 
generații (N. Dărăscu, M. Bu- se depășească, asemeni unui Lu- 
nescu, D. D. Ghiață. S. Mutzner. chian, Petrașcu Pallady care 
Rodica Maniu-Mutzner, R. pînă la sfirșitu'l vieții și-au im- 
Schweitzer-Cumpăna, Gh. Labin, bogățit viziunea șl tehnica urna-

E bine să știe tinerii de astăzi

tice* nu au izbutit să se mențină

trecutul picturii noastre, sintem 
mai exigeați, știind că profesiu
nea de artist nu se rezumă la 
citeva „nimereli", sau la citeva 
momente de bună inspirație, că 
arta înseamnă o necurmată depă
șire și împlinire și de aici bucu
ria de a vedea în actuala expo
ziție atîtea lucrări bine pictate, 
dar și teama că ele nu constituie 
o expresie îndeajuns de persona
lă și de reprezentativă pentru e- 
poca noastră. Bogatul adevăr u- 
man 
prea puțin în majoritatea lucră
rilor expuse. Să nu uităm că și 
în peisajele in care vedem uneori 
vibrațiile coloristice ale naturii, 
alteori aspectele ei decorative 
simplificate, reduse la armonioa
se jocuri de forme (la citeva ca
se, cînd e vorba de peisaje ur
bane, sau la cîteva contururi de 
copaci și de munți, cînd pictorul 
se află în mijlocul naturii) —ar
tiștii ar fi putut pune mai multe 
adevăruri proprii, sau aduce fap
te, acțiunea omenească. Să nu 
uităm că și peisajele impresio
nează și rămîn in măsura în 
care pictorul, alegînd motivul 
din realitate, îl interpretează sau 
transfigurează prin ideile și sim-

al zilelor acestea străbate

mai tn compoziții, dar și In pei
saje, care exprimă deopotrivă pe 
artist, mediul și epoca sa, atunci 
cind viziunea picturală nu-și face 
scop doar din mijloacele plastice 
foarte prețioase desigur, dar care 
nu hotărăsc forța și autenticitatea 
expresiei. Să ne amintim de măr
turisirea lui Luchian că artiștii 
văd cu ochii dar pictează cu su
fletul.

Rezumindu.ne la creațiile tine
rilor și începătorilor din actuala 
expoziție interregională, ne bucu
ră faptul că, de pildă, Pavel Co
diță, Camilian Demetrescu, E- 
ugen Crăciun, Florea Dinu Șer. 
ban caută in portret expresivita
tea umană, mergind pe căi nebă
tătorite, ceea ce este adevărat și 
pentru portretele expuse de Sulta
na Maitec, Florin Niculiu, C. Pi- 
liuță, Emilia Niculescu și alții, 
sperind că in viitor vor adinei și 
mai mult chipul uman, ajungind 
la o expresivitate mai definită. 
De asemenea, in compoziție, Gh. 
Șaru (Iobagii, Drum de țară), 
Ion Bițan (Distribuirea vinului).

Titina Călugărul. Poate nicioda- nizind-o din ce In ce mai mult. _____ ______ .... ............. ...
M nu s-au manifestat deodată a- Mai ales primii doi s-au apro- țăminiele sale. "Să nu'uite' tine- 
tttea talente tinere șt nu șt-au piaț din ce în ce mai mult de .........................rii și talentații expozanți că in

. . . _ ___, j 1 cu oameni, cu stări
un umanism și mai pilduitor, sufletești și acțiuni sociale, artis- ->-1. j. . . .... ma.

Dacă

făcut debuta mai mult decit fă- realitatea celor mulți, ajungind la compoziția 
gaduitor, attția tncepători In- un umanism și mai pilduitor, sufletești s
tr-ale picturii.

Caut să-mi rememorez sau 
evoc expozițiile de odinioară 
Tinerimii artistice, ale Artei

Oriciț de mare peisajist a fost tul se poate manifesta cel 
să Luchian, opera sa ar părea in- temeinic și mai amplu. ___

ale complectă fără adîncile portrete Rembrandt, Tizian, Goya, Dau- 
----- ------  -----------, — ro- Și compoziții, fără autoportretul mier, Repin, Căzanne, Van Gogh, 
mine, ale saloanelor oficiale și Un zugrav, cel mai zguduitor Gauguin sau, la noi. Grigorescu, 
trebuie să recunosc că, dincolo chip din toată pictura noastră, Andreescu, Luchian, au rămas 
de realizările a cinci-șase perso- fără compoziția La împărțitul po- culmi și modele ale creației pic- 
nalități, manifestările celorlalți rumbului, in care a descris sufe- turale, aceasta se datorește fap. 
expozanți erau sub nivelul me- . . . . , tutui că inovațiile tehnice — clar-
diu al actualei expoziții. In r‘n'ele. celOr mu'tl ?l ,uP,a or- obscurul și colorația, luminozita-
schimb, ce: cinci sau șase erau: Dar și în peisa/e sau naturi tea plain-air-ului dramatismul
Luchian, Vermont. Petrașcu. Ste- moarte, mai ales In florile sale, psihologic, bogăția de nuanțe
PMMduSeBlrRn^a^ Lachian ?i:a exprimat propria cromatice, utilizarea decorativă-

și ei le-au pus în slujba exprimării
ființei umane, a adevărului psi-

tn hologic și social. Aceasta nu nu-

riadi, Iser, Ressu sau c_____
Pallady, Șirato, Șt. Dumitrescu, . t • , , „
Tonitza, I. Theodorescu-Sion sau mente’ f^nțele. revoltele 
tinerii morți înainte de vreme năzuințele sale.
A. Baltazar. D. Hîrlescu, Sabin Astăzi, după atîtea reușite

mai amplu.

vărul omenesc al artistului. Șt 
tocmai acest adevăr al artistului 

de dorit să 
din plin tn 
astăzi, din 
vor formacărora se

de la maeștrii de mltne.



GH. PETRE

minunați slnt acești mi- 
Observați cit de atenți 

La Căminul de zi al in- 
„Firul roșu" din

sint ? 
treprinderii 
comuna Tilmaci raionul Sibiu 
educatoarele țin adesea cu 
copiii, ore de basm. Despre 
Făt-Frumos, Harap Alb. sauce 
basm le-o ft citind acum edu
catoarea ?

Povestea 
unei haine 

albastre

Conferința de alegeri 
a consiliului orășenesc de conducere 
a asociațiilor studențești din Iași
IAȘI (de la < 

nostru I. Aghlnel).
Aula festivă Mlhail Eminescu 

a Universității A. 1. Cuza din 
Iași a găzduit zilele acestea un 
eveniment important: conferința 
de alegere a consiliului orășenesc 
de conducere a asociațiilor stu
dențești.

Aproape 200 delegați aleși în 
conferințele celor 4 institute de 
Invățămint superior din locali
tate au dezbătut, timp de mai 
multe ore, probleme majore le
gate de activitatea profesională, 
științifică și obștească a studen
ților, sarcinile ce revin asocia
țiilor în lumina Hotărîrii biroului 
politic al C.C. al P.M.R. cu pri
vire la unele măsuri de îmbună
tățire a activității politico-educa
tive în rindul studenților.

La lucrările conferinței au par
ticipat tov. Ion Iliescu, seeretar 
al C.C. al U.T.M., președintele 
comitetului de organizare al aso
ciațiilor studențești, Vasile Cra
cea, prim secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Iași, Con. 
stantin Amariej, prim secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Iași, cadre didactice, delegați ai 
oamenilor muncii din întreprin
derile din localitate etc.

Cu mult interes a fost ascul
tată expunerea făcută de tov. Ion 
Cișmaș, care a prezentat în nu
mele comitetului orășenesc de 
organizare a asociațiilor studen
țești proiectul program al aso
ciațiilor stndențești.

Obiectivele înscrise în acest 
proiect program au reflectat preo
cuparea asociațiilor studențești 
pentru organizarea pe o bază te
meinică a activității profesionale, 
științifice și obștești.

In proifctul program au lost 
înscrise printre altele organiza, 
rea de consfătuiri cu cadrele di
dactice din învățămintul mediu, 
cu cadrele tehnice de specialitate 
din întreprinderile locale, pentru 
îmbunătățirea practicii studen
ților.

O atenție deosebită a fost acor
dată sărbătoririi a 500 ani de la 
înscăunarea lui Ștefan cel Mare, 
cu care prilej consiliul de con-

corespondentul ducere al asociațiilor studențești 
își propune să organizeze o se
siune științifică festivă, o ex
cursie la mînăstirea Putna etc.

Proiectul program prevede de 
asemenea stabilirea colaborării 
în domeniul științific și cultural 
între cercurile universitare Iași 
și Chișinău (R.S.S. Moldove
nească), organizarea unui an
samblu artistic pe centru univer
sitar și prezentarea de specta
cole în întreprinderile din loca
litate.

Discuțiile care au urmat au 
fost pline de conținut și spirit 
creator, reflectînd interesul și 
dragostea cu care studenții doresc 
să înconjoare de la început noile 
organizații profesionale.

Studentul N. Hișescu, de la In
stitutul politehnic, a subliniat 
cesitatea împletirii teoriei 
practica și a propus în acest : 
sporirea vizitelor pe marile șan. 
tiere ale socialismului, unde să 
se organizeze consfătuiri cu ca
drele tehnice.

Numeroși studenți, printre care 
Gh. Butănescu, de la Institutul 
agronomic. Constantin Pisică și 
Petru Vieru de la Universitatea 
A. I. Cuza, Demetra Ifrim, de la 
Institutul de medicină și atții, 
s-au oprit asupra unor aspecte 
ale muncii profesionale, a nece
sității ca asociațiile studențești 
să se ocupe de editarea unor 
cursuri, de problema folosirii ce
lor mai variate metode pentru a 
da un caracter creator seminari- 
ilor, de problema procurării unor 
filme științifice etc.

Lucrările conferinței au fost 
salutate de delegația de pionieri 
prîn cuvintele emoționante rosti
te de pioniera Rodica Grindea. 
Apoi au luat cuvîntul Li Sin-li, 
care a adus salutul studenților 
străini din Iași, Vasile Simuc și 
Axinte Horeica, din partea tine, 
rilor muncitori de la Fabrica Țe
sătura Și atelierele C.F.R. Ilie 
Pintilie.

Tov. conferențiar Tiberht Gol- 
goțiu, prorector al Institutului 
politehnic, a salutat conferința în 
numele cadrelor didactice din

1 ne-
cu

sens

s

Intr-o zi cu soare, un 
om se plimba mindru 
pe străzile Timișoarei 
Cind spun mindru nu 
exagerez: ii zimbeuu 
chiar ochii de mulțumi
re. Pe furiș se uita in 
oglinzile vitrinelor ma
gazinelor și mulțumit 
constata că este „bine" 
și elegant. Cum să nu 
fie bine : tinăr. frumu
șel, înalt și foarte ele
gant. Partea cea mai 
tare la capitolul „ele
ganță" o constituia o 
frumoasă haină albas
tră de catifea reiată, 
care In soare arunca re
flexe violete. Complec
tați tabloul acesta cu o 
cămașă albă imaculată

Nu departe
(Urmare din pag. /-gj

ia la Urlați. S-au hotârlt să 
meargă tmpreună la un film. Cină 
au plecat spre cinematograf, Ni- 
colae a fost anun(at că ia o son
dă a scăpat ceva. Pușcoiu n-a 
mai stat pe gtnduri:

— Otilia, du-te la film.
— Lasă- Merg și eu la sondă.
— Dar e departe.
— Ei și?
Pușcoiu s-a înduplecat. Apoi 

pe drum au observat că slnt tm- 
brăcafi in haine de sărbătoare. 
La sondă Otilia a făcut cunoștin
ță „personală" cu un instrument 
numit ștepar. La cursuri tocmai 
se afla la capitolul „intervenții" 
și i se vorbise și despre acesta. 
Oamenii efectuau acum instru
mentarea. Otilia ii urmărea cu a- 
tenție și admira competența cu 
care soțul ei conducea lucrările.

— Asta n-ar fi știut să o facă, 
dacă ar fi stat tn birou — tsi zise
ea.

Din păcate acest adevăr nu 
este cunoscut unor ingineri. A- 
ceștia n-au înțeles că practica 
in domeniul tn care s-au specia
lizat ii călește pe adevărații in
gineri șt tehnicieni, le dă satis
facția stăptnirii depiine a profe
siei pentru cure au studiat. Tinerii 
ingineri Didi Călin, Befan 
Iulian, Mazilu Mihai,. vor cu 
orice preț să lucreze tn Bucu
rești. Ce păcat că aceștia 
n-au reușit să vadă frumu
sețea muncii intr-o Scheldt

In dram de ta schelă spre casă. 
Nicolae o întreabă glumind pe 
tovarășa sa de viață:

— Ți-a plăcut ..filmul" Otilia ?
— DaI Să știi că a fost toarte 

instructiv.
★

1956. In fruntea a două din
tre cele mal importante servicii 
ale schelei Urlați se află doi in
gineri tineri: Nicolae Pușcoiu, 
conduce serviciul tehnologic, Oti
lia Pușcoiu pe cel al mișcării ți
țeiului.

Nu de mult, inginerut-șef * 
plecat tn concediu. Cineva a Pro~

de Ploești...
pus ca Nicolae Pușcoiu să-l țină 
locul. Propunerea a fost accep
tată. Printre altele, la plecare, 
inginerut-șef i-a recomandat:

— Străduiește-te să tndeplinlm 
planul.

Ttnărul inginer n-a făcut nici 
9 promisiune, dar de a doua zi a 
început lucrul. A trimis toți teh
nologii să facă dinamometriri la 
sonde. Apoi a avut o discuție cu... 
șeful serviciului mișcarea țițeiu
lui.

— Se știe care sonde merg 
prost ?

— Da, și nu prea. Adică, vreau 
să spun că se știe, dar nu de la 
primele semne.

— E necesar să se știe asta cu 
cea mai mare precizie. Să facem 
din acest serviciu un „nerv" de 
control al schelei.

Cină Pușcoiu a avut situația 
clară, s-a sfătuit cu directorul 
schelei, iov. Constantin Călinescu.

— Eu cred că putem mări pro
ducția și să dăm (iței și peste 
plan — spuse Pușcoiu.

— Ești convins ? — îl ispiti di
rectorul ? Putem lansa o chemare 
către întreg colectivul ?

— S-o lansăm I
Nu era operație mai de seamă 

la care Pușcoiu să nu fie de față. 
Oamenii erau entuziasmați de 
energia acestui tlnăr și-l priveau 
cu respect. Curind, producția fu 
„săltată" și schela dădu zilnic 
peste plan In medie cite 5 tone. 
Iar cind inginerul-șef s-a întors, 
cei doi tineri au plecat și ei tn 
concediu, la Borsec.

Soții Pușcoiu slnt și gospodari 
pricepuți. Ei au la dispoziție un 
apartament confortabil In blocu
rile schelei, pe care l-au în
zestrat cu mobilă, aparat de ra
dio și cu tot ce trebuie la casa 
unor oameni tineri. Vecinii ii pri
vesc cu admirație. Vara, după ce 
vin din schelă. încep să se ocupe 
de grădinărie pe locul rezervat 
lor la cerere.

Desigur că cele povestite pînă 
aici slnt clteva episoade care 
n-ar lipsi din jurnalul familiei 
daci cei doi soți «tar apuca să-l 
alcătuiască.

partea cărora a promis tot spri
jinul în realizarea obiectivelor 
înscrise tn proiectul program.

Tov. Vasile Cracea a adus sa
lutul comitetului orășenesc de 
partid și a subliniat că comuniș
tii nu precupețesc nici un efort 
pentru traducerea tn viață a ho 
tărîrilor biroului politic ai C.C. 
al P.M.R. cu privire la unele mă
suri de îmbunătățire a activității 
politico-educative în rîndurile 
studenților.

Tov. Ion Iliescu, care a luat 
apoi cuvîntul, a adresat conferin
ței un călduros salut din partea 
C.C. al U.T.M. și Comitetului de 
organizare al asociațiilor Stu
dențești din R.P.R.
Subliniind 

conferinței, 
spus :

„Sarcina 
tează la îmbunătățirea . 
lui program și la aprobarea a- 
cestuia, ci în mod deosebit la 
aplicarea lui. Sarcina realizării 
acestui program nu revine numai 
consiliului ales, ci întregii 
a studenților.

Una din lipsurile care 
manifestat In organizațiile 
stre studențești a fost aceea că 
nu au reușit să mobilizeze întrea
ga masă a studenților și la acti
vitatea obștească. Asociațiile stu
dențești vor trebui să înlăture 
această lacună, mobilizînd toți 
studenții la activitate pentru ca 
astfel să lărgească orizontul cul
tural și științific al tineretului 
studios, să cultive spiritul patrio
tic, dragostea pentru țara noa
stră, pentru regimul democrat 
popular, pentru construirea so
cialismului în patria noastră".

Conferința a aprobat în una
nimitate proiectul program care 
va constitui ghidul de orientare 
și baza activității asociațiilor 
studențești din Iași.

A urmat apoi alegerea consi
liului orășenesc de conducere al 
asociațiilor studențești. A fost 
ales un număr de 29 membri 
printre care Dumitru Zugrăvescu, 
de la Institutul agronomic. Ion 
Cișmaș, de la Institutul politeh
nic, Puiu Viorel, de la Institutul 
de medicină, Lidia Dragomirescu, 
de Ii Institutul politehnic și alții, 
precum și 56 de delegați la con
ferința pe țară a asociațiilor stu
dențești, printre care Alexandru 
dub, Simona Popescu, Călin 
Ignat, Elena Dragu și alții.

In încheierea lucrărilor, con
ferința a adoptat tn unanimitate 
trimiterea unei telegrame către 
C.C. al P.M.R.

importanța 
tov. Ion

noastră nu

lucrărilor 
Iliescu a

se li-mi- 
proiectu-

i

? și o cravată in dungi 1 
■’ ‘de mirare atunci

j

mase

s-au 
noa-

tinărul Sasu, 
ționar la o instituție 
din Timișoara, era la 
fiecare pas oprit de co
legi și prieteni:

— De unde ai cumpă
rat stofa ? Cine a lucrat 
haina ?

...Povestea a început 
într-o zi cind, trecind 
pe la cooperativa „8 
Martie" — secția de 
croitorie „atelierul tine- 

. retului", cum se intitu-
* la — a zărit in vitrină o 
: stofă frumoasă, albas-
• 
ț.

o

tră. A întrebat pe res
ponsabil și acesta a în
cuviințat : da, este de 
vinzare și se confecțio
nează la comandă. Meș
terul i-a luat măsura, a 
tăiat stofa și a precizat: 
„peste o săptămină. pro
ba" La prima probă, 
haina a părut mică. „Se 
mai lasă ea la cusut și 
călcat" — îl liniști 
meșterul. La proba a 
doua, cind clientul a 
făcui o mișcare impru
dentă, haina a plesnit 
în spate. Din nou cro
ieli, măsuri, amînări. 
In sfirșit, iat-o pe mă
sură și in plus de un 
albastru aprins...

..Tot ptimbîndu se 
încoace și încolo, tînă- 
rul s-a oprit in fața u- 
nei oglinzi. Frumoasă 
haină... Și arunca niște 
reflexe de parcă și gu
lerul cămășii părea al
bastru. Cînd a ajuns 
acasă și a dezbră
cat-o, miracolul s-a lă
murit Gulerul, manșe
tele și piepții cămășii 
erau albastre, deși iși 
amintea că îmbrăcase o 
cămașă imaculată. Ba 
în plus, se desenase Și 
pe pantaloni conturul 
impecabil al hainei. Ei 
drăcie I Cînd s-a con
vins că haina lui cea 
albastră lăsa „reflexe" 
pe tot ceea ce venea in 
atingere cu ea, s-a dus 
înfuriat la cooperativă.

— Se poate, tova
răși ? Asta-i bătaie de 
joc.

Responsabilul a oftat 
șl i-a explicat că ei nu 
sint de vină deși au 
știut calitățile miracu
loase ale catifelei. Fa
brica „Vasia Vasites- 
cu“ din Mediaș a pro
dus o asemenea minu
ne. Ei au primit-o prin 
U.C.E C O M. Ce vină 
au ei ? Au primit-o ? 
Trebuiau s-o vindăl... E 
adevărat că au mai re
clamat Și alții, dar asta 
nu-i interesează pe ei. 
Principalul e să se v’m- 

' dăi..
N am să reproduc

aîcl răspunsul tovară
șului Sasu pentru că 
oricine și-l poate ima
gina cu toate că ar fi 
fost necesar să-l audă 
și cei de la .,Vasia Va- 
silescu" din Mediaș.

Măsuri care 
se lasă 
așteptate

Dragi tovarăși,
Mă adresez „Scînteii 

tineretului" pentru că 
sint incă tinăr și cele ce 
vă voi aduce la cuno
ștință cred că vă inte
resează și pe dvs.

Eu sint muncitor foto
graf și am o familie 
compusă din soție și doi 
copii. Unul este de 7 
ani și este In clasa l-a 
elementară, iar altul de 
2 ani și jumătate

Eu dețin un aparta
ment, de aproape 3 ani 
fn blocul din strada In
trarea Alexandru Mo
ruzi Voievod nr. 5 în 
raionul Tudor Vladimi- 
rescu" Apartamentul 
meu se află la demisol. 
Pină aici toate ar fi 
bune. Nu e bun insă 
modul in care locuim 
Apartamentul are igra
sie din cauză că con
ducta este spartă de a- 
proape un an. Cre
deți insă că am stat 
cu mîinile în sin? Nu. 
Am luat toate măsurile 
ce mi-au stat in putin
ță. Am făcut o cerere la 
I.L.L. „Tudor Vladîmire- 
scu", încă de acum doi 
ani In urma nenumăra
telor 
după 
avut 
luna
tui an să vină de la a- 
mintita instituție un oa
recare Drăgușan. Sub 
privirile 
Vasilică 
meu — 
tovarăș
ml-a măsurat casa de

.......... . .............................ț 

jos în sus și de sus in ; 
jos Apoi, m-a asigurat j 
cu tărie:...........................;

„S.a făcut, tovărășe- • 
le. Iți vom ridica feres- • 
trele cu 19 cm mai sus" • 
S-a uitat Ia scară și a j 
trosnit din degete : ;

„Asta nu mai e bună • 
E de beton și ține ră- j 
ceală. O să-ți punem o • 
scară nouă, de lemn • 

Mă uitam neincreză- • 
tor ta el. Drăgușan a J 
plecat. Am rămas eu pe- ; 
reții uzi. cu scara de j 
beton și cu promisiuni- j

sezisări făcute 
aceea de mine am 
satisfacția ca prin 
septembrie a aces-

mele șl ale tui 
— băiețelul 

foarte amabilul 
de la I.L-L.

le. După o vreme, am 
început să dau din nou 
telefoane în sfirșit, a 
venit unul mai breaz. 
Șeful lui Drăgușan. Și, 
ca să-mi 
popularitatea 
recomandat: 
Apoi, m-a 
și el:

„Iți trimit 
stalatorut"

intr-adevăr, șeful s-a 
ținut de cuvînt A trimis 
un instalator. Acesta nu 
s-a recomandat, dar a 
trecut Ia partea practică 
A găurit toți pereții, 
căutînd țeava Dar par
că intrase în... perete. ț 
Văzind că n-o găsește, ’ 
m-a asigurat că vine a 
doua zi cu seule 
eficace.

Nu știu dacă și acum 
caută „scule eficace" 
insă de un lucru mi-am 
dat seama Și anume că, 
instalatorul cu pricina 
e tare neserios — pen
tru 
n-a 
cui 
ții, 
„prins' odată la telefon 
și m-a asigurat că vfne.

Cind se va intîmpia 
aceasta ?

SCARLAT 
ȘTEFANESCU 

Str. Intrarea Al. Moruzi 
nr. 5 

raionul „T. Vladimires- 
cu" București

dovedească 
lui, s-a 

„Marian" 
asigurat

imediat in-

că, nici pină 
mai trecut pe 
unde a găurit 
cu toate că

>«••«< >•<

I
a9

i

ma' •

i

acum 
la lo
pe re-
l-am

Pentru ca vacanța studenților 
și elevilor să fie p acută 

curînd, cele mai pitorești artă, carnavaluri și serbări ale 
pomului de iarnă.

Ca și în ceilalți ani în zeci de 
orașe ale țării vor fi organizate 
„orășele ale copiilor".

In Capitală, Casa de cultură a 
studenților a pregătit un bogat 
program de activitate pentru stu. 
denții bucureșteni.

In celelalte centre universitare 
cluburile studențești vor orga
niza pentru tineretul studios nu
meroase manifestări culturale, 
artistice și sportive: întîfniri cu 
personalități ale vieții noastre 
politice, culturale și artistice, 
spectacole de teatru și muzică, 
filme, serate studențești, excursii, 
concursuri de șah și tenis de 
masă și altele.

... ____ __ _______ __ ____ Totodată vor continua întreee-
ganizate de Asociația „Știința", rile sportive ale Campionatelor 

In zilele vacanței de iarnă vor universitare la care participă mii 
avea loc fn Capitală și in cete- de studenți. 
laîte orașe ale țării 
excursii, concursuri 
sportive, vizite în 
zine, vizionări de 
me și spectacole, 
tîlnirf cu oameni 
știință, cultură

In _____ __
stațiuni climaterice din țară vor 
primi oaspeți: miile de pionieri, 
elevi și studenți care își vor pe
trece zilele vacanței de iarnă.

Sinaia, Bușteni, Predeal, Tuș- 
nad, Sovata, Homorod, vor găz
dui taberele de odihnă ale pionie
rilor și elevilor. Aici vor avea 
loc concursuri de săniuțe, schi, 
patinaj, excursii prin împreju
rimi, carnavaluri și sărbători ale 
pomului de iarnă. Pentru stu- 
denți vor fi amenajate la Sinaia 
și Predeal trei tabere de iarnă. 
Numeroși alți studenți din dîfe- 
rlte centre universitare ale țării 
vor merge la odihnă în stațiu
nile C.C.S. Amatorii de sport își 
vor putea petrece zilele vacanței 
in taberele sportive de iarnă or
ganizate de Asociația

O sarcină 
ce nu mai poate 

întîrzia

Ce fac aviatorii 
sportivi iarna ?

Aeromodeliștii, parașutiștii, 
planoriștii și piioțîi sportivi de 
zbor cu motor nu vor sta degea
ba în iarna aceasta. Ei și-au fă
cut unele proiecte de activitate 
pe care au și început să le pună 
in practică. Astfel cei mal „ti
neri" dintre ei — aeromodeliștii 
— desfășoară o largă activitate 
țn cadrul cercurilor care ființea
ză în satele și orașele țării. Foar
te mulți dintre ei se pregătesc 
cu rîvnă pentru concursurile de 
micromodele care vor avea loc tn 
sezonul de iarnă.

Dar cel mai interesant fapt 
din activitatea aeromodelistică a 
acestei ierni ti constituie, desi
gur, pregătirea aeromodelulul 
teleghidat care se pune la punct 
la Centrul Experimental din 
București. Se cunoaște că acea
stă problemă a conducerii aero- 
modelelor prin radio este la or
dinea zilei în multe țări ale lu
mii. Constructorii sovietici de 
aeromodele au înregistrat în acest 
domeniu rezultate remarcabile. 
La noi, de acest lucru se ocupă 
în prezent cunoscutul aeromode- 

' list Ștefan Purice, ajutat de in
ginerul Petre Cristian de Ia Ra- 
dioclubul Central A.V.S.A.P. Pri
mele încercări au început și ele 
au dat rezultate bune.

Activitatea aeromodelistică din 
această iarnă va fi mult impul
sionată de o serie de măsuri ce 
s-au luat de către forurile supe
rioare. Așa de exemplu, pentru 
a veni în sprijinul constructori
lor aviației „mici", în curînd, la 
dispoziția lor vor fi puse 100 de 
motorașe de aeromodele de oel 
mat nou tip. De asemenea tn 
curînd vor ieși de sub tipar două

cărți de specialitate 
intitulate: „Profile
pentru aeromodele" și 
„Proiectarea aeromo- 
delelor planoare", care 
la dispoziția aeromodeliș'tilor 
noștri experiența confraților lor 
polonezi și cehoslovaci.

Planoriștii nu se vor lăsa mai 
prejos. Iarna aceasta ei își vor 
vedea îndeplinită o veche dorin
ță — zborul de înălțime în undă. 
Pentru aceasta, cîțiva planoriști, 
printre care se află Mircea Fi- 
nescu, Gheorghe Gîlcă și Vale- 
riu Popovici, s-au și deplasat la 
o școală de aviație sportivă din 
regiunea Stalin, unde fac studii 
asupra Începerii antrenamentu
lui.

Zborul de înălțime tn undă se 
va face iarna aceasta pentru pri
ma dată la noi. încercări de a- 
cest fel au existat, însă de mici 
proporții. La antrenamentul pe 
care îl vor face acum, planoriștii 
noștri vor folosi o serie de indi
cații teoretice pe care le-au căpă
tat din lucrările de specialitate 
venite de peste hotare și din dis
cuțiile ce le-au purtat cu ocazia 
întîlnirilor sportive internațio
nale.
In afară de zborul inundă, care 

se va face la unul din centrele 
din țară, fiecare școală de pla
norism va continua pe timpul 
iernii activitatea, în limita posi
bilităților, pentru menținerea an
trenamentului cadrelor de in
structori. Paralel cu instructorii, 
la zborurile din timpul iernii vor 
participa și tinerii care au învă
țat pilotajul In anii trecuți și 
care vor să-și mențină antrena
mentul.

vor pune Programul de antrenament pe 
timpul iernii se va face și tn șco
lile de zbor cu motor precum și 
la parașutism. Parașutiștli vor 
pune accentul tn special pe an
trenamentul la sală. In vederea 
menținerii condiției fizice.

In afară de aceste activități, 
tn cursul lunilor ianuarie și fe
bruarie, cadrele din școlile de a- 
viație sportivă vor lua parte la 
un curs pentru ridicarea pregă
tirii profesionale, alcătuit din 
probleme teoretice și practice. Cu 
această ocazie se va face și un 
studiu amănunțit al regulamente
lor sportive ale Federației Aero
nautice Internaționale.

De asemenea, nu trebuie uitat 
că o parte din instructorii de a- 
viație din întreaga țară activea
ză iarna aceasta în cadrul cercu
rilor teoretice de aviație care 
s-au constituit pe lingă organi
zațiile de bază A.V.S.A.P. din în
treprinderi, instituții, școli etc. 
In aceste cercuri se pregătesc în 
orele libere tinerii care la primă
vară vor păși pragul școlilor 
practice de aviație sportivă.

După cum 6e vede, aviatorii 
sportivi nu-și vor întrerupe ac
tivitatea în această iarnă. El vor 
continua pregătirea și antrena
mentul pentru creșterea măies
triei lor sportive, pentru a obține 
noi succese.

In fotografie: 
timpul pregătirii 
planorul, executat 
aviație sportivă.

D. LAZAR

Un aspect din 
unul zbor cu 
la o școală de

TELEGRAME EXTERNE
Cu privire la repatrierea 

cetățenilor sovietici strămutați 
în Germania occidentală

— Nota ambasadei sovietice din Bonn —
BONN 14 (Agerpres). — TASS 

transmite; După cum s-a aflat, 
la 25 septembrie și 9 octombrie 
a.c. Ministerul Afacerilor Externe 
al R. F Germane a răspuns am
basadei U.R.S.S. la Bonn la no
tele sale referitoare ia repatrierea 
cetățenilor sovietici strămutați, 
care au fost duși cu forța _ în 
Germania de către trupele hitle- 
riste, în timpul celui de al doilea, 
război mondial și care se mat 
află încă pe teritoriul R. F. Ger
mane.

fn răspunsul său, Ministerul 
Afacerilor Externe al R. F Ger
mane a declarat că este gata să 
întreprindă cercetări in legătură 
cu cetățenii sovietici strămutați 
cuprinși pe liste anexate la nota 
adresată de ambasadă la 20 sep
tembrie a.c. ministerului. Toto
dată, în răspunsul ministerului 
se afirmă că cetățenii sovietici 
menționați ar fi „refugiați poli
tici" și s-ar bucura de „deplina 
libertate de deplasare".

La 12 decembrie, S. M. Ku- 
driavțev, consilier al ambasadei 
U.R.S.S. la Bonn a făcut o vi
zită la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. F. Germane și a re
mis o notă a ambasadei sovietice 
cu privire la problema repatrierii 
cetățenilor sovietici care se află 
pe teritoriul Germaniei occiden
tale, în care se spune între 
altele :

Ambasada ia notă de declarația 
ministerului că ua da instrucțiuni 
să se ia măsurile necesare tn ve
derea căutării celor 3.013 cetățeni 
sovietici strămutați, cuprinși pe 
listele transmise anterior de că
tre ambasadă Ministerului Afa
cerilor Externe al R.F. Germane. 
Ținind seamă de asigurările pozi
tive cuprinse In notele mențio
nate, ambasada speră că ministe
rul va întreprinde totodată ac
țiuni in vederea stabilirii locului 
unde se află cei 4.043 de cetățeni 
sovietici strămutați ale căror date 
sînt cuprinse în cea de a doua 
listă anexată la prezenta notă și 
va contribui la repatrierea a- 
cestora.

In continuare se arată că 
ambasada nu este de acord cu

Centrul școlar agricol din Tri- 
fești, raionul Roman, și-a început 
cursurile în urmă cu o lună. Aici 
se pregătesc cadre de maiștri și 
de muncitori calificați pentru 
agricultură. Pe lingă corpul pro
fesoral, un rot activ în educarea 
elevilor îl are și organizația 
U.T.M. Să vedem deci ce a făcut 
organizația U.T.M. de Ia deschi
derea școlii și pînă acum.

O discuție cu elevii anului I. 
școala de maiștri, te edifică asu
pra acestui lucru.

— In clasa noastră majorita
tea sîntem utemiști. De ce nu se 
creează in fiecare clasă organiza
ții U.T.M. ? Avem o lună de zile 
de cînd am venit in școală și ni
meni nu se interesează de soarta 
noastră.

Din discuțiile purtate cu ele
vul Stoleru Gheorghe, care gi
rează funcția de secretar al or
ganizației U.T.M., am mai aflat 
că în școală adunarea de alegeri 
pentru comitetul U.T.M. se tără
gănează de la o săptămînă la 
alta. In urmă cu cîtva timp s-au 
făcut alegeri la două clase ale 
anului I de la școala profesio
nală. De atunci însă, alegerile au 
stagnat... Așa se face că în două 
clase nu sint încă create organi
zații.

vechii membri ai comitetului 
U.T.M. spun :

— Noi am fost aleși anul trecut 
în conducerea organizației, nu și 
anul acesta. Deci, nu mai trebuie 
să ne ocupăm...

Totuși, în vreo două rînduri, 
tovarășii Stoleru Gheorghe și Fi
lip Nicolae au fost pe la Comi
tetul raional U.T.M.-Roman să 
discute despre problema alege
rilor. Au primit însă același răs
puns :

— Așteptați, o să vă trimitem 
un instructor să vă ajute să 
ceți alegeri.

Instructorul însă n-a venit, 
tr-o zi și-a făcut apariția un 
varăș de la raion dar pentru 
zolvarea unei alte probleme: pri
mirea de noi membri. Atunci 
s-au organizat în grabă în cîteva 
clase adunări generale, s-au con
firmat peste 30 membri în U.TJM. 
și cu asta... basta. Tovarășul de 
la raion a luat dosarele celor 
primiți în U.T.M. și... a plecat.

Procedeul este cit se poate de 
dăunător. Oare nu era mai bine 
dacă mai întîi se trecea la orga
nizarea alegerilor, la întărirea 
vieții de organizație, a muncii de 
educație, ca pe această bază să 
se facă primirea de membri ?

Comitetul raional U.T.M.-Ro
man tărăgănează prea mult ale
gerile organelor conducătoare 
U.T.M. în această școală, nu a 
îndrumat și ajutat pe vechii 
membri ai comitetului U.T.M. de 
la Centrul școlar agricol să în
treprindă asemenea acțiuni care 
să fi dus la înjghebarea unei te
meinice munci de organizație. 
Lucrul e necesar să fie făcut 
măcar acum.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea Bacău

fa-

în- 
to- 
re-

faptul că ministerul încearcă cu 
încăpățînare să declare „refugiați 
politici" pe cetățenii sovietici 
sus-menționați (printre care s-au 
aflat de altfel mulți minori și 
copii), și care in majoritate co- 
virșitoare au fost duși cu silo de 
hit Ier iști la muncă forțată in 
Germania. Numeroasele date de 
care dispune ambasada — se 
a?ată mai departe in notă — nu 
permit să se. corțsidere că cetă
țenilor sovietici strămutați le-au 
fost create condițiile necesare in 
vederea înapoierii fără piedici in 
patrie.

Ambasada — se spune apoi in 
notă — așteaptă ca Ministerul 
Afacerilor Externe și alte organe 
competente ale Republicii Fede
rale să creeze condîțiuni normale 
pentru ca ambasada să-și poată 
exercita funcțiunile sale consulare 
față de cetățenii sovietici stră
mutați, care se mai află pe teri
toriul Germaniei Occidentale și 
să înlăture piedicile existente In 
calea repatrierii acestor oameni.

în nota sa din 25 septembrie 
a.c. ministerul subliniază că după 
1945 mulți cetățeni sovietici au 
plecat din R.F. Germană in terțe 
țări. Ambasada ar fi recunoscă
toare ministerului dacă i-ar co
munica datele de care dispun au
toritățile R. F. Germane despre 
cetățenii sovietici respectivi și în 
special dacă or transmite amba
sadei listele de copii și minori 
sovietici duși din R.F. Germană 
in terțe țări.

La ambasadă sosesc numeroase 
scrisori de la cetățeni sovietici 
strămutați care se găsesc In R.F. 
Germană, scrisori din care reiese 
că acești cetățeni nu au de multă 
vreme de lucru, nu au mijloace 
de existență și sint persecutați. 
Mulți/ din ei trăiesc tn condițiuni 
foarte grele, absolut anormale, 
fiind nevoiți de lî ani de la ter
minarea războiului să trăiască in 
lagăre și așezări speciale.

Ambasada cere prin nota sa să 
se ia măsuri pentru ca cetățenii 
sovietici strămutați care din anu
mite motive nu au posibilitatea 
tn prezent să plece tn patrie, să 
poată trăi în condiții normale.

U.R.S.S. va livra petrol Greciei
ATENA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele atenie
ne au publicat o știre în care se 
spune că la 7 decembrie minis
trul Comerțului și Industriei al 
Greciei, Papaliguras, a primit pe 
G. E. Cobotariov, însărcinatul cu 
afaceri al Uniunii Sovietice în 
Grecia, și l-a rugat sa transmită

organizațiilor comerciale din 
U.R.S.S. cererea guvernului grec 
de a livra Greciei 1'4’5.000 tone de 
produse petrolifere.

In știre se subliniază că Minis
terul Comerțului Exterior al 
U.R S.S. a răspuns în mod favo
rabil'.

Nehru a plecat în S. U. A.
DELHI 14 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Indiei, Nehru, a 
părăsit Delhi pe calea aerului 
plecînd spre Statele Unite, unde 
se va întîlni cu președintele

Eisenhower și alți fruntași poli
tici americani.

Tn cursul călătoriei sale Nehru, 
care este însoțit de fiica sa In- 
d.ira Gandhl, va vizita de aseme1- 
nea Canada și Marea Britanie.

Conferința studenților din țările arabe
CAIRO 14 (Agerpres), — La 

Cairo a avat loc o conferință a 
studenților din țările arabe la 
care au luat parte reprezentanți 
ai studenților din Egipt, Siria 
Fordanta, Sudan, Liban, Kuweit, 
Yemen, Arabia Saudită, Bahrein 
Irak, Maroc, Tunis, Algeria și Li
bia.

După cum relatează presa, par- 
ticipan|ii la conferință au decla
rat că sprijină în întregime po
porul egiptean în lupta sa împo

triva agresiunii imperialiste, pen
tru libertate și- independență. 
Studenții au cerut ca guvernul 
Irakuhii să se retragă imediat 
din pactul de la Bagdad și să 
ducă o politică care să corespun
dă intereselor naționale ale po
poarelor arabe. S-a hotărît să se 
creeze la Cairo un comitet stu
dențesc permanent al țărilor ara
be și anual să aibă loc conferințe 
studențești în una din capitalele 
țărilor arabe.

INFORMAȚII
Tovarășul dr. Petru Groza, 

președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Rqmîne și tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, au primit din 
partea președintelui R. P. F. Iu- 
gostavia Iosip Broz-Tito telegra
me prin care, în numele Vecei 
Executive a R. P. F. Iugoslavia 
și al său personal, exprimă mul
țumiri pentru salutul și urările 
adresate cu ocazia sărbătorii na
ționale a R. P. F. Iugoslavia. In 
telegrame se exprimă bucuria că

prietenia și colaborarea țărilor 
noastre se dezvoltă în interesul 
popoarelor noastre frățești, al 
cauzei păcii și socialismului.

★
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale tov. Du
mitru Olteanu a fost rechemat 
din funcția de trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
R.P.R. în Italia. Tov. Dumitru 
Olteanu a fost numit trimis ex
traordinar și ministru plenipo. 
tențiar al R.P.R. în Elveția.

Sesiunea științifică a universităților 
Babeș și Botyai din Cluj

CLUJ (de la corespondentul Lucrările sesiunii au continuat
nostru). — A devenit o tradiție 
în viața științifică a Clujului or
ganizarea în comun a sesiunilor 
științifice a universităților „Vic
tor Babeș" și „I. Bolyai".

In prima zi a sesiunii după ce 
academician Raluca Ripan, recto
rul universității „Victor Babeș" și 
profesorul Takacs Lajos, au ros
tit în limba romînă și respectiv 
limba maghiară, cuvîntul de des
chidere, au fost prezentate două 
lucrări. Academicianul profesor 
Emil Pop de la universitatea 
„Victor Babeș" a vorbit despre: 
„Doctorul Pavel Vasici, omul de 
știință", iar conferențiarul Toth 
Alexandru de la universitatea 
„Bolyai": „Despre viața și opera 
lui Farkaș Bolyai".

apoi să se desfășoare pe secții. 
Printre lucrările prezentate amin
tim : „Studiul structurii combina
țiilor anorganice cu ajutorul ra- 
jioizotopilor", de academician 
Raluca Ripan și lector Gheorghe 
Marcu. „Contribuții la cunoaște
rea mărului din Ardeal" de pro
fesor Peterfi Ștefan, membru co
respondent al Academiei R.P.R. și 
asistentul Brugowitzkl E. și pre
paratorul Nogy Francisc.

Alături de numele academicie
nilor și profesorilor pe progra
mul actualei sesiuni figurează și 
numele unor studenți care și-au 
adus contribuția alături de ca
drele didactice în munca de cer
cetare științifică.

înhumarea prof. dr. Ing. Cezar Parteni Antoni
Vineri a avut loc Înhumarea 

prof. dr. ing. Cezar Parteni 
Antoni, rector al institutului po
litehnic din București. /

Corpul neînsuflețit se afla de
pus în incinta Institutului poli
tehnic din București, unde, în 
cursul dimineții, au venit să-i a-

ducă un ultim omagiu numeroși 
academicieni, profesori universi- 
tari, membri ai Colegiului Minis
terului Invățămîr'tului, ingineri, 
studenți, prieteni și rude.

Ceremonia înhumării a avut 
loc la Cimitirul Sf. Vineri.

(Agerpres)



Acțiunile subversive ale S.U.A. 
sînt incompatibile cu principiile O.N.U,

La Moscova a apărut „Dicționarul politic"
MOSCOVA 14. — Corespon

dentul Agerpres transmite:
De curînd în vitrinele libră

riilor din Moscova a apărut „Dic
ționarul politic", redactat de prof 
B. N. Ponomarev.

Lucrarea cuprinde un bogat 
material informativ și documen
tar din domeniile politic, social 
și economic, precum și o serie de 
date din viața unor oameni poli
tici ai lumii Fiind destinată în 
special maselor largi de cititori, 
cartea este scrisă într-un stil po
trivit acestui scop.

Printre țările lagărului socia-

list prezentate tn lucrare, se nu
mără și țara noastră. La pagi
nile 472—475, in articolul „Des
pre Rominia“_ sint cuprinse o 
serie de date istorico-geografice. 
Un loc de seamă este acordat pe
rioadei istorice de luptă pentru 
eliberarea de sub jugul fascist și 
instaurării puterii democrat-popu- 
lare. Apoi sint relevate succesele 
poporului romîn obținute pe dru
mul construirii socialismului și 
lupta lui pentru apărarea păcii.

Spre ușurarea orientării citito
rului, la sfirșitul cărții se află un 
amplu indicator tematic.

In Comitetul General
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

TASS transmite cuvîntarea 
rostită la 13 decembrie 1956 de 
V. V. Kuznețov în Comitetul Ge
neral al O.N.U.:

Delegația Uniunii Sovietice — 
a spus între altele V. V. Kuzne- 
țov — ar dori să expună unele 
considerente în sprijinul propu
nerii sale cu privire la include
rea pe ordinea de zi a celei de a 
11-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. a problemei cu privire 
la amestecul S.U.A. în treburile 
interne ale țărilor de democrație 
populară și cu privire la activita
tea lor subversivă împotriva a- 
cestor țări.

Problema amestecului S.U.A. în 
treburile interne ale țărilor de 
democrație populară și a activi
tății lor subversive împotriva a- 
cestor state are o istorie îndelun
gată și destul de urîtă pentru 
Statele Unite. Politica de submi
nare împotriva țărilor menționate 
a fost ridicată în Statele Unite 
la rangul de politică de stat.

Se știe că în anul 1951, în Sta
tele Unite a fost adoptată legea 
cu privire la așa-zisa „asigurare 
a securității mutuale" în baza că
reia se prevedea alocarea sumei 
de 100.000.000 de dolari pentru 
finanțarea recrutării persoanelor 
și a organizării de grupuri ar
mate subversive In Uniunea So
vietică, Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria, Romînia, Bulgaria și 
Albania.

Adoptarea acestei legi atît de os
tilă statelor socialiste, urmărind a- 
mestecul în treburile interne ale 
acestor state, constituia o violare 
fără precedent a normelor dreptu
lui internațional și a constituit 
un act incompatibil atît cu Carta 
O.N.U., cît și în general cu re
lațiile normale dintre state.

După ce a arătat tn ce scopuri 
au fost folosiți dolarii aceștia și 
că activitatea subversivă a S.U.A. 
a mai fost discutată și în alte 
Adunări Generale a O.N.U., V. V. 
Kuznețov a spus că Tn primăvara 
anului trecut în S.U.A. a fost 
elaborat amănunțit un nou pro
gram de activitate subversivă cu
noscut sub denumirea „Progra
mul ofensivei politice împotriva 
comunismului mondial".

Acest program prevede organi
zarea, sprijinirea și aproviziona
rea bandelor contrarevoluționare 
înarmate din țările de democrație 
populară. Totodată se prevede 
folosirea acestor bande înarmate 
pentru organizarea putch-urilor 
antistatale.

Pentru înfăptuirea acestor 
părți din program se acordă un 
rol de seamă elementelor crimi
nale de tot felul, trădătorilor de 
patrie și emigranților contrarevo
luționari, fugiți din țările de de
mocrație populară.

Acest program de activitate 
subversivă împotriva țarilor de 
democrație populară și a Uniu
nii Sovietice elaborat în mod a- 
mănunțit a fost discutat în cer
curile guvernamentale înalte ale 
Statelor Unite ale Americii și a 
fost aprobat întrutotul.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că pentru înfăptuirea progra
mului susmenționat au fost tri
mise neîncetat în țările de demo
crație populară grupuri nume
roase de spioni și diversioniști.

Ultimele evenimente din Ungă, 
ria au demonstrat fără echivoc 
că tentativa rebeliunii contrare
voluționare din Budapesta a fost 
o consecință directă, a amestecului 
S.U.A. în treburile interne ale 
Ungariei prin finanțarea pe scară 
largă a persoanelor și organiza
țiilor ostile orînduirii existente, 
prin trimiterea în țară de spioni, 
diversioniști și de instigatori de 
tot felul. Un rol deosebit de insti
gator în evenimentele din Unga
ria l-a avut postul de radio a. 
merican, așa-zisa „Europă libe
ră".

In continuare V. V. Kuznețov 
a condamnat vehement metodele 
de instigare folosite de S.U.A., ca 
lansarea de baloane cu manifeste 
subversive deasupra țărilor so
cialiste, care pun în primejdie co
municațiile aeriene a acestor 
țări.

Acțiunea subversivă a S.U.A., 
— a spus apoi V. V. Kuznețov — 
amestecul lor în treburile interne 
ale statelor suverane sînt incom
patibile cu principiile O.N.U. A- 
ceste acțiuni duc la agravarea 
situației internaționale și consti
tuie o primejdie gravă pentru 
pacea și securitatea internaționa-

O.N.U. nu poate să stea deo
parte și să nu lupte împotriva 
acțiunilor care contrazic țelul 
fundamental pentru care ea a 
fost creată, și anume „de a feri 
generația viitoare de calamitățile 
războiului".

Vorbitorul a arătat tn continu
are că această activitate a S.U.A. 
duce la agravarea situației inter
naționale, la înrăutățirea relați
ilor dintre state.

In aceste condiții Organizația 
Națiunilor Unite are datoria de a 
lua măsuri urgente pentru curma
rea activității subversive și a or- 
cărui amestec din partea State-

lor Unite în treburile interne ale 
altor state.

Avînd în vedere cele expuse 
mai sus, delegația U.R.S.S. consi
deră necesar ca Adunarea Gene
rală să examineze în cadrul ac
tualei sesiuni problema amestecu
lui Statelor Unite în treburile in
terne ale țărilor de democrație 
populară și a activității lor sub
versive împotriva acestor state.

Avînd în vedere importanța și 
urgența problemei susmenționate 
delegația sovietică consideră că 
ea trebuie examinată în cadrul 
următoarei ședințe plenare a A- 
dunării Generale, fără să mai 
treacă prin vreun comitet.

In Adunarea Generală
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In ședința din dimineața zilei 

de 14 decembrie a Adunării Gene
rale a fost examinată propunerea 
delegației Uniunii Sovietice de a 
se include pe ordinea de zi a se
siunii problema amestecului 
S.U.A. în treburile Interne ale 
țărilor de democrație populară șl 
activității lor subversive împotri
va acestor state.

După cum s-a mal anunțat, la 
13 decembrie Comitetul General 
a recomandat Adunării Generale 
să includă această problemă pe 
ordinea de zi a sesiunii, dar sub 
presiunea delegației S.U.A. șl a 
partenerilor lor, Comitetul a ho- 
tărît să transmită această pro
blemă Comitetului Politic Spe
cial cu intenția vădită de a ami
na examinarea ei pînă la sfirși
tul sesiunii.

A luat apoi cuvtntul V. V. Kuz
nețov care a expus pe scurt ar
gumentele în favoarea cererii ca 
Adunarea Generală să acorde 
prioritate acestei probleme și să 
o examineze neîntîrziat intr-o șe
dință plenară, fără a o transmite 
Comitetului Politic Special.

După cum a subliniat repre
zentantul Uniunii Sovietice, eveni
mentele din Ungaria au arătat 
în mod incontestabil că rebeliu
nea contrarevoluționară din Un
garia a fost rezultatul activității 
subversive dusă timp de mulți 
ani de cercurile reacționare ale 
S.U.A. Astăzi este precis stabilit 
că în momentul izbucnirii eveni
mentelor din Ungaria și în timpul 
evenimentelor, în țară a venit din 
străinătate un torent de diversio
niști, dirijați de organele de spio
naj ale S.U.A.

In sprijinul propunerii Uniunii 
Sovietice s-a pronunțat șeful de
legației Cehoslovaciei, V. David.

Reprezentanții S.U.A. și Aus
traliei s-au pronunțat împotriva 
examinării neîntîrziate a activită
ții subversive a S.U.A. direct în- 
tr-o ședință plenară a Adunării 
Generale.

Adunarea Generală a aprobat 
apoi recomandarea Comitetului 
General de a se include problema 
activității subversive a S.U.A și 
a amestecului lor în treburile ța
rilor de democrație populară pe 
ordinea de zi a celei de a X)-a 
sesiuni a Adunării Generale

La insistențele delegației ame. 
ricane, examinarea acestei pro
bleme a fost încredințată Comite
tului Politic Special.

După aceasta Adunarea Gene
rală a trecut la examinarea pro
blemei modificării Cartei O.N.U. 
în vederea măririi numărului 
membrilor nepermanenți ai Con 
siliului de Securitate și ai Consi
liului Economic și Social.

Lucrările Congresului al VUI-lea 
al Partidului Comunist Italian
ROMA 14 (Agerpres). — In 

ședința din seara zilei de 13 de
cembrie a Congresului al VIH-lea 
al Partidului Comunist Italian, 
Luigi Longo, secretar general ad
junct al C C. al P. C. Italian, a 
prezentat raportul pe marginea 
celui de al doilea punct de pe or
dinea de zi — Cu privire la pro
iectul noului statut al partidului.

In ședința din dimineața zilei 
de 14 decembrie au început dez-

baterile pe 
lui Longo.

Congresul 
prezentanții 
din Suedia, 
Marino. De'egații la Congres au 
tntlmpinat cu aplauze furtunoase 
salutul din partea Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, ai că
rui reprezentanți n-au putut veni 
la Congres, deoarece guvernul 
italian nu 
intrare în

O declarație a lui
DELHI 14 (Agerpres). — La 

13 decembrie, primul ministru al 
Indiei, Nehru, a făcut tn Consi
liul Statelor o declarație tn pro
blema ungară.

CIANNAIȘISTUL; Veto! Mongolia nu e suverană! 
desen de A. LUCACI

marginea raportului

a fost salutat de re- 
partidelor comuniste 

Luxemburg, San-

le-a eliberat viza 
Italie

Un Congresal cel.or ce.prețuiesc tinerețea

î 

î

jși lupta

î
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Nehru
spus că guvernul 
primit încă un raport

Nehru a 
dian nu a . _
complect din partea lui Menon 
(ambasadorul Indiei tn U.R.S.S. 
— n.r.) și a lui Khosla (ambasa
dorul Indiei în Cehoslovacia — 
n.r.), care au plecat la Budapesta, 
primind însă zilnic din partea lor 
informații telegrafice.

Ambasadorii Menon și Khosla 
au avut sarcina specială de a 
duce tratative cu guvernul Unga
riei cu privire la vizita în această 
țară a secretarului general al 
O.N.U. și la admiterea în Unga
ria a observatorilor O.N.U., a 
continuat Nehru. Ei au avut con
vorbiri cu reprezentanții guver
nului ungar, printre care cu Ka- 
dar, care i-a informat că nu 
există piedici pentru ca secretarul 
general al O.N.U. să viziteze Un
garia pe viitor, dar s-a pronun
țat hotărît împotriva admiterii 
observatorilor O.N.U. Nehru a 
subliniat necesitatea unei poziții 
constructive pentru îndeplinirea 
scopului principal: restabilirea 
situației normale în Ungaria.

Potrivit părerii noastre, a spus 
Nehru, retragerea trupelor străine 
din toate țările este necesară pen
tru pacea din Europa și pentru 
rezolvarea celor mai complexe 
probleme mondiale. Problema 
principală europeană — problema 
germană — s-ar apropia și ea de 
rezolvare dacă din Germania ar 
fi retrase trupele străine. Totuși, 
a subliniat Nehru, considerăm că 
nu este cazul să stăruim asupra 
acestei păreri în ce privește Un
garia, unde are loc o criză se
rioasă.

in-
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verde“ 
suferă

Incidentele 
Irlanda de nord au 
readus In atenția o- 
piniei publice mon. 
diale problema su
ferințelor unui po
por mic ce-și con
sumă existența sub 
jugul dominației 
britanice. In 1841 
6.500.000 irlandezi. 1 
numărul irlandezilor nu re
prezenta declt 2.959.000. Com
parați cele două cifre și veți 
căpăta imaginea concludentă a 
urmărilor cîtorva secole de 
dominație britanică pe „Insula 
verde" — așa cum este denu-, 
mită Irlanda.

Micșorarea populației este 
un rezultat al sărăcirii perma
nente a poporului. Aceasta a 
determinat uriașe emigrări și. 
totodată, a dus la un proces 
continuu de scădere a propor
țiilor fiecărei generații de ir. 
landezi. Irlanda este o țară 
agrară înapoiată. Ea se află 
sub dominația britanică tncă 
din prima perioadă a evului 
mediu Aceasta a avut drept 
urmare că Irlanda a fost îm
piedicată să se dezvolte din 
punct de vedere industrial și 
a fost transformată intr-un 
apendice agrar și un furnizor 
de materii prime al Angliei,

Lupta dusă de poporul irlan
dez nu a Încetat nici un mo
ment. Istoria a înregistrat ne
numărate răscoale ca cea care 
au durat 12 ani intre 1641— 
1652. In secolul nostru, Irlan
dezii au fost nevoiți să poarte 
război de partizani împotriva 
Angliei in anii 1919—1921.

In 1921, Anglia este silită 
să facă unele concesii. Este 
vorba de acordarea titlului de 
dominion unei părți a Irlandei. 
Dar aceasta a consfințit tot
odată și dezmembrarea insu. 
lei. Dacă mai tirziu Irlanda 
centrală și de sud s-a procla
mat republică independentă 
(statul Eire), In schimb Irlan-

I existau 
In 1951

dar Irlandezii

da de nord a devenit un fel de 
colonie britanică. Este intere. 
sânt de subliniat că tocmai 
această parte a Irlandei — cea 
de nord — este mai dezvol
tată din punct de vedere eco
nomic. Ea se întinde pe 13.600 
km.p. și are o populație de 
1.371 000 locuitori. In cele 6 
comitate care o cuprind se gă
sesc întreprinderi textile, este 
oarecum dezvoltată construe, 
ția de vapoare și există o In
dustrie piscicolă.

Anii au trecut
nu au renunțat la lupta lor 
pentru libertate. Telegramele 
de presă subliniază că inciden
tele din Irlanda de nord a-au 
întețit. In noaptea de 12 spre 
13 decembrie au fost atacate 
mal multe obiective militare 
britanice din Irlanda nordică 
In zorii zilei de 14 decembrie 
posturile de poliție din oră
șelele Lisnaskea șl Derrylin 
au fost obiectul atacurilor „ar
matei republicane Irlandeze" 
Orașul Roslea este complect 
lipsit de legături telefonice. 
Autoritățile britanice au luat 
măsuri deosebit de severe de 
pază.

Ceea ce se tntlmplă tn Ir
landa de nord este deosebit 
de semnificativ. Incidentele 
acestea dovedesc cit de ipocri
te sînt lacrimile Pe care po
liticienii britanici le varsă la 
tribuna O.N.U., chipurile, de 
dragul poporului maghiar 
Dacă iubiți atît de mult liber
tatea și democrația, domnilor 
politicieni britanici, dovediți 
aceasta prin fapte tn primul 
rind in propria voastră casă I

E. OBREA

Lucrările Consiliului NATO

î

T

Pe o foaie micuță de htrtie 
au fost scrise doar citeva cu
vinte. Numele, vlrsta, profe
siunea, adresa și semnătura. 
Atlta tot. „Eu ader la Uniu
nea Tineretului Comunist din 
Franța..." Sub aceste cuvinte, 
tipărite cu litere mari, s-au 
așternut mii de semnături. 
Privești colile de hirtie. Nu
me și vlrste. Leroy Jacques. 
17 ani. Nu-i cunoști biograția. 
Nu știi prin ce inttmptărl l-a 
purtat viața. Știi doar attt: 
are 17 ani și a devenit tinăr 
comunist.

Leroy este un exemplu. Un 
nume ales la Intimplare. Ca 
el sint insă mii. zeci de mii. 
Tineri care au devenit comu
niști in fooui luptelor, in zi
lele tn care sediile comuniste 
sint incendiate, iar presa bur
gheză ti împroașcă cu calom
nii pe cei ce slujesc cauza co
munismului. Teroarea și ca
lomnia nu pot speria insă pe 
cei ce prețuiesc tinerețea. Vlr
sta celor 20 de ani este pri
măvara vieții. Această vtrstă 
nu trebuie 'întunecată de mi
zeria războiului, de suferințe
le șomajului, de negura incul
turii, Și tocmai pentru aceas
ta mii de tineri francezi au 
devenit comuniști. „Eu sint 
șomer de citeva săptămini..." 
— spunea un t'năr pictor de 
clădiri. Iar altul explica: „Pe 
șantierul pe care lucrez fac o 
muncă penibilă...''. Tot el a 
adăugat: „Ciștig 72 de franci 
pe oră". 72 de franci pe oră 
înseamnă mizerie cruntă. 
Pentru ca să luate tmootriva 
mizeriei, tinăr ul acesta s-a 
înscris in U.T.C.

A fi membru al Uniunii Ti
neretului Comunist din Fran
ța nu-i numai un titlu de o- 
noare. Celulele U.T.C. se fă
uresc in toiul celor mai aprige 
lupte La labrica de conscve 
din Aubervilliers — proprie
tatea unui anume Dougoud — 
tinerele muncitoare lucrează 
in condiții deplorabile. Cine 
s-a ridicat in apărarea drep
turilor lor ? Celula U.T.C

La 
gică 
ment 
reau 
neri 
ques, 
Gisele.

discută cum anume trebuie să 
sprijine cerințele muncitorilor 
uzinei. Ședința este scurtă dar 
fructuoasă. A doua zi, tinerii 
comuniști se găseau in luptă...

Și lupta nu-i ușoară. Dar ti
nerii comuniști din Franța au 
tradiții glorioase. Amintiți-vă 
de cei ce au înfruntat cu cu
raj plafoanele fasciste de exe
cuție. Cu citeva ore tnainte de 
a fi executat, Guy Moquet 
scria rudelor sale. Cuvintul 
„curaj" revenea mereu. Se re
peta de citeva ori in primul 
paragraf și tot cu el se termi
nă și scrisoarea. Curaj au a- 
rătat tinerii francezi și In 
lupta împotriva reacțiunii tn 
anii de după război. Raumon- 
de Dien și Henry Martin sini 
două nume ce au făcut încon
jurul lumii. Dien și Martin au 
devenit simboluri ale curaju
lui.

Din ce provine acest curaj? 
E clar: din conștiința faptului 
că fără eroism, fără sacrificiu 
de sine, nu poate fi cucerită 
fericirea. Iar tn zilele noastre 
fericirea înseamnă socialis
mul.

Parcurg tn memorie atttea

momente, devenite legendare, > 
ale luptei tinerilor patriofi < 
francezi. O fac cu ctteva ore $ 
după ce la Ivry a început ? 
Congresul ce va consfinți in- < 
ființarea Uniunii Tineretului > 
Comunist din Franța. ?

Momentul acesta se înscrie < 
tn rindul celor mai glorioase S 
din istoria tineretului francez. ? 
Este un act care vădește ma- ț 
turitatea politică a unei im- 
portante părți a tinerei gene- >J 
rații din Franța, un act care 
dovedește fermitatea politică << 
a celor mai buni tineri din ge- << 
nerația celor ce au 20 de ani. >;

Congresul de la Ivry este << 
un congres al celor ce prețu- 6 
iese tinerețea. La sute și sute X 
de kilometri depărtare, ti sim- V 
țim aproape de noi pe congre- << 
slștil din Ivry. Ne unesc anii $ 
tinereții și dragostea fierbinte / 
pentru acești ani. «

Vă strtngem mtna, prieteni I >(
M. RAMURA Y

***
Where ă

I’UNION DE IA

o întreprindere metalur- 
din al 17-lea arondis- 
din Paris muncitorii ce- 
mărirea salariilor. 8 ti- 
comuniști — Guy. Jac- 
Serge. Georges, Daniel. 

Colette, Jeanne —

Noi dovezi ale activității 
spionilor occidentali în Ungaria

BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 
Noi dovezi dezvăluie zilnic ac

tivitatea criminală a unor membri 
ai fostului Consiliu muncitoresc 
din Budapesta și ai altor agenți 
trimiși de reacțiunea internațio
nală pentru a tulbura apele în 
Ungaria.

Ziarul „Năpszabadsâg" a pu
blicat comunicatul Direcției gene, 
rale a poliției din Budapesta tn 
care 6e anunță că zilele trecute 
organele poliției au arestat pe 
Sandor Racz, fostul președinte al 
Consiliului muncitoresc din Bu
dapesta, dizolvat acum, și pe 
Sândor Baly, fost membru al a- 
cestui consiliu. Acești doi indi
vizi, arată comunicatul, au avut 
un rol de căpetenie în transfor
marea Consiliului muncitoresc 
din Budapesta într-o unealtă a 
contrarevoluției. Ei au fost prin
tre aceia care au depus cele mai 
mari eforturi pentru a face ca 
consiliul să izbutească să împie
dice restabilirea ordinii și relua
rea muncii pașnice. Râcz și Baly 
au condus o organizație clandes
tină, au organizat greve provo
catoare, au folosit tineri induși 
în eroare pentru a lansa mani
feste împotriva guvernului.

Răcz $i Baly au avut legături 
strînse cu postal de radio „Eu-

Artieole, afișe, adeziuni.. 
Ele ne mărturisesc cit de ac
tivi au fost tinerii comuniști 
francezi in preajma congre
sului lor.

ropa liberă", cu diferiți cores- 
fiondenți occidentali cărora le-au 
urnizat tot timpul informații de 

așa natură îneît să compromită 
clasa muncitoare ungară, guver
nul revoluționar muncitoresc ță
rănesc ungar.

De altfel, potrivit relatărilor 
corespondenților de presă din 
Budapesta, aceștia doi nu erau 
singurele elemente provocatoare 
din cadrul fostului așa-numit 
Consiliu muncitoresc al Budapes
tei. Astfel, de exemplu, un alt 
membru al acestui consiliu, Ba- 
bay, a fost în anii dictaturii 
horthyste comandant militar la o 
fabrică de textile din Budapesta. 
Ocupația sa principală era șă re
cruteze pe muncitori pentru or
ganizațiile szalasiste. Se înțe
lege în ce mod acest fascist pu
tea sluji acum .interesele munci
torilor unguri. *

Tot în Consiliul muncitoresc 
din Budapesta se infiltrase tn ca
litate de reprezentant permanent 
al circumscripției a 12-a un in
divid numit Sebestyen, fost agent 
provocator al siguranței horthyste. 
El menținea legaturi permanente 
cu corespondenții unor agenții 
de presă și ziare occidentale că
rora le transmitea știrile nece
sare campaniei de calomnii dusă 
împotriva poporului ungar de 
reacțiunea internațională.

Populația Ungariei 6alută cu 
satisfacție măsurile luate de gu
vern pentru a-i face inofensivi 
pe acești dușmani lnveterați ai 
oamenilor muncii. O puternică 
indignare au produs în Ungaria 
informațiile privind activitatea 
spionilor și diversloniștilor tri
miși în mod special de serviciul 
de spionaj al Statelor Unite. U- 
nul din acești agenți americani. 
Toth Kâroly, în vîrstă de 29 de 
ani, reținut de poliția populară 
ungară a declarat că a fost re
crutat de serviciul de spionaj a- 
merican încă din 1949 și că în 
repetate rînduri a trecut frontie
ra Ungariei avînd însărcinarea 
să creeze pe teritoriul țării or
ganizații clandestine ale așa-nu- 
mitei Uniuni militare ungare. Ul
tima sarcină a lui Toth a fost 
sabotajul economic în Ungaria, 
precum și ademenirea in Aus
tria a unor membri ai armatei 
ungare.

Poliția ungară a mai arestat 
șî alți spioni trimiși în Ungaria 
de serviciul de spionaj american. 
Pe de altă parte numeroși refu- 
giați care se înapoiază din Aus
tria relatează că imediat după 
sosirea lor în această țară au 
fost solicitați de organele servi
ciului de spionaj american C.I.C. 
să lucreze ca agenți ai acestui 
serviciu.

Calomniatorii au fost 
demascați

NEW YORK 14 (Agerpres). - 
Corespondentul la Budapesta al 
revistei ,,Life“, E. Clark, este u- 
nul dintre cei mai zeloși calom
niatori ai guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc și ai 
poporului ungar. Una dintre ul
timele sale născociri care urmă
rea să ridice opinia publică mon
dială împotriva guvernului ungar 
a fost dezmințită în modul cel 
mai categoric de către președin
tele Comitetului american de 
Cruce Roșie, R. Harriman.

Corespondentul revistei ameri
cane susține într-un articol pu
blicat vineri că ajutorul trimis 
de Crucea Roșie Internațională 
nu ajunge la poporul ungar, ci 
este predat „funcționarilor și po
liției de securitate".

Intr-o telegramă adresată di
rectorului revistei „Life" preșe
dintele Comitetului american d« 
Cruce Roșie, arată că aceste afir
mații sînt lipsite de orice temei.

Nici o tonă de alimente sau 
medicamente trimise în Ungaria, 
se spune în telegramă nu a fost 
repartizată altcuiva declt persoa
nelor cărora Comitetul Interna
țional de Cruce Roșie le desti- 
nează aceste bunuri. R. Harri
man subliniază de asemenea că 
nici autoritățile ungare și nici 
cele sovietice nu stînjenesc acti
vitatea Comitetului Internațional 
de Cruce Roșie.

PARIS 14 (Agerpres). — In 
cadrul ședinței din dimineața zi
lei de 14 decembrie a sesiunii 
Consiliului NATO, discuțiile s-au 
purtat mai ales în jurul proble
melor militare. Miniștrii țărilor 
membre ale pactului Atlanticului 
de Nord care au luat cuvîntul au 
insistat asupra intensificării înar
mărilor și au cerut sporirea „a- 
jutorului militar" american. Mi
nistrul Apărării al S.U.A., Char, 
les Wilson, a anunțat că Statele 
Unite „vor da ajutor țărilor vest- 
europene care își manifestă do
rința și au posibilități, să-și dez
volte programele lor de înarmare 
cu arme noi", tn această ordine 
de idei Wilson a precizat că gu
vernul american intenționează să 
trimită chiar „arme noi".

După cum reiese din relatările 
unui purtător de cuvînt al NATO, 
în cadrul discuțiilor s-a pus un 
accent deosebit asupra contribu
ției Germaniei occidentale la 
„efortul de înarmare" al țărilor

membre ale pactului. De altfel, 
ministrul Apărării al Germaniei 
Federale, Strauss, a ținut să sub
linieze că planurile de înarmare 
ale guvernului de la Bonn sint 
întocmite tocmai ținînd seama de 
„contribuția" Germaniei occiden
tale la alianța atlantică. Tn ace- 
lași timp Strauss a vorbit despre 
„necesitatea" mențindrii pe teri
toriul Germaniei occidentale a 
trupelor de ocupație americane, 
engleze și canadiene.

Tot în cadrul ședinței de dimi
neață a fost ales ca secretar ge. 
neral a! NATO ministrul de Ex- 
terne al Belgiei, Paul Henri 
Spaak. Acesta urmează să-și ia 
postul în primire în luna aprilie 
1957 tnlocuindu-l pe lordul Is
may care și-a anunțat demisia.

După o ultimă ședință care a 
avut loc în seara zilei de 14 de
cembrie a fost dat publicității un 
comunicat final asupra sesiunii 
Consiliului Miniștrilor NATO.

Apelul Frontului 
unității poporului 

din Polonia
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

PAP transmite :
La Varșovia a fost dat publi

cității apelul Frontului unității 
poporului către toți cetățenii Po
loniei populare, către toți alegă, 
torii în legătură cu apropiatele 
alegeri pentru Seim.

In domeniul politicii externe, în 
apel se subliniază necesitatea în
tăririi alianței și colaborării prie
tenești cu Uniunea Sovietică, pe 
baza deplinei respectări a suvera
nității, egalității în drepturi și 
neamestecului reciproc in trebu
rile interne.

In apel se subliniază necesita
tea întăririi și lărgirii colaborării 
cu toate țările socialiste, a unei 
largi colaborări, în special în do
meniul economic, cu toate țările 
lumii.

In domeniul economic, Frontul 
unității poporului pune drept țel 
înfăptuirea planificării economiei 
naționale în conformitate cu ade
văratele nevoi și posibilități ale 
țării.

Fiecare cetățean care luptă 
pentru prosperitatea patriei sale, 
se spune în continuare în apel, 
trebuie să sprijine năzuința Fron
tului. Poporul îi va înlătura pe 
cei care ar dori să stea în calea 
noastră.

Răscoala din
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

Potrivit știrilor primite din Ha
vana, în Cuba continuă răscoala 
împotriva regimului dictatorial 
al președintelui Batista. Cores, 
pondentul ziarului „New York 
Times" anunță că în provincia 
Oriente au loc lupte între insur
genți și trupele guvernamentale. 
Mii de soldați ai trupelor guver
namentale luptă împotriva insur
genților conduși de Fidelio Cas
tro. Insurgenții duc lupte inver-

S PECT
TEATRE : Teatrul de Operă șl 

Balet al R.P.R. 19,30: Boema; 
National „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia 19,30 : O chestiune per
sonală; Național „I. L. Cara
giale" (sala Studio) 19,30 : Gai
țele; Municipal (sala din Schitu 
Măgureanu) 19: Don Carlos ; 
Municipal (sala Si. Sava) 16: 
Prietenii ei; 19,30: Nu se știe 
niciodată: Armatei (sala din Ma- 
gheru) 19,30 : De partea cealaltă; 
Muncitoresc C.F.R. (Giulești) 
20: Jocul dragostei și al intim- 
plării; Tineretului 19.30 : Cada
vrul viu ; Teatrul ,.C. Nottara" 
15 : Mătrăguna ; 20 : Nora ; Ope
retă 19,30 : Liliacul; Teatrul Sa- 
tiric-Muzical ,,C. Tănase" (Calea 
Victoriei 33) 20: Un băiat iu
bește o fată ; Teatru Satirle-Mu- 
zical „C. Tănase" (sala din Ca
lea Victoriei 174) 20: Călătorie 
pe note; O.S.T.A. (sala Dalles) 
20.30: îmi place să cînt; Țăndă
rică (sala Orfeu) 16: Lanțul 
minciunilor și Căsuța iepurașului 
Ansamblul de ctntece și dansuri 
C.C.S. 19,30: Spectacol de ctn
tece, dansuri, satiră și umor; 
Circul de Stat 20,30: O seară la 

circ.

Cuba continuă
șunațe pe litoral tn regiunea 
Santiago și în alte locuri. Avia
ția guvernamentală folosește îm
potriva lor bombe cu napalm.

După cum anunță corespon
dentul ziarului „Chicago Tribu
ne", Oscar Hans, un liber al 
mișcării revoluționare naționale 
din Cuba, a declarat că mii de 
tineri 6e Înrolează voluntari în 
rîndurile detașamentelor de in
surgenți.

ACOLE
CINEMATOGRAFE; Patria, I. 

C. Frimu, Gh. Doja, AI. Sahia, 
N. Bălcescu: Prietene de noapte; 
Republica (Cinemascop): Asasini 
fără voie; V Alecsandri, Bucu
rești, înfrățirea intre popoare, l 
Mai, G. Coșbuc, Libertății; Drep
tul de a te naște, complectare: 
Lacul Roșu ; Elena Pavel; Tata, 
mama, nevasta... și eu ; Lumina 
Doina, Al. Popov, Volga : „Hoți 
de copii; Magheru : Urmele ră- 
mîn; Central, Unirea; S-a in- 
tîmplat pe stradă ; Victoria, Ma
xim Gorki, Arta, Popular; O 
aventură în Marea Caraibelor; 
Tineretului: Romanță berlineză ; 
Timpuri Noi: Spre piscurile Pa- 
mirului, Prin galeriile Tretiakov, 
Știința și tehnica 71/955; Grivița- 
Corabia viselor; Vasile Roaită, 
Donca Simo: Țar și dulgher; 
Cultural: Aii Baba și cei 40 de 
hoți; C. David: Othello; T. Vladi- 
mirescu: Giuseppe Verdi; Munca: 
Doi Căpitani, Miorița, M. Emi- 
nescu, Aida; Moșilor, Aurel Vlal- 
cu: Bigamul, complectare: Theo
dor Aman ; 23 August: Muntela 
bătut de vînt; Ilie Pintilie; Fan- 
fan la Tulipe; 8 Mai: Sufleb" 
tari; Olga Banele: Dosarul 306.
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