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Oamenii muncii desemnează Proletari din toate țările, uniți-vă!

Cronică CANDID AȚII F.D.P
In toată țara, tntr-o atmosferă de puternic entu

ziasm continuă adunările in cadrul cărora oamenii 
muncii desemnează candidațli Frontului Demo
crației Populare. Aceste adunări se caracterizează 
printr-o viguroasă manifestare a unității de nez
druncinat dintre popor, partid și guvern. Adună
rile oamenilor muncii prilejuiesc calde manifestări 
ale dragostei și devotamentului poporului nostru 
muncitor față de regimul de democrație populară, 
țață de partidul iubit care ne călăuzește pașii pe 
drumul construirii socialismului.

Apropierea alegerilor dă un puternic imbold In 
muncă cetățenilor patriei noastre. În cadrul adu
nărilor electorale, 
succesele obținute în muncă de colectivele lor în 
cinstea alegerilor. Alegerile sînt o sărbătoare pe 
care poporul nostru o cinstește prin biruințe noi 
și mereu mai însemnate pe drumul construirii so
cialismului.

CITIȚI IN PAGINA 2-A RELATĂRILE TRIMI- 
ȘILOR SPECIALI ȘI CORESPONDENȚILOR 
NOȘTRI ASUPRA ADUNĂRILOR ELECTORALE.
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: electorală 5
♦

Î Stenografele au serios de ♦ 
lucru. 1 elefoanele sună mereu. ♦ 
î Șl de fiecare dată de la capă- 4 

4 tul celălalt al firului se infă-4 
♦ fișează tabloul adunărilor e- J 
Electorale. Semnele așternute. 
* pe albul colii de hirtie devin e 
♦ mai apoi, pagini dactilogra- î 
!f:ate, iar citeva ore după a-J 
* ceea rtnduri culese la linotip. ♦ 
♦ Citești relatările asupra a- 
* dunărilor ce desemnează can. 
X didafii Frontului Democrației 

Populare. La citeva adunări 
f de acest fel am și fost martor.
4 Desigur, nu-i vorba de mo- 
♦ mente ce aparfin senzaționa- 
g.lulut... Dar tot ceea ce se tn- 
♦ timpii in aceste adunări ne 
♦ interesează In cel mai inalt 
«grad. Alegerea candidafilor
* este un act de mare răspunde- 4 
* re. Ei ne vor reprezenta miine * 
* in organul suprem al puterii J 
♦ de stat. Lor le acordăm incre- 4 
♦ derea noastră. Și facem aceas- ♦ 
4 ta cu matură chibzuință, stăpî-ț 
4 nlți de o emoție puternică, o 
♦ emoție pe care n-o poale oferi 
* decit simțămlntul deplinei sa- 
* tisfacții, al bucuriei ce nu cu- 
♦ noaște opreliști. Nu-i nevoie 
J de fraze mari pentru a arăta 
* că in aceste zile ale campaniei 
♦ electorale.
4
4
♦
♦
♦ 
♦
♦ 4
♦ numele lui (dar nu aceasta este 
♦ important I). Mi-a rămas insă 
i in memorie chipul lui in vre- 
. me ce vorbea. Părea dăltuit e 
♦ în piatră. A amintit despre ♦ 
Î.trecut — un șir de cuvinte T 

pline de ură. în schimb, pre-1
♦ zentului i-a închinat, fără pri- ♦ 
* cepere oratorică dar plin de 
i sinceritate cuvinte calde. Și a 
♦ incheiat spiinindu-șl părerea 
4 despre candidatul propus.
♦ Un muncitor iși spune păre- 
J rea despre candidatul propus.
4 Unul din sutele de mii de oa- 
* meni ce se suie la tribunele 
4 adunărilor electorale. Dar 
4 — revenim la întrebarea pu- 
♦ să — altădată. La 27 ianuarie 
4 1926, ziarul burghez „Aurora" 
4 scria: .Rrintre alte mici mi- 
♦ zerii se citează și respingerea 
J cetățenilor (e vorba de tn- 
4 scrierea pe listele electorale, 
♦ n.r.) care nu pot prezenta 
♦ chitanțele de plată a birurilor 
* la zi... Cetățeanul care pină 
♦ la 1 februarie nu-și va putea 4 
9 achita integral dările, va ră- ♦ 
4 mine neinscris...". T
4 Și chiar dacă reușea totuși! 
t să se înscrie ce se lntlmpla?b 
4 tn comuna Ciofrtngeni, din J 
♦ fostul judef Argeș, la alegerile 4 
* din 1926 candidatul guverna- 4 
♦ mental a obținut 212 voturi. | 
♦ Dar 245 de alegători au con 4 
J testat rezultatul declarlnd că 4 
9 li s-au furat voturile. Aceasta! 
♦ Intr-o comună. Multiplicați tn- 4 
4 tîmplarea pe scara întregii 4 
9 țări. Rezultatul: tn 1932 gu-ț 
♦ vernul na(ional-(ărănesc a fost ♦ 
4 declarat învingător deși nu ♦ 
♦ obținuse decît 12 la sută dini 
* voturile celor ce aveau drep- 4 
4 tul să se prezinte in fafa ur- ♦ 
4 nelor. 4
4 Nu-i de mirare că tn aceste ț 
4 condiții se formau parlamente T 
4 ca acela din 1928 tn care se 4 
4găseau: 198 de industriași jif 
4 moșieri ( cu titlul de avocat). 4 
ț53 moșieri (fără acest titlu ■' 
4 — de altfel ușor de obfinut de' 
Ecei cu bani), 10 mari indus-.
4 triași, (de asemenea fără a- ■ 
♦ cest titlu!) etc. și nici un mun. 
t citor sau țăran muncitor I
4 Cind, acum, ceferistul Ște- 
Elan Lungu, petrolistul Dumt- 
J tru Arjan. lăcătușul Szabo 
♦ Zoltan, colectivista Maria Zi- 
* daru, tntovărășitul Ștefan D 
; Bilă și alfii ca ei sînt propuși 
s candidați pentru forul suprem 
t al țării, nu poți să nu-ți a- 
I mintești că altădată tn sala de 
♦ pe dealul mitropoliei se aflau 
J stăpînli moșiilor și ai fabrici- 
4 lor și oamenii lor de casă.
♦ Lucrul acesta nu trebuie 
țsă-l uităm (și de altfel nici 
♦ nu-l uităm. Cine a asistat la 
♦ adunările electorale din zilele 
4 acestea poate să confirme...). 
4 Iar dacă vreo „voce" de din- 
4 coace sau de dincolo de ocean 
* se ttnguie după alte vremi, 
♦ răspunsul nostru este unu! 
4 singur: avem memoria bună I
♦ M. RAMURA
♦

oamenii muncii 
simt — o dată mai mult — 
că stnt stăpînii țării. Așa era 
oare totdeauna ?

Mă aflam la Grlvița Roșie 
La tribună se găsea un mun
citor. Nu-mi amintesc exact

La uzinele „Mao Țze=dun

Oamenii muncii participă in

Cu sprijinul uzinelor
zinele „Mao Țzc-dun“.

număr mare la adunările de 
propunere a candidaților F.D.P. 
In clișeu — un aspect de la 
adunarea ca a avut loc la u-

II

Pregătiri de alegeri
la

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Pe întreg cuprinsul 
regiunii lași se fac intense pregă
tiri in vederea alegerilor de depu- 
tați In Marea Adunare Națională. 
Agitatori, instruiți special in pro
blemele campaniei electorale, 
popularizează cu prilejul diverse
lor adunări, importanța eveni
mentului de la 3 februarie 19.57 
și dau explicații in legătură cu 
modificările aduse legii electorale.

O activitate deosebit de susți
nută desfășoară consiliul regional 
F.D.P. care printre altele a editat 
numeroase materiale cu caracter 
agitatoric ce vor fi afișate.

Paralel cu acțiunea de populari
zare a alegerilor de la 3 februa
rie au continuat operațiunile de 
înscriere a cetățenilor pe listele 
electorale. Cu ajutorul a numeroși 
lucrători din aparatul de stat, ac
tiviști obștești etc., in orașul Iași 
au fost înscriși in listele electo
rale pină azi un număr de peste 
60.000 de cetățeni.

Comunîcatul 
Secretariatului 

Federației Mondiale 
a 

Tineretului Democrat

In conformitate cu Statutul 
F.M.T.D., Secretariatul a ho- 
tărit să convoace in zilele de 
4—6 februarie 1957 în orașul 
Berlin, ședința ordinară a Co
mitetului Executiv al Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat. Secretariatul pro
pune discutarea la ședința 
Comitetului Executiv a urmă
toarelor probleme :

1. Pregătirea celui de al 
IV-lea Congres al F.M.T.D.

2. Din experiența colaboră
rii organizațiilor naționale de 
tineret.

3. Activitatea F.M.T.D. în 
domeniul pregătirii pentru cel 
de al Vl-lea Festival Mondial, 
al Tineretului și Studenților 
pentru pace și prietenie.

orașul Budapesta,
15 decembrie 1956.

La începutul reparațiilor
furnizoare

De curînd, corespondentul 
nostru din regiunea Constanța a 
adresat tovarășului Sofronie Vra
bie, directorul bazei de aprovi
zionare nr. 9 Ovidiu, cîteva în
trebări, la care a primit urmă
toarele răspunsuri:

ÎNTREBARE: Cum asigurați 
aprovizionarea stațiunilor de tfia- 
șini și tractoare și a gospodării
lor de stat cu piese de schimb 
pentru repararea tractoarelor?

RĂSPUNS: Baza noastră a- 
provizionează cu piese de schimb 
pentru tractoare și mașini agri
cole 33 stațiuni de mașini și 
tractoare, cinci centre mecanice 
și un mare număr de gospodă
rii de stat. Anul acesta aprovi
zionarea s-a făcut pe sortimente 
și nu în tonaj cum se obișnuia, 
lucru care ne asigură cantități 
suficiente la reperele de mare 
consum. Planul valoric al desfa
cerii în anul 1956 este de 110,7 
milioane lei, depășind cu peste 
25 milioane lei planul pe a- 
nul trecut. Aducem cele mai cal
de mulțumiri colectivelor între-

Popas la o bază 
de aprovizionare 
șî două centre 

mecanice

Za București după Olimpiada

• •a sportivilor țării noastre

CĂRBUNE
in

CONTUL ANULUI
1957
nnnnmrBTrsTw

TIMIȘOARA (de la corespondentul nostru). — In ziua de 17 de
cembrie Trustul carbonifer din Banat a început eă dea primele 
tone de cărbune în contul anului 1957. Această victorie a mineri
lor este cu atit mai însemnată, dacă ținem seama că a fost îndepli
nit nu numai planul producției globale de cărbune ci și planul lu
crărilor auxiliare. Minele Anina, Doman, 1 Mai Caransebeș, au 
fost printre primele care și-au îndeplinit înainte de termen planul 
anual, nu numai cantitativ, ci și pe sortimente. In acest bazin a 
fost terminată cu mai bine de un an înainte de termen și rezidirea 
puțului principal Gh. Gheorghiu-Dej din Anina. Trustul carboni
fer din Banat a fost înzestrat în acest an cu utilaje noi. Au fost 
date pentru producție patru compresoare, iar la preparația de căr
bune Anina s-a instalat o mașină de flotație, care permite crește
rea cantitativă de cărbune cocsificabil.

Echipele care au avut cele mai de seamă realizări în îndeplinirea 
cu 14 zile înainte de termen a sarcinilor de plan, sînt: cele de la 
mina Doman, conduse de Ion Crișan și Ion Zecuș, a lui Romulus 
Cîrjete de la mina Secul, a lui Victor Havrîcek de la mina Baia 
Nouă, brigada tînărului Mihai Boboescu de la Anina precum și a 
tînărului miner Constantin Cazacu. Minerul Constantin Cazacu de 
ia mina Anina a fost propus pentru realizările sale candidat al mi
nerilor din Anina In alegerile de deputați pentru Marea Adunare 
Națională.

prinderilor furnizoare ,,I. C. Frf. 
mu“-S.inaia, „Ernst Thălmann", 
„Steagul Roșu" și „Strungul” 
din Orașul Stalin, „fosif Ran- 
gheț" din Arad, „Vasile Roaită" 
din București și altele, pentru 
trimiterea la timp a cantităților 
de piese contractate și pentru 
calitatea superioară a acestor 
piese.

Sînt însă unele întreprinderi 
care nu-și respectă sarcinile con
tractuale. I.M.S. Roman, de exem
plu, nu a livrat întreaga canti
tate de pinioane pentru cutia de 
viteză, iar l.M.U. Medgidia nu a 
livrat pină azi 300 tambur! cu 
came din cei 680 planificați, nici 
una din cele 400 axe interme
diare K.D. și altele.

ÎNTREBARE : Ce observații a- 
veți cu privire la calitatea pie
selor și la folosirea lor rațio
nală de către unitățile pe care le 
aprovizionați ?

RĂSPUNS: Mult timp s-a 
purtat în regiune discuția că 
segmenții sînt de proastă 
calitate. In urma unei experiențe 
organizate în regiune, s-a dove
dit că lipsurile proveneau din 
montarea lor neatentă. Majorita
tea pieselor, începînd de la cea 
mai simplă și pină la cea mal

complicată, sînt de calitate bună. 
Totuși, sînt unele întreprinderi 
care nu acordă suficientă aten
ție calității pieselor pe care 
le confecționează. De exemplu, 
I.M.S. Roman continuă să livreze 
chiulase pentru tractoare l.A.R. 
cu fisuri de turnare, cuzineți de 
bielă cu greșuri de prelucrare, 
pe care noi le-am refuzat. Ma.i 
sînt și conduceri ale unor unități, 
ca cele din gospodăria de stat 
„Tîrgușor" și gospodăria de stat 
„Stupina", care au stocat piese 
fără a le folosi la reparații con
form normativului.

Prin desfacerea unor mari can
tități de piese de schimb de că
tre baza noastră și In colaborare 
cu mecanizatorii, prin recondițio- 
narea unor piese, în iarna acea
sta reparația tractoarelor va fi 
făcută la timp.

Tinerii își vor respecta
cuvîntul

La centrul mecanic Otopeni, 
regiunea București, reparațiile au 
început anul acesta mult mai 
devreme decît tn alți ani și s-au 
luat măsuri organizatorice pen
tru buna desfășurare a lucrărilor. 
30 motoare 
I.A.R., 45

și 25 tractoare 
tractoare și 75 

motoare K.D. — tn care se in
clude și stocul anual de rulaj — 
iată reparajiile pe care trebuie să 
le efectueze centrul mecanic pină 
la 20 februarie 1957. Pină in pre. 
zent au fost reparate 5 tractoare

(Continuare in pag. 3-a)
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Generozitate rentabilă
fa Tcrtvem l-a fâcut o r»- 

farmâ agrară. Foarte Inimos 
din partea Iul Clan Kai-șl. 
Aetfet și-a dovedit omul 
..dragoitea* lațâ de popor, 
de țâraul, dragoste care 
nu-1 lasâ sâ eloarmâ nici 
ziua, nld noaptea.

In ce conetit reforma, e 
clar, dacâ știm cine a lâ- 
cut-e. Căci a foot o refor
ma fa genul color caro se 
toceau — do plldâ — șt pe 
Ia uoL clnd pe troc mal erau 
vațniell reprosoatanți ai in
tereselor moșierești. Princi
piu! e următorul: a lua de 
la moșieri cu o mină șl a 
le înapoia cu două.

Ziarul „Cenetaveabao”. 
care apare fa Talvan, no In
formează eâ moșiorH .ox- 
proplațl” au râmas cu pă- 
mfatul cel mal bun. Mospoe- 
tlv an codat — contra cost, 
desigur — țăranilor mlaști
nile șl terenurile aride, ne
productive.

Cu ce s-o® ales moșieri!,

• dat; au scâpat de tere
nurile nefolositoare, primind 
fa schimb bani cu ghiotura. 
Dat țăranii? El cu cv s-au 
câpâtuit ? Cu datorii atit do 
mart Incit sfat nevolțl sâ re
nunțe timp de zece ani la 
44 la sulâ din recoltâ, ea 
sâ Ie achite.

Șt sâ mai spună cineva 
câ populația din Talvan are 
motive sâ fie nemulțumită I

Metode vechi
S-a mal afirmai — șl nu 

data — câ anglo-fran-
cezll procedează In Egipt 
dupâ vechea manieră hllle- 
rlstâ. Faptele petrecute re- 

' cent vin sâ conttnne Incâ o
dată această afirmație. 

Cine nu-șl aduce aminte 
de felul cum se retrăgeau 
trupele hitleriste? Cum omo
rau, Ineendiau, bombardau

tn „somn de adio” orașele 
pe care Ie pârăseau.

La fel procedeazd astâzl 
si cotropitorii Egiptului. Si
liți sâ se rstragâ din Port 
Said, el nu s-au mulțumit cu 
crimele comise la soslro, ci, 
fa ziua de li decembrie, au 
organizat un nou mâcel. 
Trupe șl tancuri au ieșit pe 
slrâzl, concentrlndu-și focul 
mal ales asupra cartierelor 
arabe. Din nou a bubuit tu
nul, din nou s-au ddrtmat 
ziduri, din nou a curs sfaao 
nevinovat. Cel râmași in 
vlațâ au fost supuși batjo
coririlor, perchezițiilor, ares
tărilor. Au fost aruncați fa 
temnițe 500 de locuitori al o- 
rașulul. Printre ei sini femei 
șl copil.

favdțâcell hlilerlștl au tre
cut cu succes facâ un exa
men. Profesorii lor pot II • 
mindrl, chiar pe lumea cea
laltă.

D. I..

Locuitorii Bucureștiului au fă- locuitorilor Capitalei, 
cut marți dimineață o entuziastă 
primire sportivilor țării noastre 
care au participat la cea de a 
XVl-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne. Cu multă vre
me înaintea sosirii trenului pe 
peronul gării Băneasa așteptau 
amatorii de sport, rudele, priete
nii și tovarășii de muncă ai 
membrilor delegației olimpice a 
R.P.R. După cum se știe, depar
te de țară, mica delegație a Re
publicii Populare Romîne s-a a- 
coperit de glorie sportivă pe te
renurile și în sălile de sport din 
Melbourne sau pe lacul Wem- 
douree, obținînd cel mai strălucit 
succes din întreaga istorie a 
sportului romînesc. Cinci meda
lii de aur, trei medalii de ar
gint, cinci medalii de bronz și 
numeroase alte locuri fruntașe la 
diferite discipline sportive 
ceasta este răsplata frumoasei 
comportări a reprezentanților țării 
noastre la Melbourne.

Imediat după ce au coborît din 
tren, sportivii noștri au fost în
conjurați de zeci de persoane care 
i-au felicitat călduros pentru 
splendidele lor performanțe. In 
centrul atenției celor prezenți au 
fost campionii olimpici L. Rotman, 
ismailciuc, Alexe (canotaj), N. 
Linca (box) și Șt. Petrescu (tir), 
care au fost solicitați în repetate 
rînduri să răspundă numeroaselor 
întrebări privind întrecerile pen
tru cucerirea medaliilor de aur.

După ce toți membrii lotului o- 
llmpic al R.P.R. au coborît, pe 
peron a început mitingul în cins
tea sportivilor noștri. In numele

,. , delegația
sportivă a R.P.R. a fost salutată 
de tov. I. Nițu, vicepreședinte al 
Sfatului Popular al Capitalei.

A luat apoi cuvîntul tov. I. 
Cîrcei, secretar al C.C. al U.T.M., 
care in numele milioanelor de ti
neri din țara noastră a felicitat 
călduros pe sportivi pentru fru
moasele lor performanțe realizate 
în îndepărtatul oraș australian 
Melbourne.

Luînd cuvîntul în numele

C.C.F.S. și al sportivilor din țara 
noastră, tov. I. Vaida, vicepreșe
dinte ai Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport a arătat că 
sportivii lotului olimpic al R.P.R. 
au obținut la Melbourne rezulta
te de prestigiu și în același timp 
cele mai valoroase performanțe 
din istoria sportului nostru.

In numele delegației olimpice a 
R.P.R., tov. Manole Bodnăraș,

a-

Răsplata
(Continuare In pag. 4-a)

meritelor
• Sportivii romîni întorși de la Olimpiadă au fost

decorați ♦ Noi maeștri emeriți ai sportului.
Marți după-amîază la Prezidiul 

Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înmîriării Ordi
nului Muncii și Medaliei Muncii 
unor sportivi fruntași.

La solemnitate au luat parte 
acad. Mihail Sadoveanu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Miron Constan- 
tinescu, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
Mihai Mujic, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Avram Bunaciu, secretar al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Manole Bodnăraș, preșe
dintele Comitetului pentru cul
tură fizică și sport, președinți ai 
federațiilor și ai colectivelor 
sportive, sportivi fruntași din Ca
pitală.

Pentru merite deosebite în pre
gătirea sportivă șî pentru rezul
tatele obținute la cea de a XVI-a

ediție a Jocurilor Olimpice de la 
Melbourne au fost distinși cu Or
dinul Muncii clasa Il-a sportivii: 
Leon Rotman, Dumitru Alexe, 
Simion Ismailciuc, Nicolae Lin
ca, Ștefan Petrescu și Mircea 
Dobrescu, cu Ordinul Muncii cla
sa IILa : Gheorghe Negrea, Olga 
Orban, Constantin Dumitrescu. 
Francisc Horvath, Elena Leuș- 
tean, Gh. Lichiardopol, Petre 
Cișmigiu, Radu Huțan și Ion 
Popa, cu Medalia Muncii: Geor- 
geta Hurmuzache, Sonia Inovan, 
Elena Mărgărit, Elena Săcălici, 
Uta Schlandt, Emilia Vătășoiu, 
Mircea Anastasescu, Ion Anto
nescu, lolanda Balaș, Gheorghe 
Dumitru, Dumitru Pirvulescu. 
Ion Popescu, Iosif Sîrbu, Victor 
Teodorescu, Stavru Todorov, Du
mitru Țintea, fon Corneanu, Li-

(Continuare in pag. 4-a)

In fotografie: Un aspect de Ia sosirea olimpicilor noștri de la Melbourne.

în centrul activității
POLITICA LLTAL din facultăți

In ziua de 15 decembrie a.c. 
s-a desfășurat conferința organi
zației de bază U.T.M. din Uni
versitatea „C. I. Parhon". Lucră
rile conferinței, caracterizate prin 
maturitatea discuțiilor purtate și 
prin preocuparea constructivă, te
meinică pentru Îmbunătățirea ac
tivității politice și profesionale 
a studenților, au confirmat că 
studenții de la această universi
tate sînt hotărîți să-și pună și 
mai mult întreaga capacitate în 
slujba înfăptuirii politicii Parti
dului Muncitoresc Romin, în 
slujba intereselor patriei și po
porului.

Atit darea de seamă cit și dis
cuțiile au adus în fața conferin
ței o seamă de probleme deosebit 
de importante. S-a subliniat că 
organizația U.T.M. din universi
tate, sub conducerea organizației 
de partid, a contribuit d.in plin la 
obținerea unor succese importan
te. Astfel, numărul studenților 
bine pregătiți a crescut, dorința 
de a deveni buni profesori, cer
cetători și specialiști iscusiți a 
constituit pentru cei mai mulți 
studenți, scopul central al activi
tății lor. Aproape 1400 de stu
denți au obținut calificative de 
„bine" și „foarte bine" în sesiu
nea de examene din iunie 1956, 
ceea ce înseamnă 39% din tota
lul studenților prezentați la e- 
xamene.

Un mare număr de studenți 
au obținut calificative de „foarte 
bine" la toate examenele și au 
îmbinat armonios învățătura cu 
activitatea obștească. Printre a- 
ceștia sint Rugină Ștefan, Chi
tită Grigore, Mușat Mircea (fa-

cultatea de Istorie), Pupăză 
Gheorghe, Petrescu Victor (facul
tatea de geografie), Voinea Ion 
(facultatea de biologie), Bulai 
Alexandru (facultatea de filozo
fie), Dan Gheorghe, Nistor Ma
ria (facultatea de științe juridi
ce) și alții.

Sînt în universitate grupe șt 
chiar ani întregi care au obținut 
rezultate foarte bune la învăță
tură. Printre ele grupele 314 (is
torie), 713, 718, 7ll (geografie) 
anul IV Științe:Juridice, anul III 
Filozofie. Aceasta pentru că în 
grupele U.T.M. și în organizațiile 
U.T.M. din anii respectivi s-a 
muncit pentru dezvoltarea unui 
sănătos spirit critic și autocritic, 
a unei atitudini exigente față de 
lipsuri.

La conferință s-a arătat că în 
munca pentru ridicarea la un ni
vel și mai înalt a activității 
științifice a studenților organiza
țiile U.T.M. au obținut de ase
menea succese. Dintre rezultatele 
care pot fi apreciate ca pozitive, 
amintim sporirea numărului cercu
rilor științifice studențești de la 
71 — cite au existat in anul uni
versitar 1955/56 — la 77, ceea ce 
a dus și la sporirea numărului de 
studenți care activează în cercuri 
științifice, de la 1592 la 1727. Te
matica propusă spre cercetare a 
lost mai judicios aleasă ; ea cu
prinde probleme ridicate de sar
cinile economice și ideologice ac
tuale.

Un fapt evident în privința 
activității cercurilor științifice 
studențești, în acest an universi
tar, îl constituie organizarea 
multilaterală a activității lor, în

raport cu anii trecuți. Astfel, au 
fost organizate ieșiri pe teren, 
excursii, schimburi de experiență 
între facultăți, corespondențe cu 
universități din alte centre uni
versitare, așa cum au făcut cercu
rile anului II de la facultatea de 
geografie, unele cercuri de la fa-

I

Pe marginea lucrărilor 
Conferinței organizației 

de bază U. T. M. 
a Universității 
„C. I. Parhon“i
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cultatea de istorie și facultatea 
de științe juridice.

In recenta Hotărire a Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. se sub
liniază că în procesul de creștere 
a noii intelectualități cu o temei
nică pregătire și devotată cauzei 
construirii socialismului, pe lingă 
înarmarea cu cunoștinfe de spe
cialitate, o mare însemnătate are 
munca ideologică și politică edu
cativă, desfășurată tn rîndurile 
sludenfimii. Vădind înțelegerea 
temeinică a acestei necesități, 
participanții la conîerință au pus 
in centrul dezbaterilor problemele 
educației politice și ideologice tn 
rîndurile studenților universității. 
Ei au subliniat că, sub condu
cerea organizației de partid, co. 
mitetul U.T.M. al universității, 
organizațiile U.T.M. din univer
sitate au căutat metode variate

pentru a Influența în mod siste
matic concepția despre viață, 
pentru a forma trăsături de ca
racter bine determinate, o anu
mită morală și purtare în socie
tate, toate subordonate scopului 
suprem al educației comuniste.

Cu toate acestea, cei mai mulți 
dintre participanții la lucrările 
conferinței nu s-au declarat mul- 
(urniți de activitatea politică des
fășurată de organizațiile U.T.M. 
din universitate în rîndurile stu
denților.

S-a arătat că au existat cazuri 
cind unii studenți au avut con
fuzii, au interpretat greșit unele 
evenimente desfășurate pe plan 
internațional. Asemenea manifes. 
tari au scos în evidență, odată 
mai mult, falsitatea și caracterul 
reacționar al teoriei pauzei în 
luptă clasă, care circula într-o 
vreme in universitate. Viața a a- 
rătat că în zilele noastre, acolo 
unde slăbește conștiința socialis
tă. pătrunde ideologia burgheză, 
iși fac loc idei și vederi nesănă
toase, care n-au nimic comun cu 
interesele constructive 
porului muncitor.

Lipsurile manifestate 
resc slabei activități a organiza
ției de bază U.T.M. a universi
tății, care nu s-a preocupat te
meinic de educarea comunistă a 
studenților. După cum s-a subli
niat în discuții, slăbiciunile în 
munca politică își au rădăcinile 
în subaprecierea acestei activități 
nu numai de către fostul comitet 
U.T.M., ci și de către comitetele 
U.T.M. din urmă cu ani. Un de
legat constata că în fiecare an 
noul comitet U.T.M. nu-și propu

ale po

se dato-

universi-

ne să continue munca politică 
desfășurată anterior și să tragă 
învățăminte din experiența poziti
vă și negativă acumulată, ci ia 
munca de la început. In felul a- 
cesta, activitatea politică, în loc 
să progreseze cu fiecare an, stag
nează.

Studenta Constantin Viorica, 
delegată a utemiștilor facultății 
de geografie, a vorbit pe larg 
despre acest aspect al problemei. 
„Noi, în ultima perioadă, am scă
pat din mînă una din cele mai 
importante sarcini ale organiza
ției de bază și anume, educația 
comunistă a studenților noștri. 
In ultima perioadă comitetul nos
tru și-a axat activitatea numai 
în jurul unei singure probleme, și 
anume — ședințele. De educația 
politică a studenților nu ne-am 
ocupat pe motiv că nu prea avem 
timp, lucru care a avut urmări. 
Cadrele noastre de U.T.M., în ul
tima perioadă au dat dovadă de 
o delăsare serioasă în munca de 
educație. Printre cadrele noastre 
avem oameni care vorbesc fru
mos, avem oameni care au luat 
cuvîntul de foarte multe ori ia 
ședințe, dar care mereu au spus 
aceleași lucruri, nearătînd cau
zele principale ale lipsurilor și 
ceea ce era mai important, ce au 
de gind să facă pentru îmbună
tățirea muncii în viitor".

Au fost ridicate de asemenea 
probleme referitoare la activita
tea politică desfășurată în cămi-

CAROL ROMAN 
EMIL RUCÂR

(Continuare in pag. 3-a)



La Cîmpulung-Moldovenesc a lost propus candidat

Tovarășul E. Bodnăraș
SUCEAVA (De la trimisul no- 

tru).
Sala de festivități a orașului 

Ctmpuiung Moldovenesc, devenise 
neincăpătoare pentru numărul 
mare de oameni ai muncii din 
oraș și raion, veniți să participe 
la adunarea consacrata desemnă
rii candidatului F. D. P. în cir
cumscripția electorală Cîmpulung 
Moldovenesc.

Tovarășul Ion Martalogu, se
cretar al comitetului regional 
P.M.R. a subliniat in expunerea 
sa participarea largă a cetățeni
lor patriei noastre la viața statu
lui. In Continuare tovarășul Mar
talogu a arătat că in anii de de
mocrație populară in raionul Cim. 
pulung Moldovenesc, ca și in în
treaga regiune Suceava, au Î06t 
obținute importante realizări.

Subliniind strinsa unitate ce 
există intre partid, guvern și po
por, tovarășul Ion Martalogu a 
citat fapte și cifre care dovedesc 
grăitor modul entuziast prin care 
oamenii muncii din raionul 
Cimpulung Moldovenesc contri
buie la opera de construite a so
cialismului. Printre alții vorbito
rul a evidențiat pe muncitorii fo
restieri de la Direcția Silvică Cim. 
pulung, care pină la 28 noiembrie 
au îndeplinit planul producției 
globale pe anul 1956, obțintnd in 
același timp o reducere a prețu
lui de cost cu 2,23 la sută și o 
economie de 2.319.600 lei. Nici 
muncitorii de la noua Întreprin
dere minieră „Moldova" nu s-au 
lăsat mai prejos.

Este lesne de Înțeles, a spus 
tov. Martalogu, că succesele ob
ținute in regiunea Suceava și în 
întreaga țară, nu ar fi fost reali-

intr-un timp atît de scurt 
ajutorul generos ai Uniunii

zate 
fără . _ _ .
Sovietice.

La tribună a urcat apoi gate- 
ristul fruntaș Niculae Simio- 
nescu de la fabrica de cherestea 
Vama

— Din partea colectivului din 
care fac parte - a declarat el cu 
emoție — aduc propunerea să 
desemnăm în circumscripția noa
stră electorală pe tovarășul Emil 
Bodnăraș, membru in Biroul Po
litic al C.C al P.M.R., pfim-vice- 
președlnte al Consiliului de Mi
niștri. Ultimele cuvinte ale gate- 
ristului Simionescu au fost aco
perite de o furtună de aplauze.

— Parcă ar fi știut și gindurile 
noastre tov Simionescu — a 
mărturisit mecanicul Vasile Pin- 
tea. In numele muncitorilor de
poului C.F.R. Cimpulung, din 
toată inima susținem candidatura 
tovarășului Emil Bodnăraș , sîn- 
tem hotăriți ca ziua alegerilor să 
o sărbătorim cu o depășire de 25 
la sută â planului de producție 
și să remorcăm cu 10 la sută 
mai multe trenuri cu suprato- 
naj — a adăugat el, apoi.

Numeroși alți oameni ai mun
cii din orașul și raionul Cîmpu. 
lung Moldovenesc au susținut cu 
căldură propunerea făcută.

PAUL DAN
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Candidatul — 
un muncitor 

inovator
HUNEDOARA (de la cores

pondentul nostru).
Sala C.F.U., a Combinatului 

siderurgic din Hunedoara deve
nise neincăpătoare încă cu mult 
înainte de ora începerii adună
rii. Printre cei prezenți în sală 
erau numeroși muncitori siderur- 
giști și constructori, mulți tehni
cieni, ingineri șl funcționari din 
cbmbinat, de la I.C.S.H., Trustul 
4 Construcții și din alte între
prinderi și instituții ale orașului. 
Cuvintul de deschidere al adu
nării a fost rostit de tovarășul 
Dumitru Dejeu, președintele co
mitetului executiv al Sfatului 
popular regional Hunedoara. 
După o scurtă introducere in 
care a arătat importanța alegeri
lor de deputați in Marea Adu-

★ Țărani muncitori din 101 
comune s-au adunat la cămi-i 
nul cultural al comunei Valeu» 
lui Mihai din raionul Săcueni. • 
Aci a fost propus candidat al»
F. D. P. pentru circumscripția • 
electorală nr. 1 tovarășul» 
Szabo Emeric,' directorul»
G. A.S. Valea lui Mihai. •

• Peste 500 de cetățeni dini 
comuhele Salcia. Dîrvari, Ce- 4 
tate, Obirșia Cimp s-au strîns j 
în sala căminului cultural din 4 
Cujmir pentru a propune can- • 
dictatul F. D P in aiegeri j 
pentru Marea Adunare Națio. • 
nală Ion Ocioiu colectivist • 
din comuna Cetate, luind cu- • 
vintul, a propus drept candi- ț 
dat al F. D P. in circumscrip- • 
ția electorală nr. 18 pe tov j 
Gheorghe Vasiliclii, membru { 
supleant al C.C. al P M.R. i

■k In sala cinematografului ț 
„Radina" din Huși sute de ce- i 
tățeni care au luat parte la ț 
adunarea organizată de con- 1 
Silful orășenesc F.D.P. au sa-ț 
lutat propunerea de a fi de-; 
semnat candidat în circum- • 
scripția electorală nr. 6 Huși : 
tovarășul Acad. prof. Mihail • 
Ralea. președintele Institutului • 
Romin pentru Relațiile Cultu- j 
rale cu Străinătatea. j

Candidatul F. D P în
Tg. Mureș-nord

nr.

circumscripta electorală

Tovarășul
Sîmbătă, fabrica „Simo Geza" 

\ din Tirgu Mureș a imbrăcat din 
nou haina zilelor deosebite. In 
jurul orei 14, la poarta principa
lă a fabricii, portarul a Intim- 
pinat un grup de oaspeți:

— De unde s-înteți, tovarăși ?
— De la „Petofi Sandor", răs

punse un tinăr.
Altul:
— De la atelierele de reparații 

auto...
— Iar noi ceilalți am venit de 

la Sîntana de Mureș și de la 
Nazna — spuse mîndru un ti
năr scund. Sîntem colectiviști.

Orele 15. Au venit în sală și 
muncitorii fabricii „Simo Geza" 
și alți cetățeni ce fac parte din 
circumscripția electorală Tîrgu 
Mureș-nord.

A luat cuvîntul tovarășul Lu
dovic Csupor, prim secretar al 
Comitetului regional P.M.R. al 
Regiunii Autonome Maghiare. In 
cuvintarea sa, vorbitorul s-a o- 
cupat pe larg de realizările ob
ținute in regiune în ultimii ani, 
datorită regimului democrat- 
popular.

Apoi, tovarășul Ludovic Csupor 
a propus ca în această circum
scripție electorală să fie desern-

I. Fazekaș
— Atunci votați-mă pe mine 

și o să aveți flecare cite o vacă...
Minciună boierească. Plecau 

boierii așa cum veneau. Alegeri
le treceau și nici vorbă nu mai 
era de vaci. Timpurile acelea au 
apus pentru totdeauna. Partidul 
ne cheamă acum la muncă pen
tru făurirea vieții noastre noi. 
Pentru tot ceea ce a făcut pentru 
noi partidul, din suflet spun că 
noi colectiviștii sîntem cu 
pentru izbînda în alegeri a 
didaților F.D.P."

Au mai vorbit apoi mulți 
ticipanți la adunare. Toți cei 
au luat cuvîntul au sprijinit , 
punerea ca tovarășul I. Fazekaș 
să fie desemnat candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală Tîrgu 
Mureș-nord.

MIRCEA MUNTEANU

toții 
can-

par
care 
pro-

nare Națională, el a propus drept naț candidat al F.D.P. tovarășul 
candidat al F.D.P. in alegerile Ianoș Fazekaș, secretar al C.C.
de la 3 februarie 1957, pe tova- 
ri.șul Adalbert Laszlo, prim 
mustru la uzina cocsochimică a 
combinatului siderurgic Hune
doara. Propunerea tovarășului 
Dumitru Dejeu a fost primită cu 
vii aplauze din partea asistenței 
Mulți dintre cei prezenți in sală 
îl cunoșteau pe tovarășul Adal
bert l aszlo Încă din anii copi
lăriei, alții au lucrat timp inde- 
lungat cot la cot cu el în uzină 
frică de pe timpul regimului 
burghezo-moșieresc, iar cel mai 
mulți din anii de după eliberare, 
e nd tovarășul Adalbert Laszlo 
s-a afirmai ca un valoros ino
vator, ca un muncitor stimat, 
care a fost întotdeauna prezent 
la acțiunile partidului și guver
nului. Mulți dintre cei care au 
luat cuvintul pe marginea pro
punerii făcute au arătat meritele 
pe care le are acesta și și-au 
exprimat încrederea că el îi va 
reprezenta cu cinste in Marea 
Adunare Națională. Tovarășii 
Cornel Gheorglie, Ion Mihuț, A- 
l.xandru Balint, Ion Diaconu, de 
10 Combinatul siderurgic, Iosif 
Munteanu de la I.C.S.H. și alții 
au susținut propunerea făcută 
nianitestindu-și simpatia și tncre- 
derea față de candidatul propus. 
Ei au arătat că giganticele cons
trucții ale Hunedoarei noi n-ar 
fi fost posibile dacă puterea de 
stat n-ar fi fost în mftnile po
porului muncitor. Vorbitorii au 
a-atat tn continuare că, paralel 
cu uriașele construcții siderurgice, 
în Hunedoara s-a construit și un 
oraș muncitoresc, numeroase in
stituții culturale și sociale.

Acestea, au spus ei, sînt ro
dul politicii de continuă îmbună
tățire a traiului oamenilor mun
cii, dusă de partid și guvern,- ro
dul străduințelor muncitorilor de 
a ridica necontenit productivita
tea muncii și de a reduce 
de cost al produselor. In 
mărețe realizări, se poate 
unitatea de nezdruncinat
partid, guvern și popor, unitate 
care nu va putea fi înfrintă de 
nici un fel de uneltiri, din țară 
sau din afara ei. Alți vorbitori, 
ca Ion Lăscău, Elena Bota, Vi. 
cenție Bălan, Petru Bogdan, Ion 
Țcpan etc., au scos în evidență 
înaltul democratism al sistemu
lui nostru electoral. Ei au arătat

prețul 
aceste 
vedea 
dintre

CANDIDAȚII F.D.P.-
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cai mai buni ni poporului nostru
La Bacău a fost propus candidat La Orașul Stalin a fost propus candidat

Tovarășul Al. Drăghici
BACAU (Prin telefon). —
în sala de festivități a fabri

cii „Steaua Roșie" s-au adunat 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din circumscripția electorală 
Bacău-sud pentru a desemna can
didatul F.D.P. în alegerile de de- 
putați în Mărea Adunare Națio: 
nală. Printre cei prezenți se a- 
flau muncitori de la fabrica 
i,Steaua Roșie" metalurgiști de 
la U.M.B. și „Muncitorul liber", 
textiliști de la „Proletarul", ță
rani muncitori din comunele Să
rata, Călugăra, Luizi-Călugăra, 
cetățeni din raza circumscripției 
electorale Bacău-sud.

Tov. Dumitru Berezițchi, mem
bru tn C.C al P.M.R și pcim se
cretar al comitetului regional de 
partid, a făcut un tablou al reali
zărilor înfăptuite în anii puterii 
populare în regiunea Bacău.

Printre altele, vorbitorul a men. 
ționat faptul că toate întreprin 
derile din cadrul acestei circum
scripții electorale lucrează în pre
zent în contul anului viitor.

In aplauzele furtunoase ale ce
lor prezenți tov. Berezițchi a pro
pus drept candidat în circum
scripția electorală Bacău-sud pe 
tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului, Politic al 
C.C. al P.M.R. și ministru al A- 
facerilor Interne.

Cei 22 de tovarăși care au luat 
cuvtntul tn cadrul adunării au 
sprijinit, cu căldură propunerea 
făcută și s-au angajat să întîm- 
pine sărbătoarea alegerilor cu 
însemnate succese în producție.

în cinstea ale- 
vor da peste 
pătrați țesături, 
de cost cu 1 la 
productivitatea

metri 
prețul 
mări

2 la sută. Exprimînd

— Sînlem de acord cu propu
nerea făcută și o sprijinim din 
toată inima — a spus utemista 
Victoria Burlacii, țesătoare la fa
brica ..Proletarul". .

In cuvintul său ntalsjlrul Gh. 
Pruteanu de la aceeași întreprin
dere a arătal că 
gerllor textiHștii 
plan 5.000 
vor reduce 
sută, vor 
muncii cu
via satisfacție a ceferiștilor față 
de propunerea făcută, mecanicul 
de locomotivă Dumitru Blaga a 
arătat că pînă la 3 februarie 
muncitorii depoului Bacău vor 
remorca 50 trenuri cu suprato- 
naj, un număr de 15 trenuri vor 
folosi cărbuni realizați din eco
nomii și vor da cu 10 zile mai de. 
vreme o locomotivă reparată cu 
ridicarea de pe osii.

Adunarea a sprijinit în unani
mitate propunerea ca tov. Alexan
dru Drăghici să fie desemnat can
didat al F.D.P. tn circumscripția 
electorală Bacău-sud.

C. ANDREESCU

In circumscripția electorală orășenească 
Ploești-nord a fost propus candidat

Tovarășul D. Coliu
PLOEȘTI (prin telefon).—Sala 

de festivități a '
regional Ploești 
căpătoare. 
muncitori 
III, de la 
plexul de 
superioare, combinatul industriei 
locale „Progresul", precum și ce
tățeni din cartierele Ferească, 
Ploeștiori etc Adunarea urma 
să desemneze un candidat al 
F.D.P. în circumscripția electorală 
orășenească Ploești-nord. Fiecare 
dintre cei prezenți tși amintea că 
din 1952 pină azi, în orașul Plo-

Sfatului popular 
devenise 

adunaseră 
rafinăriile 
„Teleajen",

neîn- 
aici 

II și 
com-

Se 
de la 
uzina 
fabricare a uleiurilor

al P.M.R.
Aplauzele celor prezenți au ră

sunat minute în șir. Se înscriu 
la cuvînt numeroși tovarăși. To
varășul Bokor Andraș sprijină 
cu căldură propunerea făcută.

Pe toți participanții la această 
adunare i-au entuziasmat în 
mod deosebit cuvintele sincere și 
calde rostite de tovarășul Vasi- 
le Cormoș din Sîntana de Mu-

(reș.
„Grea a fost viața noastră, a 

țăranilor, pe vremea cînd pămîn- 
turile erau ale moșierilor — a 
spus printre altele badea Vasile. ești au fost înfăptuite realizări 
Trăiam în mizerie. Astăzi, parcă dintre cele mai semnificative. Așa 
un soare nou a coborit in casele 
noastre. Pe pămînturile adunate 
laolaltă văd cu ochii mei cum an 
de an viața este mai înfloritoa
re. Partidul a adus soarele cel 
nou. Acum aș vrea să vă arăt cam 
ce se intîmpla altădată in campa
nia electorală — continuă vorbi
torul. Venea cite un domn înfo
folit în (ei de fel de blănuri și 
ne întreba :

— Fraților, aveți vaci ?
— N-avem — îi răspundeam

nai.

de pildă au fost construite nu
meroase blocuri cu zeci și zeci de 
apartamente. Numai în cartierul 
Mihai Bravu se află 2 blocuri 
noi cu 36 apartamente. în car
tierul Găgeni au fost construite 
8 blocuri cu 254 apartamente; pe 
strada Hajdeu un bloc cu 20 apar
tamente; apoi un cămin pentru 
600 tineri muncitori de la uzinele 
„1 Mai" etc.

La depoul de locomotive C.F.R.-Craiova
CRAIOVA (de fa trimisul 

nostru).

Aleile care duc spre depoul 
de locomotive C.F.R. Cra- 
iova au cunoscut tn după 

amiaza zilei de marți o Animație 
eu totul și cu totul deosebită. Se 
apropia ora 16. La această ori 
muncitorii depoului sfirșesc 
lucrul.

în hala centrali a depoului selip irtr-1 eu tziu, p s ■ os c ka oc

<aflau peste 2.000 de cetățeni. A 
uuat cuvîntul cazangiul Ilie Del- 
țcea de la depoul C.F.R», care a 
^propus drept candidat al F.D.P. 

I 4 { <
i stă căsuță iese o femeie tinără, micuță de stat, 
ț brunetă, cu ochi căprui. Se avîntă sprintenă pe 
i bicicletă și începe să pedaleze de zor. Dac-am

pentru circumscripția electorală 
nr. 16 pe tovarășul Cornel Fulger 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al comite
tului regional P.M.R. Craiova.

Aurel luga, inginer șef al de
poului C.F.R. Craiova susține 
propunerea. In cuvintul său el 
a arătat că tn vederea alegerilor 
muncitorii depoului și-au mărit 
eforturile tn producție.

Cei care au urmat la cuvtnt au 
susținut de asemenea propunerea

V. RANGA

Dar construcțiile de locuințe 
continuă. Nu este vorba numai 
de cele 5 blocuri noi cu cite 3—4 
etaje cu o capacitate de 174 apar
tamente, a căror construcție este 
pe terminate, ci și de acelea de 
pe strada Ion Fonaghn Cetățenii 
tși mai amintesc apoi că în oraș 
au fost ridicate 147 clădiri pe 
baza împrumuturilor acordate de 
stat.

Rețeaua comerțului socialist a 
crescut și ea de la 238 magazine 
la 501 magazine, dintre care mul 
te în cartierele muncitorești Apoi 
stadionului „Energia" i s-au a- 
dăugat noi tribune; astfel că a 
fost sporită capacitatea acestuia 
de la 12.000 la 25.000 locuri.

Și toate aceste lucruri nu sînt 
decît o mică parte din șirul 
de realizări ale puterii populare 
in orașul Ploești De aceea pro
punerea tovarășului Dumitru Ba 
talia, prim-secretar al Comitetu
lui regional P.M.R. Ploești, ca 
tov. Dumitru Coliu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C 
al P.M.R. să fie desemnat candidat 
al F.D.P. în circumscripția elec
torală orășenească Ploești-nord 
a fost primită cu mult entuziasm 
Propunerea a fost susținută de 
numeroși cetățeni. Astfel, utemis
tul Ion Maghiran, mecanic de 
precizie la rafinăria nr. 2 și-a 
luat angajamentul. ca, împreună 
cu brigada sa să obțină însemna
te succese în- producție. Cazan
giul Gheorghe Enache inginerul 
Boabă Alexandrii profesorul 
Gheorghe Miilea și mulți alții, 
au susținut cu însuflețire candi
datura tovarășului Dumitru Co
liu. La sfîrșitul adunării a fost 
trimisă o scrisoare .tovarășului 
Dumitru Coliu, prin care a fost 
încunoștiințat că a fost desemnat 
candidat tn circumscripția electo
rală Ploești-nord.

ION TEOHARIDE

ăsuța cu numărul 124 de pe strada Barițiu 
este situată intr-un cartier mărginaș al o- 
rașului Satu Mare. In fiecare zi, din acea-

ț urmări-o am 
' vedea-o oprin- 
) du-se in fața 
j fabricii de dan- 
! tele și perdele 
j „Solidaritatea" 

. t- - . . ! am afla căca abia după eliberare în con- j ea eS(e rflaria 
dițille regimului 
populară, oamenii 
ținut posibilitatea 
organele de stat reprezentanții j 
lor. Tovarășul Adalbert Laszlo j 1 
— au spus ei — muncește ală- 1 
turi de noi, îi cunoaștem caii- ' 
tățlie și sîntem convinși că J 
ne va reprezenta cu cinste în a- ; dițiiîor îngrozitoare de muncă. Patronii s-au bucii 
legerile de deputați in Marea A- rat, fiindcă acest Gheorghe Vereș participa activ 
diinare Națională l la f>eca« grevă.dunăre ixaționaia. Bătrina iolanda Vereș a rămas singură cu o po-

Propunerea ca tovarășul Adai- j var„ grea . întreținerea a trei copii. Cu ce să-i 
bert Laszlo să candideze în ale- j țină ? S-a apucat de spălătorie.
gerile de deputați în Marea Adu- j Pe atunci Maria avea șapte anișori și nu înțele- 
nare Națională a fost adoptată !Șea prea bine pentru ce a luptat tatăl ei și pen- 
. (tru ce a murit, ca om in floarea vîrstei. Le-a aflat
in unanimitate de cei prezenți. 1 pe toate cțnd a devenit mai mare și a ajuns ea 

VASILE TINCU ’însăși muncitoare. De trei ani Maria Borșa lucrea-

de democrație j Borșa. 
muncii au ob- 
să-și aleagă în

P. Borllă
Un tovarăș

Tovarășul
ORA$UL STALIN (de la tri

misul nostru).
Cetățenii circumscripției elec

torale regionale nr. 1 din Orașul 
Staljn și-au desemnat candidatul 
F.D.P. in alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională. împo
dobită sărbătorește, sala de feă-, 
tivități a clubului uzinelor „Stea
gul Roșu" s-a umplut treptat de C.C. ai P.M R., prim vicenresed.in- 

te al Consiliului de Miniștri, să 
fie desemnat candidat în circum 
scripția electorală regională nr. 1 
Muncitori, tehnicieni și funcțio
nari de la intreprindfifile „Stea
gul Roșu", „StrungiJfS „Nivea". 
depoul C.F.R., WS^Tnr. 2, fa-

și alți cetățeni ai circumscripției 
electorale, și-au dat adeziunea la 
această propunere

Oțelarul Florian Truță de la 
uzinele „Steagul Roșu" a 
cunoștință participanților 
nare că sectorul său de 
care a îndeplinit planul 
cu 25 de zile înainte de 
dînd pină acum și 100 tone oțel 
peste plan, închină succesul său 
alegerilor de deputați de la 3 fe
bruarie 1957.

„Tn numele oțelarilor uzinelor 
noastre — a spus el — susțin cu 
tărie candidatura tov. Petre Bo- 
rilă. Luptind pentru realizarea 
programului de industrializare a 
țării noastre trasat la cel de al 
11-lea Congres al P.M.R., vom fi 
totdeauna în primele rinduri ale 
luptătorilor pentru tot mai mult 
oțel dat patriei". ■ r,

în numele gospodinelor din car-, 
fierul de locuințe muncitorești 
„1 Mai" a vorbit gospodina Ele
na Blănaru, care, ca și muncito
rul Iosif Kovacs de la fabrica de 
ciment „Temelia", a vorbit deă- 
pre realizările înfăptuite în car
tierul lor în ultimii ani.

„Noi sîntem mîndri de reali
zările noastre — a spus G. Șan-, 
dru, muncitor |a tizlneli 'hr. ' 2‘ 
djri localitate — și sîntem hotă- 
rîți să le apăram îiupdtriva ori
căror încercări' alf dușmanilor 
poporului nostru de a submina 
puterea regimului democrat-'popii. 
lâr, regim făurit prin lupta oa
menilor muncii din țară noastr-ă. 
Luptind pentru îndeplinirea sar
cinilor noastre de plan, noi tre
buie să întărim totodată vig.ileit-’ 
ța noastră împotriva "acelor care 
uneltesc împotriva libertății noa
stre, Cucerite cu prețul atîtor' Jert
fe. Evenimentele din Ungaria, 
unde elementele eontrarevoluțlo1 
nare. Sprijinite de reacțitmea 
mondială, au'căutal să răstoarne 
puterea populară, trebuie si? con
stituie pentru noi un Îndemn' la 
vigilență. Vom vota la 3 febru»v< 
r.ie pe candidații F.D.P., votînd 
astfel pentru politica justă a par
tidului Și guvernului nostru, -dusă 
spre binele întregului nostru po
por muncitor".

greutâțile pot fl și vor. fi îndepăr» 
tate prin eforturile comune ale 
poporului nostru muncitor condus 
cu ințelepclune 'db către parlfti. '

Cu aplauze îndelungi, cu lo
zinci în cinstea partidului și 
gpve.rnjtljti a fost? primită propu- 
Ințrtep. țtj) tow""*-*' n-‘-- D— 
membru al I

Petre Borilâ,
Biroului Politic ni

oameni. Luînd cuvintul tov. Ma
xim Bergheanti, prim-secretar al 
comitetului regional P. M. R., a 
vorbit despre realizările obținute 
în ultimii ani de oamenii mun
cii din regiune.

Vorbitorul a spus printre alte
le . „A crescut nivelul construe- brica de ciment „Temelia" etc. ca 
țiilor cartierelor noi muncito
rești, cum este „Steagul Roșu", 
și altele. In domeniul con
strucțiilor de locuințe, cu toate că 
s-au realizat zeci de mii de metri 
pătrați, rezultatele obținute încă 
nu satisfac necesitățile noastre.
Numai în Orașul 
August încoace, - , .
lației s-a dublat. Greutățile exis
tente încă — a 
gheanu 
vom vedea împreună care sini 
mijloacele, căile de lichidare a 
lor. Vorbitorul a subliniat tn con
tinuare ajutorul însemnat pe 
care l-am primit din partea 
U.R.S.S., importanța recentelor 
tratative cu marea țară prietenă. 
Tn încheiere el a arătat că toate

Stalin, de la 23 
numărul popu-

adus la 
la adu
ni uncă, 

pe 1966 
termen,

_ spus tov. Ber- 
le vom discuta pe larg, 

vom vedea împreună

Din regiunea Timișoara m se anunță
cîțiva candidați F.D.P.:

*
*

Un maistru strungar
Un miner
O tînârâ inginera

Tel.efonul sună. De astă dată sîntem chemați de către 
Timișoara. Corespondentul nostru a colindat raioanele re
giunii, a asistat la adunările ce desemnează candidații 
Frontului Democrației Populare în alegerile de la 3 februa

rie șl acum vrea să împărtășească cititorilor cîteva din fap
tele Înregistrate.

Cu ajutorul stenografei dorința lui este îndeplinită. 
Să-i dăm cuvîntul.

In sala căminului cultural din 
comuna Pecica s-au strîns 
mai bine de 600 de cetă

țeni—mecanizatori la S.M-T. Rovi
ne, lucrători din cooperativa mește
șugărească „9 Mai", din coopera 
ția de consum, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid, U.T.M. 
și de stal din raion. Colectiviști 
din Pecica și Rovine precum și 
din celelalte comune ale raionu
lui. Ei s-au adunat pentru a și 
desemna Candidatul lor în alege
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională.

A luat cuvîntul lăcătușul frun 
taș Ilea Augustin care, în nume
le mecanizatorilor de la S.M.T 
Rovine, a propus drept candidat 
F.D.P. în circumscripția electora 
la nr. 20 Pecica pe Iosif Nagy, 
maistru strungar la uzinele de 
vagoane „Gheorghi Dimitrov" 
din Arad. Propunerea a fost pri
mită cu deosebită însuflețire, în- 
trucît mulți dintre cei prezenți il 
cunoșteau pe iosif Nagy din 1952, 
cînd a fost ales deputat în Ma. 
rea Adunare Națională. L-au cu-

uvintele au fost simple, 
calde : . . ■
„Vă mulțumesc, dragi to

varăși și cetățeni, pentru încre
derea ce mi-ați acordat-o Vă 
asțgur că voi depune tot sufletul, . 
toată străduința ca, împreună 
cu dumneavoastră, să facem ca 
această circumscripție .să devină 
cil mai frumoasă-, cit mal înflori
toare". Ultimele cuvinte ale Ero- 
ulți Muncii Socialiste, Nicolae 
Vasu au fost acoperite de aplau
zele puternice ■ ale alegătorilor 
circumscripției electorale nr. 16 
VUan din raionul „Tu-dbr Vladi
mir eseu",

Sala de festivități a I.O.R.- 
ului. De la mase prezidiu
lui, tov. Petre Drocan,. 

păim-secreter al comitetului de 
partid din raionul „Tudor Vladi- 
mrreacu", a vorbit participanți'.or - 
la adunare despre condițiile in
tone și internaționale în care 
a»e loc desemnarea de candidați 
pentru alegerile din 3 februarie 
1357.
•Au luat apoi cuvîntui alegăto

rii care au propus drept candidat 
a( F.D.P. în apropiatele alegeri de 
deputați în Marea Adunare- 
Națională, pe Nicolae Vasu, 
Erou al Muncii Socialiste. Pri-l 
mul care a vorbit, a fost Gh. Ră- 
dfilescu, maistru principal la 
I.p.R. „Numele tovarășului Vasu 
ne este cunpscut tuturor —■ a - 
spus el. II cunosc pe tov. Vasu 
dș multă vr.eme, deoarece am 
muncit împreună cu «tinsul. Incăl 
de etnd era foarte tînăr, ia uzi 
nșle „Timpuri Noi", era preocupai, 
de găsirea a noi metode de mun . 
că. El a fost un exemplu pentru- 
fiecare dintre strungari. In car-.' 
fierul unde locuiește, numele lui 
este iubit de toți cetățenii tocmai 
datorită grijii manifestate față' 
de nevoile acestora. Iată de ce- 
snsțin din toată inima candida
tura tov. Vasu".

■Atașîndu-se propunerii tov. Ră- 
dțilescu, și-au exprimat cu dra
goste și bucurie încrederea pe 
care o au față de Nicolae VasU— 
njuncitorul Ion Ords, de la 
IX).R., opticiaha Păuna Aldescu,' 
secretarul de partid al întreprin
derii, strungarul Neamtu Traian, 
secretarul U.T.M. — Rădueu Con-, 
stantin.

■ Strungarul Ștefănescu Aurel, 
care a asistat personal la cîteva 
demonstrații practice de tăiere 
rapidă a metalelor făcute de Ni-, 
colae Vasu, a arătat că, datorită’ 
aplicării metodelor înaintate ex
puse de Vașu, în tntrepj-inderea.' 
să, lună de lună, planul este în-" 
djpliniț și depășit. El și-a luat 
angajamentul ca în cinstea ale-' 
gerilor să depășească planul cu; 
2p la sută.

noscut mai bine însă după aceea, 
cînd deputatul a venit de nenu 
mărate ori între alegătorii sei 
pentru a ajuta la rezolvarea unor 
treburi gospodărești.

In Anina a avut loc o mare 
adunare pentru propunerea 
unui candidat F.D.P. In ale

gerile de deputați in Marea Aduna
re Națională, tn această circum
scripție electorală a fost propus 
candidat minerul fruntaș Con
stantin Cazacu, decorat cu ..Me
dulla Muncii". Aceasta propunere 
făcută de tovarășul loan Popescu 
II a fost întărită de mulți parti- 
cipanți, printre care Ion Olaru, de 
la fabrica de cherestea, colectivi
stul Ion Micicoi, Ion Abremil clin 
Bozovici și alții.

La clubul uzinelor „30 decem
brie" din Arad s-au adunat 
sute de muncitori ai acestei 

mari întreprinderi precum și mun
citori de la fabrica de strunguri 
„Iosif Rangheț". cooperativa meș
teșugărească „Coopmetal" și al
tele. La adunare a fost propusă 
candidata a F. D. P. pentru cir
cumscripția nr. 4 Arad.Vest ti- 
năra Maria Petrila inginer șef ia 
uzinele textile „30 Decembrie" A- 
rad.

Propunerea a fost făcută de Io
sif Mihaly, șeful sectorului fila
tură și susținută de Gheorghe 
Andreicic, Alexandru Bertok, Ga- 
vril Buza, inginer Elena lonescu, 
Mircea Șerbănescu și alții.

C. BUCUR

1. MIHUȚ

Acolo,, în i Ferentari
n om cu o privire 
piti se ‘ridică și 
te tiiși, hșa,' ta 

dreagă glasul, vorbi 
căutlnd parcă Ig (ncgpul 
vihtele. dar dpoF curgătof, de- 
prinzlndu-se cu atmosfera cal
dă, prietenească ce domnea in 
sala plină de oameni. Iși spu- 
se frumos numele secretarului 
pre’zldiulăi care notă: „Stroie 
'on, maistru forjor la „Mao 
Țze-dun“.

— Tovarășii Astăzi propunem^candidatul nbstru tn alegerili $ 
din februarie. Tovarășul P. Dimcea, care conduce ședința V 
a vorbit mai înainte despre rolul și sarcinile deputa(i.lor, cil Z 
și despre datoria noastră de a 'propune pentru circumscripția << 
electorală 25 Ferentari, pe cel mai bun dintre noi, pe un mun- y 
citor fruntaș, un gospodar cinstit și harnic, un luptător In- z 
cercat — un om care să ne reprezinte cu cinste In cel mai 0 
înalt lor — Marea Adunare Națională. Eu m-am glndlt și am § 
socotit că cel care merită încrederea noastră este tovarășul Z 
Aristide Economu... Z
Cine este candidatul propus de forjorul Stroie? Cine este V 

omul care și-a clștigat respectul1 prețuirea și încrederea locui- z 
tocilor din cartierul Ferentari, al oamenilor muncii din intre. < 
prinderile: „Victoria Socialistă"r întreprinderea .Manotehnica" > 
țesătoria „Munca textilă". „Mecanica morărif. PT.T Măgu- Z 
rele etc. aflate In circumscripția electorală 25?

Este un om slăbuț, cu părul.argintlii- ‘că plivirea dreaptă > 
deschisă. Strungarul frqntaș Aristide Economu este vestit nu > 
numai in secția mecanică ci și IA *lflflta^ci 'uzînh' ,Mdo' Ț2e- < 
dun", tn cBtb~ turrează. Vttrpr~tat--Ktf ~mr -eremptn rrtn • de $ 

"1, a > 
iliei < 

îoare >

Sărbătoare 
în..* zi de lucru

Sărbătorile nu sînt numai 
acelea înscrise cu roșu 
in calendar. Așa bună- ; 

oară slnt sărbători în zile de ] 
lucru și uneori sărbătorile a-i 
cestea se întrec să aducă oa-1 
menilor emoții și bucurii deo
sebite. 17 decembrie a fost o i 
asemenea sărbătoare In comu
na Bascov din raionul Pitești, 
în sala căminului cultural din 
Bascov au simțit această săr
bătoare locuitorii din comu
nele Drăganu, Smeura. Slă- 
tioarele, Mareș. Alboia șl ai 
comunei gazdă. A fost un în
semnat prilej pentru amintirea 
sumară dar emoționantă a rea
lizărilor regimului democrat- 
popular. Adunarea alegători
lor din circumscripția electo. 
rală nr. 24 Pitești avea scopul 
să propună un candidat F.D.P 
pentru alegerile de deputați 
in Marea Adunare Națională, 
în sala frumos împodobită 
domnea însuflețire și entu
ziasm. Cînd s-au cerut propu
neri, s-a ridicat tovarășul 
Gheorghe Botan, președintele 
gospodăriei agricole colective 
din Comuna Bascov.

— Pe tovarășa Ioana Stă- 
nescu o cunosc de mică este 
din comuna noastră. Acum lu
crează la întreprinderea „11 

> Iunie" din Qăvana. Despre ea 
avem numai cuvinte de laudă. 
Și-a depășit cu mult planul 
său de muncă. Propunînd-o 
candidată F.D.P. în alegerile j 
de la 3 februarie in circum- 6 
scripția electorală nr. 24 Pi- | 
tești, noi facem un lucru bun |

S-au aprins in ochii oame- S 
nilor lumini — semn al unei 1 
mulțumiri depline. Sigur_ că i 
da, aceasta este cea mai bună ț 
propunere I Cine nu o cunoaș- ! 
te pe Ioana Stănescu? ț 

M. CARANFIL »

L/n candidat din Constanța

Utemistul
Traian Stoian
CONSTANȚA (De la corespon 

dentul nostru).

Muncitorii portului Constanta 
și delegați ai oamenilor 

muncii din întreprinderile orașu
lui s-au adunat să propună can
didatul F.D.P. pentru circumscrip
ția electorală Constanța-sud în 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională. Lumd cuvin
tul, alegătorul Zaharia Drăghici 
a propus pe utemistul Traian 
Stoian, maistru strungar la Șan
tierul Naval Maritim.

Lăcătușul Ion Hogea, ajustorul 
Nicolae Constantin, inginerul 
Augustin Stuparu, 'cazangiul 
Gheorghe Trandafir, muncitoarea 
Maria Șoșoiu, pescarul Vuap Az- 
lambe, ofițerul Gheorghe Scarlat 
și alți vorbitori, susținînd propu
nerea, au arătat că tovarășul Tra
ian Stoian a învățat meseria pe 
șantier întîl ca ucenic, apoi a de
venit lucrător, iar pentru meri
tele sale profesionale a fost nu
mit maistru strungar într-uha din 
lecțiile cele mai importante alb 
șantierului.

„Avem încredere — a spus lă 
cătușul Ion Hogea —* că tinărui 
Traian Stoian ne va reprezenta 
u cinste în Marea Adunare Na 

’ională. Ne mîndrim cu el și de 
aceea la 3 februarie îi vom da 
cu încredere votul nostru".

Cei prezenți au manifestat în 
delung pentru victoria în alegeri 
a F.D.P. și și-au exprimat dra 
gostea profundă față de partid și 
guvern.

A CONSTANTI’.’ESCL’

< luptă, perseverență și energie puse in slujba celor mult:
> partidului. Orfan de mic. el devine la 15 ani capul fJtni.
? compusă din 4 frați Iți matdă' Dnmr^ade^îmWriSwmtoa. . 
\ La șanfiecu,l navcțl din Galaji tinărui Economu ciștigă' plinea
> amară șl sărașă 'pțntrui ‘el șiffrdfMrii 4ki,r-dter lot ălolo el
< intră In contact cu tupiă'țbrji pentru revendicările muncitorilor 
.< din generația eroică a cejor cate tv'tilpfar tn greva din 13
> iunie 1916.. în toiul hărțuielilor' cBHlhito Pit hdrrtinistrația por-
< tulții a grevelor de protest, a iittțșfd'rivă ex-ptoatăril și-a
A făcut tinărui Econpmu ilivățămintul di 'fldrlid ’și'acolo fi-a 
■> depus jurămțnjul de, credinjp fdță de stiliza clasei -muncitoare 
Z în 1940 este silit șă plece din’ 6clăii de furia leginnari'or 
X care porniseră p. vlnătoare impotriuprrpetof mul ctrtstîți mun- 
9 citări Dar nici la ..Vulfiph" .in București -Utiltir ssa bngapit nu 
;< încetează lupta. în nqapte^isfbrică a tul 23-Angusi a pornit 
>< cu arma tn nitAă fmpotriia ncSparlțilVC fasciști și -de atunci 
>> a rămas pe linia intji. ca un sbldat hotătlt al partiduiur’ In 
X producție ajunge datorită muiWli Settle, printre primii frimtn>i 
X ai Întrecerii socialiste și primgște -drept' hfpțulrt a succeselor 
o sale „Ordinul Muncit". SUte de 'ttnerf au primit -de-d'-lungul 
X anilor de la meșterul Hconomtf sfatul han o-nmerle de aur 
? și ceva din spiritul acela perseverent de IttPfdttrr cert mttracte- 
X rizează. Ultimii elevi sint PhiaRtel doi-feciori htlngșterului — 
X Ion și Moscu. strungari vestiți și bt tdire-l -urmează la sckim 
2 bul doi. La amiaza zilei, și a vîrstei, cel doi tineri preiau-din

mina tatălui și .comunistulifi ntașiiea~--frontul lor derluptă.
■> ...Acesta este, tovar-ă^i, candidatul nostru I
? Erau 'Mulți printre cei care au sprijinit propunerea -și -locui- 
X iori ai noului cartier Ferentari, cîteva sute din-miile de -oa- 
X meni care trăiesc civilizat ,și tn ■ confort în ^blocurile cele 
Q noi. Sala de festivități a școlii mixte- -din cartierul blocurilor 
>< unde avea Inc evenimentul, frernăta-de aplauzele lor entuziaste

• li-,:'-.- .. . .

ză la fabrica „Solidaritatea". Acum trei ani fabri
ca de dantele și perdele era într-o pivniță pe stra
da „Kosuth Lajos", acolo unde ii hărăzise locul ve
chiul patron In 1853 muncitorii s-au instalat într-o 
fabrică complect nouă, o fabrică mare cu acoperi
șul de sticlă, cu băi cu mozaic, mă rog. o fabrică 

de-a noastră.
Maria este ca

satoare la sec
ția perdele la o 
mașină de cu
sut electrică. Ea 

terminat 
anual 

luna au- 
de-acum 

coase perdele în contul lunii martie 1957. Este o 
femeie cunoscută și iubită de oameni

| n sala mare de ședințe a sfatului popular al 
“ orașului Satu Mare au venit numeroși mun

citori din fabrici, funcționari, gospodine, bătrîni și 
tineri, in vederea desemnării unui candidat al 
F.D.P pentru circumscripția electorală nr. 11. A 
luat cuvintul tovarășul Dezideriu Lakner. prim se
cretar al comitetului orășenesc de partid și preșe
dinte al consiliului orășenesc F.D.P.

Tovarășul Lakner propune candidat pe o tînără 
muncitoare de 25 de ani: pe Maria Borșa. Mulți 
care o cunosc au luat cuvintul și au vorbit cu dra
goste despre această tînără, sprijinind cu căldură 
propunerea.

Da, Maria Borșa are 25 de ani. Actim ctțiva 
ani, a votat pentru prima oară în viața ei. Și iat-o 
acum ea însăși candidată.

GREVISTULUI
Dar ca s-o

cunoaștem mai bine vă vom povesti cîte ceva des
pre Maria Borșa născuta Vereș.

Jn anul 1939 Gheorghe Vereș, tatăl Măriei, lă
cătuș la fabrica „Unio“, a murit tuberculos. 
Totuși Gheorghe Vereș nu a murit de moarte 

naturală ; ei a fost ucis cu premeditare de patro
nii „tJnio"-ului, în fabrica aceea în care, pe vre- 
muri, moartea a secerat multe vieți datorită con-

și-a 
planul 

încă tn 
gust ;

I
I

ȘT. HALMOȘ J
G. PETRE v



Vestitori
aî noului

• In cinstea conferinței re
gionale de partid, muncitorii 
uzinei textila „11 Iunie“-Găva- 
na-Pitești au organizat un 
schimb de onoare pe secții. El 
a fost cîștigat de către schim
bul I, care a avut o depășire 
de plan de 261 kg. fire bum
bac.

VICTOR NEACȘA 
secretarul organizației U.T.M. 

schimbul 1

> • Drumul care leagă comu- 
i na Pomîrla de orașul Dorohoi
> începuse să devină cam greu 
i de străbătut din cauza gropi-
> lor și a mlaștinilor care se fă-
> ceau în timpul ploilor. Pentru 
• repararea acestui drum, ele- 
' vii Școlii profesionale agrico- 
i le din Pomîrla au carat peste 
i 11 m.c. de piatră; Elevii Eu- 
i gen Băltineanu, Gheorghe
> Rusu, Mihai Morarii, Mihai 
i Bohițoiu. Mihai Apetrei și al-
> ții au muncit cu multă trage- 
i re de inimă pentru amena- 
) jarea acestui drum.

GH. I. VOLOȘENIUC,
EUGEN PALANCEANU 

elevi

• Pe șantierul IV cunstruc- 
t’1. Lufieni lucrează mulți ute
miști. Intr-una din zile, ute
miștii —. in frunte cu comite
tul organizației U.T.M. — au 
organizat o acțiune de muncă 
voluntară pe lotul II Bărbă- 
teni cu scopul de a strînge 
cărămizi, betonate și alte ma
teriale risipite pe tot locul. U- 
temiștii, printre care Dumitru 
Mărăcineanu, Cimpeanu An
drei, Constantin Păulescu, Du
mitru Gui și alții, au muncit 
cu mult spor. Ei au strins 2 
m.c. cărămizi, 5 m.c. betonate 
și alte materiale.

VALENTIN CIRSTOIU 
constructor

de• în școlile elementare
7 ani din comunele raionului 
Sighet învață astăzi carte toți 
copiii de vîrstă școlară. La 
centrul raional Sighet funcțio
nează 3 școli medii de 10 ani, 
cu limbă de predare romînă, 
maghiară și ucraineană. Creș
te nivelul cultural al maselor, 
crește și gustul lor pentru ci
tit.

In raion sînt astăzi peste 37 
biblioteci, cu un fond de cărți 
de 51.974 de volume. Numai la 
concursul „Iubiți cartea44 sînt 
înscriși peste 2.900 de tineri.

NICOLAE RACZ 
activist

• Fiind conduși de activul 
pionieresc, pionierii și școlarii 
de la Școala elementară de 7 
ani din comuna Roznov, ra
ionul Piatra Neainj, au par
ticipat cu multă hărnicie la 
strfngerea fierului vechi. Ast
fel, pionierii din detașamen
tul nr. 4 — clasele a Vl-a și 
a Vii-a — au colectat peste 
1.000 kg. metal vechi. Din a- 
cest detașament s-au eviden
țiat in mod deosebit pionierii 
Dan Filimon. Elena 
Paul Corfu, Dorel 
grupa 
Maria 
alții.

condusă de 
Tavasache

Bărbierii, 
Căpitanii, 

pioniera 
și multi

EL. EȘEANU 
instructoare superioară 

de pionieri

Cronica filmului

.TATA, MAMA, 
NEVASTA $1 EU

Cuvintele renumitului cineast 
francez Delluc ar piitea deveni 
motto-ul întregii opere a regizo
rului Jean Paul le Chanois, rea
lizatorul cunoscutelor filme „Tata, 
mama, bona și eu” și, acum, 
„Tata, mama, nevasta și 
eu*‘. Spunea Delluc: „Nu aveți 
nimic de spus ? Plimbați-vă, pri
viți in jurul vostru, notați Stră
zile, metrourile, tramvaiele, pră
văliile sînt pline de mit de dra
me. de mii de comedii originale 
și puternice care vă sfidează ta
lentul, oameni de talent**. într-a- 
devăr Jean Paul le Chanois este 
un consecvent autor de filme ce 
abordează tocmai asemenea teme 
banale, cotidiene : „Plecat fără 
adresă”. „Examenul". „Tata, ma
ma, bona și eu". Și succesul îl 
datorește faptului că e un fin 
observator al vieții, capabil să 
transforme in eveniment artistic 
întîmplările banale ale oamenilor. 
Cine a putut uita măiestria cu 
care regizorul a știut să redea 
cu mijloace artistice nuanțele 
psihologiei, tn fiecare moment al 
peripețiilor celor trei evadați din 
filmul recent vizionat „Evadații”?

Le Chanois este un abil mînui- 
tor al mijloacelor de expresie 
specifice filmului. în '..Tata, ma
ma, nevqtsta și eu** Le Cha
nois duce genul dincolo de limi
tele sale obișnuite, renunțind e- 
vident la o construcție dramatică 
axată în jurul unei anume și 
precise întlmplări. Filmul este 
mai degrabă o suită de intim- 
plări mărunte, omenești, care se 
înșiruie, devin curgătoare dato
rită acelei calități a lui Le Cha
nois de a povesti cinematografic. 
Și, bineînțeles, sînt legate aceste 
nenumărate episoade de tema 
centrală a filmului, probleme 
grave ale Franței capitaliste de 
azi, criza de locuințe șl neputin
ța de a o soluționa, greutățile 
de zi cu zi prin care trec oame
nii simpli din această țară.

Tema aceasta, enunțată, dacă 
vă amintiți, în primul film al lui 
Le Chanois, „Tata, mama, bona 
și eu”, a devenit în acest al doi
lea—ideea centrală. Mici povestiri 
avînd fiecare în parte viabilitate, 
mici anecdote pline de umor, re
alizate cu o mare umanitate și 
legate tntr-un fel sau altul mai 
toate de tema principală, se în- 
șiruie In film. A povesti subiec
tul este o imposibilitate: poves
tirea subiectului nu este nici pe 
departe suficientă pentru a-ți face 
o idee despre valoarea si semni
ficația filmului. Filmul trebuie 
neapărat văzut șl nu „citit" in 
cadrul unei succinte cronici. Sînt 
întîmplările mărunte a patru oa
meni oarecari din cartierele me-

(Urmate din pag. l-a)

O scenă din film

dii ale Parisului, întîmplări adu
cătoare de necazuri sau mici 
bucurii cotidiene, comune miilor 
și miilor de parizieni simpli. Toc
mai această varietate a eveni
mentelor: neajunsurile spațiului 
locativ redus, greutățile ce apar 
odată cu nașterea copiilor și stră
daniile inutile de a ieși din acest 
impas, zădărnicia încercărilor de 
a echilibra bugetul familial, al
toită cu necazurile și animozită
țile reciproce pe care o conlocui- 
re Intr-un spațiu îngust le 
provoacă, toate acestea constituie 
elementele povestirii. Te cucereș
te în acest film atît solicitudinea 
cu care realizatorii se apropie de 
problemele oamenilor mărunți cit 
și umorul, hazul de necaz cu 
care este tratată de-a. lungul în
tregului film, această temă tris
tă in esență.

Aci se află însă o slăbiciu
ne evidentă a filmului, resemnarea 
în fața situației date — slăbi
ciune care dealtminteri se dator 
rește probabil nu miopiei politice 
a lui Le Chanois, ci agerimii 
cenzurii capitaliste care nu do
rește și nu permite să se vadă 
atinsă pregnant nici una din pro
blemele ce constituie răni ale o- 
rînduirii pe care-o apără. Acest 
haz de necaz pe care-l practică 
eroii filmului are însă darul de 
a nu ascunde în spatele hazului 
necazul însuși. De aceea, dincolo 
de rîsul pe care-l pricinuiește cu 
generozitate, filmul lui Le Cha
nois este totuși destul de trist

Sînt rare, foarte rare cazurile 
cînd un succes cinematografic 
poate fi „refăcut**. cînd un film 
de mare. popularitate poate servi 
drept bază pentru o imitație cer- 
cind să exploateze astfel succe
sul originalului Cu atît mai 
mare este meritul lui Le Cha
nois care a izbutit să facă un al

doilea film după „Tata, mama, 
bona și eu" cu aceeași echipă de 
admirabil actori (Robert Lamou
reux, Fernand Ledoux, Gaby 
Morlay și Nicole Courcel). Aceeași 
vervă, același umor îl intllnim 
acum. Se adaugă însă o mai se
rioasă, mai adîncă și mai arză
toare temă socială care consti
tuie ideea de bază a filmului.

ION BARNA

Un nou studio
pentru

viitorii actori

Decadei cărții
In cinstea Decadei cărții edi

turile noastre pregătesc apariția 
unor noi lucrări beletristice, 
științifice și tehnice originale, în 
limba romînă și în limbile mino
rităților naționale. Aceste cărți 
vor însuma un tiraj de peste 
1.000.000 de exemplare.

Din literatura beletristică vor 
fi editate primele două volume 
din „Opere" de Ion Ghica și două 
volume de „Studii critice" de Do- 
brogeanu Gherea în colecția „Cla
sicii romîni", volumul „Scrieri 
alese" de Alecu Russo în colec
ția „Biblioteca pentru toți", vo
lumul VII din „Opere" de Mi-

hail Sadoveanu, „Cronică de fa
milie" volumele I, II, și III de 
Petru Dumitriu, precum și lu
crări de I. Șerbu, Pavel Dan, 
T. G. Maiorescu, Aurel Rău. C 
Chiriță. L. Fulga și alții.

Din literatura tehnică vor ve
dea lumina tiparului printre al
tele volumul I din „Manual de fi
zică generală" de Al. Oisman, 
„Catalogul de tuburi electronice" 
de A. Georgescu și I. Golea, vo
lumul III din lucrarea „Practica 
automobilului" de P. Cristea în 
limba maghiară.

(Agerpres)

T

Luni a avut loc în str. 30 De
cembrie nr. 9, în sala complect re
novată a fostului cinematograf 
Casandra, inaugurarea Studioului 
de teatru și operă de pe lingă 
institutul de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiale" 
și Conservatorul de muzică „Ci 
prian Porumbescu". Aici studen
ții vor susține examenele practice 
și' vor prezenta spectacole și con
certe.

La festivitatea inaugurării au 
luat parte tovarășii Ion Pas, 
prim-locțiitor al ministrului Cul
turii, artistul poporului Costache 
Antoniu, directorul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" Dimitrie Dini- 
cu, directorul Conservatorului de 
stat „Ciprian Porumbescu", Ho
ția Teodoru, directorul Institutu
lui de arte plastice „Nicolae Gri- 
gorescu", numeroși artiști și stu
denți.

Artistul poporului Costache An
toniu și studenta Ana Vlădescu, 
din partea Asociației studențești 
a Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragia 
le", au mulțumit partidului și gu
vernului pentru darul făcut prin 
deschiderea acestei frumoase săli.

După festivitate, în ciclul de 
conferințe cu teme din istoria 
mișcării teatrale romînești, orga
nizat de cercul științific al insti
tutului, a avut loc un simpozion 
consacrat regizorului Paul Guști. 
Scriitorul Ion Marin Sadoveanu, 
directorul Teatrului Național ,J. 
L. Caragiale", maestrul emerit 
I Șahignian și artiștii emeriți 
l. Finteșteanu și Al. Pop Marțian 
au evocat figura marelui om de 
teatru.

In încheierea simpozionului stu
denți ai Institutului de artă tea
trală și cinematografică 
Caragiale" au interpretat 
logul „Romînii verzi" și 
„Atmosferă încărcată" și 
țiune" de Caragiale.

(Agerpres)

„I. L. 
mono- 

schițele 
„Situa-

La începutul reparațiilor Recital al unul pianist 
din R. F. Germană

(Urmare din pag. l-a)

MUNCA
POLITICA
nele studențești, subliniindu-se 
necesitatea ca în cămine, organi
zațiile U.T.M.» comitetele de că 
mine să organizeze munca poli
tică cu studenții, timpul lor li
ber, să manifeste mai multă exi-

gență față de diferitele atitu
dini de neglijență ale unor stu- 
denți. De asemenea, conferința a 
subliniat necesitatea ca organiza
țiile utemiste ale asistenților li
ni verși tari să lucreze
strînsă legătură 
U.T.M. de facultăți

în mai 
cu birourile 
și ani.

Pentru întărirea
combativității revoluționare

Organizațiile U.T.M.. au un 
mare rol în înarmarea studenți
lor cu concepția marxist-leninis- 
tă despre lume și societate, în 
dezvoltarea în rîndul studenților 
a dragostei și devotamentului 
față de poporul nostru muncitor, 
față de P.iM.R., în antrenarea ti
neretului la lupta pentru cons
truirea socialismului Organiza
țiile utemiste sînt chemate să 
combată influențele ideologiei 
străine dușmănoase și să ia po
ziție combativă împotriva propa
gandei reacțiunii imperialiste 
care caută să otrăvească tinere
tul cu idei anti-socialiste. Parti
cipanții la discuții au arătat că 
uneori unii utemiști dovedesc un 
slab spirit de combativitate revo 
luționară. Nu întotdeauna organi
zațiile U.T.M din facultăți s-au 
stabilit ferm pe poziția principii
lor statutului U.T.M. Unii studenți 
consideră că ei nu au aceleași 
îndatoriri statutare ca toți cei
lalți membri ai organizației, ceea 
ce constituie o serioasă neînțele
gere tocmai a principiilor de bază 
ale statutului U.T.M. Utemistul 
Mitran Mircea, de la Facultatea 
de filologie, arăta că în universi
tate unii utemiști consideră că 
organizația este un loc călduț, în 
care pot trăi liniștiți, cu singura 
grijă de a-și plăti la timp coti 
zațiile. ,Eu consider că cu astfel 
de oameni, care nu fac nimic 
pentru organizația noastră, tre
buie discutat foarte serios — a 
spus tov. Mitran In facultățile 
noastre și în special în cele cu 
caracter umanistic se manifestă 
uneori cite o atitudine de intelec
tualism. Unii spun că noi, ca in
telectuali, ar trebui să fim mai., 
„umanitariști" Aceasta vrea să 
subințeleagă că lupta de clasă nu 
și-ar mai avea locul. Acest lu
cru, după cum ne dăm bine sea
ma cu toții, este foarte greșit. 
Partidul ne învață că lupta de 
clasă continuă să se desfășoare în 
țara noastră iar noi nu trebuie să 
slăbim nici un moment spiritul 
revoluționar, combativitatea".

Există de asemenea o greșită 
înțelegere pentru unii studenți 
a ceea ce înseamnă colegiali
tate. A admite ca un coleg 
să se poarte nedemn cu profeso
rul său, să chiulească de la ore, 
să se facă colportorul zvonurilor 
și propagandei dușmane, este 
oare aceasta colegialitate? Desi
gur că nu 1 Organizațiile utemis
te sînt chemate să lupte împotri
va unor asemenea concepții dău
nătoare.

Marea majoritate a utemiștilor 
din universitate au condamnat cu 
fermitate manevrele dușmănoase.

Orientîndu-se bine ei și-au expri
mat, în mitingurile care au avut 
loc, indignarea față de propa 
ganda deșănțată, față de calom
niile dezlănțuite de oficinele im
perialiste impotriva regimului 
nostru de democrație populară. 
Au fost cazuri insă, cînd unii ute
miști au avut o atitudine de in
diferență față de ceea ce se pe
trece în jurul lor, manifestînd 
lipsă de hotărire și curaj față de 
manifestările dușmanului de cla
să. Aceasta indică, intr-adevăr, 
ca o necesitate importantă, întă
rirea spiritului de combativitate 
revoluționară a utemiștilor de la 
Universitatea ,,C. I. Pardon" Cu
vintele tovarășului prorector Jean 
Livescu trebuie să aibă un puter
nic ecou în conștiința studenților 
Universității „G. 1. Parhon"
„Ideea că a fi intelectual înseam
nă să te joci cu ideile constituie 
o poartă prin care ideologia bur
gheză pătrunde în felul de a 
gîndi și de a se manifesta al unui 
student". Să ne fie clar că ute
miștii trebuie să fie purtătorii idei
lor P.M.R. ai construirii socialis
mului în R.P.R., iar ori ce fel de 
idee demagogică trebuie com
bătută ca fiind o armă din arsena
lul dușmanului. Acest lucru tre
buie să ne dea de gîndit și să ne 
facă să stăm ferm pe pozițiile 
noastre, de a demasca la timp a- 
titudinea și încercările dușmă
noase de a defăima realizările 
regimului nostru. Trebuie să fim 
foarte atenți, mereu să ne între
băm: Cui servesc atitudinile noas
tre ?

Este necesaT să fie lichidate ten
dințele manifestate Ia unii, de a 
considera principiile marxistn-le 
ninismului drept un soț de „gumi
lastic", de a considera esențial 
doar „condițiile concrete", „spe
cificul național", punînd în discu
ție tezele marxiste de bază, care 
constituie un bun cîștigat.

Or, învățătura marxist-leni- 
nlstă are un caracter universal și 
nici' un fel de „particularități" 
ori „condiții" nu pot modifica 
conținutul ei esențial, revoluțio
nar.
.Este clar că orice asemenea 

„interpretări" nu pot duce decît 
la confuzii in concepție despre 
lume și viață, zdruncinind edu
cația studenților ca oameni înain
tați, legați de interesele clasei 
muncitoare, de lupta pentru idea
lul nobil al socialismului. Pe 
bună dreptate, tov. Ludwig 
Grilmberg, asistent, sublinia că 
apartenența la organizația noas
tră trebuie să fie lipsită de orice 
fel de abateri de la linia parti
dului.

Forme
de muncă cultural-educativă

vanate

In centrul activității
U. T. M. din facahăți

•Ar w »«<' MP ” X- Jb» 
nu întrunește încă întrutotul. în 
momentul de față, con-dițiile, pen
tru a fi.un lăcaș de . cuttură și 
distracție, în- care studenții Să-țj 
găsească posibilități de odihnă 
plăcută. Există o serie de pro
bleme administrative și organiza
torice care nu au reușit să fie 
rezolvate. Am făcut nenumărate 
propuneri comitetului U.T.M. To
varășul Bulai, secretarul comite
tului U.T.M., a spus că acestea 
sînt lucruri de... perspectivă. Dar 
dacă lăsăm toate aceste lucruri 
ca perspectivă pentru fiecare ari, 
atunci cînd va deveni acest lă
caș un adevărat club, unde tine
rii noștri să se distreze bine ?“ 

De mare importanță este — 
așa cum a arătat majoritatea vor-

bitorilor — căutarea și găsirea u- 
nor forme eficșce de lămurire 
a unor întrebări și'confuzii ca-, 
re-și pot face ide în rfnddrile stu-’ 
deniilor. Organizația U.TM. 
poate șj trebuie să se lege ' mai 
■puternic de masa studenților, să 
cunoască mai bine, maf operativ 
nedumeririle și problemele stu. 
denților, pentru a putea aduce 
lumină. Ea trebuie să muncească 
în așa fel în acest domăniu, Incit 
studenții să înțeleagă profund 
politica partidului și guvernului. 
Așa cum s-a preconizat la confe
rință, pol fi folosite larg convor
biri ale studenților cu specialiști 
în diferitele probleme, cu acti
viști de partid și de sfat.

în mijlocul vieții
care față de unele manifestări 
dușmănoase nu ia poziție hotărîtă 
și imediat. în unele institute 
de învățămint superior se 'mani
festă, pe alocuri, o lincezeaiă. o 
autoliniștire. In aceste stări de 
lucruri s-a vădit slaba muncă 
desfășurată de organizațiile, noas
tre U.T.M. pentru educarea- 
politică a utemiștilor Organiza
țiile utemiste sint chemate să 
înarmeze pe utemiști cu-ettnoașîe- 
rea situației politice interne și in
ternaționale, cu înțelegerea pro
fundă a justeții politicii partidu
lui nostru. Soluția este de a im- 

. bunătăți deci munca politică în 
organizațiile U.T.M., de a ne o- 
cupa mai îndeaproape de educa
ția comunistă a utemiștilor. Con
siderăm că s-a făcut o greșeală 
în urmă cu ani cînd 3-a renunțat ÎT1 
organizațiile utemiste dhi institu
tele noastre la învățămintul po
litic de organizație. S-a s-us că 
de educația politică și ideologică 
a studenților utemiștj Se ocupă 
cadrele specializate de la cate
drele de științe soc ale. iar organi
zația noastră trebuie sa se ocupe 
doar de controlarea feluiui cum 

. învață utemiștii. Aceasta nu 
este just. Trebuie să studiem po
sibilitatea de a găsi o formă co
respunzătoare pentru educarea 
politică, și ideologică a utemiști
lor din institutele superioare, un 
sistem de învățămînt nu rigid, ci 

__ ____ ______ _______ diferențiat, mai interesant, care
în felul acesta studenții sprijină să-i atragă pe studenți să învețe 
traducerea în viață a politicii par- cu plăcere și pasiune. De acest 
tidului ca un număr cit mai mare 1 
de fii de muncitori și țărani mun
citori să poată urma învățămfn- 
tul superior.

Referitor Ia această problemă, 
tov. Șandor Ștefan, de Ia Facul
tatea de fizîco-matematici spu
nea : „Noi ne-am gtndif ca stu. ' cest program să fie înfăptuit prin 
denții noștri cu o pregătire bună 
să se ocupe de cite un student 
muncitor venit din fabrică, pe 
care să-l ajute pentru a se putea 
prezenta la examen bine pregă
tit. Sînt convins că în felul aces
ta ar învăța unul de la altul lu
cruri bune, sănătoase".

Tovarășul Cîrțină iulian, dele
gat al utemiștilor Facultății de 
istorie, arătînd experianța dbbîn- 
dită de facultate în această pri
vință, a Spus: „La noi în facul
tate s-a format un ansamblu ar
tistic format din 140 de studenți, 
care activează bine în diferitele 
formații artistice. Noi am mers 
de mai multe ori în deptasarecu 
acest ansamblu, la Cîmpulung, la 
uzinele „23 August". Pot spune 
că facultatea noastră întreține re
lații strînse cu muncitorii de la 
uzinele „23 August". Noi, ca stu
denți, putem învăța multe pentru 
practica noastră de viitor, de la 
tinerii muncitori. întotdeauna ne1 
primesc cu multă bucurie. Mi-am 
dat seama că muncitorii doresc 
foarte mult să aibă cu noi rela
ții mai strînse. Noi trebuie să a- 
jutăm pe acești muncitori, prin
tre care se află mulți care ur
mează (fără frecvență) facultă
țile noastre".

Din dezbaterile conferinței se 
poate considera că organizația,de 
bază U.T.M. de la Universitatea 
„C. I. Parhon" va ști să tragă 
toate concluziile în problema în-, 
tăririi legăturii studenților cu 
viața, va lupta pentru inițierea 
de forme variate care șă asigure 
o permanentă și mereu cresetadă. 
prezență a studenților în' itfhlo- 
cul oamenilor ntilhcii, în mijlociii 
problemelor concrete ale construc
ției vieții noastre noi.

ir tați trebuie fă manifeste mai muț,-
Tn încheierea dezbalefilor 

luat cuvîntul tovarășul Virjjil Vă ’ 
Trofin. prfrm secretar al C.C. aL mJita aic 
U.TM. După ce a arătat că în a„trenării ...□■■« ue organl- 
actuala situație internaționa a se zație a unui număr cit mai mure, 
desprinde efortul crescmd al pu- .de utemiști. Toți utemigtiir tre- 
terilor imperialiste de a reînvia buje jje atrașj țn diferite munci 

Politice, obștești, sjwrtive, cuib

Unul din principalele elemente 
necesare pentru formarea unei 
concepții clare și sănătoase des
pre viață o constituie cunoașterea 
profundă a realităților noastre, 
rea’.izarea unei strînse legaturi a 
studenților cu viața practică, 
creatoare ce se desfășoară în 
țara noastră.

Necesitatea de a-i cunoaște și 
de a învăța de la oamenii mun
cii, legăturile cu întreprinderile, 
cunoașterea realității constituie 
o necesitate obiectivă.

Participanții la dezbateri au 
scos în evidență marea însemnă
tate pe care o are pentru activi
tatea lor patronarea facultăților 
de care întreprinderi. Legătura 
realizată cu diferite întreprinderi 
s-a dovedit a fi foarte bună, de
oarece studenții au putut cunoa
ște viața mai bine. Această legă
tură dintre studenți și diferite 
întreprinderi, vizitele muncitori
lor în mijlocul studenților i-au a- 
jutat foarte mult in întreaga ac
tivitate, a adus o însemnată con
tribuție la întărirea poziției de 
clasă a multora dintre studenți. 
Participanții la dezbateri au con
siderat că cursurile de pregătire, 
a muncitorilor care vor să studie
ze mai departe, înființate la uni
versitate, constituie o inițiativă 
foarte frumoasă. S-a semnalat că 
diferiți directori de întreprinderi 
s-au arătat deosebit de mulțumiți 
de această colaborare, deoarece

lucru trebuie să se-ocupe organi. 
zațiile U.T.M. din universități, 
să nu aștepte planuri și indicații 
„de sus". S-ar putea,. de pildă, 
stabili un program miniai ; de 
probleme politice și ideologice cu 
care să fie înarmați studenții. A-

diferite metode de muncă cum ar 
fi conferințe, discuții, referate pe 
diferite teme etc. Comitetul 
U.T.M. pe care-l veți alege acum 
va trebui să dea cea mai mare a- 
tenție problemei găsirii forme
lor cele mai potrivite pentru 
ridicarea nivelului ideologic și 
politic al ffecărui utemist".

In continuare vorbitorul s-a re
ferit la unele aspecte ale muncii 
asociațiilor studențești.

„Constituirea asociațiilor stu
dențești pe baza Hotărîrii Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. are 
scopul de a cuprinde întreaga 
masă a studenților in activitatea 
cultural-sportivă educativă, de a-i 
antrena efectiv la rezolvarea îh 
condiții mai bune a • problemelor 
de învățămînt, de asistență socia
lă a studenților. în felul acesta 
organizațiile din facultăți ale 
U.T.M. — unica organizație po
litică revoluționară a tineretului 
din R. P. R. — pot in condi- 
țiunl mai bune să-și îndeplineas
că sarcina principală : educarea 
politică și ideologică a utemiști
lor și a celorlalți studenți.

Cînd s-au înființat , aceste aso
ciații studențești, unii utemiști 
își puneau diferite întrebări in 
legătură cu rolul organizațiilor 
U.T.M. din facultăți. Aceasta 
dovedește că ei nu au lost 
lămuriți pe deplin asupr.a rolului 
pe care-l au aceste asociații. Cred 
că pentru fiecare dintre noi tre
buie să fie clar că unica organi
zație politică de tineret din țara 
noastră este U.T.M. Iar crearea 
asociațiilor studențești trebuie să 
ducă tocmai la întărirea, la creș
terea activității organizațiilor 
U.T.M. din facultăți.

Organizațiile U.T.M. din facul-

apreciabil. Totuși, la majoritatea 
reuniunilor au avut Ioc abateri 
de la disciplină, iar în unele ca
zuri manifestări cu caracter hu
liganic. Aceste fapte se explică 
prin aceea că în masa studen
țească există cîte un scandalagiu 
cu obiceiuri vechi, care poate 
și trebuie să fie pus la punct.

Participanții la discuții au cri
ticat darea de seamă care apre
ciază că doar „partea introduc
tivă a reuniunilor" 
cu un scriitor, profesor 
are un caracter educativ, 
rea de seamă, a spus un 
s-a arătat că reuniunile 
șești au un caracter educativ în 
partea introductivă. Cred că o 
reuniune nu trebuie împărțită în 
parte educativă și needucativă, 
după cum are. ori n-are, parte in
troductivă. Reuniunile, in ansam
blu trebuie să sudeze colectivul, 
să-i apropie pe studenți, să joace 
un rol moral-politic îh viața fa
cultății. Propun să se organizeze 
cîte 5—6 reuniuni în același timp 
în mai multe facultăți, nu una 
singură. în acest fel și studenții 
noștri și-ar petrece timpul liber 
într-un chip mai plăcut".

Utemistul Sandu Singer, de la 
Facultatea de filozofie a criticat 
dezinteresul pe care l-a dovedit 
vechiul comitet U.T.M. față de 
clubul facultății: „Clubul nostru

In conferința organizației de 
bază U.T.M. au fost dezbătute 
unele probleme ce se referă la 
forme diverse în care se poate 
desfășura activitatea politică din 
universitate. Delegații au insistat 
asupra faptului că munca cultu- 
ral-artistică nu reprezintă un 
scop în sine, ci un important mij
loc de educație comunistă. Acti
vitatea cultural-artistică, înțe
leasă în aqest fel, pe măsură ce 
capătă un caracter tot mai larg 
de masă, poate obține roade fru
moase. Tov. Negrea Emil, dele
gat al facultății de științe natu
rale, remarca : „Utemiștii și-au 
pus întrebarea de multe ori: de 
ce noi nu organizăm în faculta
te reviste vorbite și mai multe 
reuniuni tovărășești ? Același lu
cru l-am arătat și noi comitetului 
U.T.M, Cred că ar trebui să or
ganizăm mai multe asemenea 
reuniuni, pentru ca studenții' 
noștri să-și petreacă timpul liber 
înlr-un mod plăcut, distractiv. 
Studenții noștri participă la acti
vitatea de organizație, pe linie 
obștească, dar ei au nevoie și de 
distracție".

Delegații au ținut să-și spună 
cuvîntul și despre reuniunile to
vărășești organizate de facultăți. 
Aceste manifestări săptămînale 
sînt necesare ca momente de des
tindere și capătă un rol educativ

In sala Ateneului R.P.R. a 
avut loc mar(i seară un recital 
dat de pianistul Gerhard Pu- 
chelt din R. F? Germană, care 
întreprinde un turneu în tara 
noastră.

Programul a cuprins lucrări de 
Mozart, Schumann, Mendelssohn 
Bartoldy și Brahms.

discuție 
etc. — 

„Tn da- 
delegat, 
tovără-

— o
a muncitorilor de la centrul meca
nic Otopeni, dovedesc că toți sînt 
hotărîți să reăliZeze bine și la 
timp reparațiile la toate motoa
rele

muncitorilor de la centrul meca
nic să recondiționeze multe din 
ele, așa cum se intimplă cil cele 
trimise fără lipsuri. Iată ce se 
intimplă cu unul dintre tractoa
rele 5.M.T. Jianii : lipsind unele 
piese de la tractor și negăsin- 
du-se nici la baza de aprovizio
nare, repararea lui va întirzia cel 
puțin 20 zile, pînă se confecțio
nează alte piese. Pe de altă par
te, din cauza costului ridicat al 
acestor piese, nu se poate realiza 
reducerea prețului de cost pla
nificată, ci dimpotrivă. Aprecie
rea muncitorilor de la centrul 
mecanic Galați față de mecani
zatorii de la S.M.T Jianu și 
Romapn este că nu aplică îngri
jirile' tehnice la timp, iar in par- 

Pînă in ziua de 8 te nu le fac deloc. Această pto- 
i fost reparate 23

... t uacwau: i.«.R„ dintre care 15
decembrie, avem de gînd să dăm au și fost recepționate, iar res- 

jj .-i,.. ...........  > — fui sjBf jn ro!|aj. De asemenea,
au fost reparate 57 motoare.

Printre fruntașii întrecerii se 
află și tinerii; Dumitru State, 
sudor, Ifrim Chipăilă, strungar, 
Ion Ariton, ajustor, Nicolae Bra- 
tosin, turnător și mulți alții-, la 
fiecare sfîFșit de luna, eî înre
gistrează o depășire a planului 
de 150-200 la sută.

Este adevărat că muncitorii 
centrului mecanic Galați sînt ho
tărîți să repare , Ta vreme trac
toarele și motoarele planificate 
pentru ca acestea să ajungă la 
timp în S.M.T., însă înfăptuirea 
acestei dorințe întimpină unele 
greutăți create de unele S M.T. 
Tractoarele trimise la centru! 
mecanic Galați de S.M.T. Jianu 
și Romanu sînt complect dis
truse. De la ele lipsesc multe 
piese importante.. cate se lucrea
ză cu greu. Oare directorii acestor 
stațiuni au văzut măcar unul din 
tractoare, ca să-și dea seama în 
ce condiții sînt trimise centrului 
mecanic ? Se pare că- nu. Dacă 
aceste tractoare aveau Ia ele pie
sele uzate, dădeau posibilitatea

K.D. 5 motoare LA.R. șl 51 
motoare K.D La centru a sosit ; 
tot stocul de tractoare și munci- i 
torii au de lucru din plin. Anul 
trecut, din vina unor S.M.T., in 
februarie încă mai erau tractoare 
care abia se ex/iediau din sta
țiuni spre centrul mecanic.

Im secția turnătorie, fruntașă 
pe centru, i.am găsit lucrînd de 
zor pe membrii brigăzii utemiste 
conduse de tlnărul candidat de 
partid Petre Apostol. Formele 
erau așezate In ordine. La clteva 
din ele, mhddlau cu pricepere 
utemiștii Marin Stanciii, Ion 
Stoica și Petre Stan.

— Muncesc bine toți băieții din 
brigadă, spune tovarășul Apostol. 
Luna trecută, de- pildă, am turnat 
2.400 de piese tn loc de 2.000. Pe 

mai multe. Vrem să aprovizio
năm din plin secțiile care pre. 
lucrează materialele noastre.

Echipa nituitorilor, condusă de 
tlnărul Ion Șerban, nituiește 
ctle două șdsiurl pe zl.

In atelierul de montaj se aflau 
patru KD-uri. Lingă unul din 
ele, stătea aplecat un tinăr. Cu 
o cheie răsucea ctteva plutite. ,

— Ce faci tovarășe Scutetni- 
cu? — l-a întrebat Ion Mîinea, , 
secretarul comitetului U.T.M. Ti- 
nărul înalt, cu mustăcioară nea
gră, cu obrajii plini de ulei s.a 
ridicat și, frecindu-și palmele, a 
zis:

— Ce era de făout, am. făcut I 
Am mai strlns piuliței» ,că tute, 
am pus pe picioare și astea patru 
tractoare

Șef al echipei de montaj șt se
cretar al organizației de bază 
U.T.M-, din secție. Vaier Scutel- 
nicu este și unul dintre cei mai 
buni mecanici ai centrului

— Vrem ca tractoarele să plece 
de la noi rezistente și puternice, 
așa cum au fost clnd au ieșit din 
fabrică! spune el.

Faptele de muncă ale tinerilor, 
care alcătuiesc marea majoritate

reparațiile la toate 
și tractoarele planificate.

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteiî ti
neretului" pentru regiunea 

București

Consecințe ale neglijenței 
și ale neresDectărli 

contractelor
La centrul mecanic din Galați, 

încă de la 1 octombrie, odată 
cu sosirea primelor tractoare, 
munca de reparații a început cu 
însuflețire, F 
decembrie au 
tractoare I.A.R.,

blernă trebuie să fie analizată în 
cefe două stațiuni.

Centrul mecanic Galați mai 
întîmpină unele greutăți prin lip
sa din baza de aprovizionare a 
unor piese importante. Pentru a 
asigura cu piese toate unitățile 
din raza sa, baza nr. 8 din Ga
lați a încheiat de la începutul 
anului 1956 contracte cu Î.M.S.- 
Roman Amintim conducerii aces
tei întreprinderi că nerespectarea 
sarcinilor prevăzute in contrac
tele din 3 ianuarie și 7 februarie 
1956 nu-i face nici o cinste. La 
baza nr. 8 din Galați se găsesc 
mai multe note telefonice și re
veniri asupra comenzilor făcute 
Cu toate acestea, pinioanele de 
diferite dimensiuni nii au fost li
vrate, iar muncitorii duc lipsă 
de ele.

Mai sînt puține zile pînă la 
sfirșitul anului șl credem că este 
timpul ca tovarășii de la I 
Roman să-și îndeplinească 
gent obligațiile.

1ANCU TRIFAN 
corespondentul „Scînteiî ti
neretului" pentru regiunea 

Galați

4
Fiecare meserie * 

este o artă. De a- î 
ceasta sînt con- * 
vinși și muncitorii Ț 
fabricii „Porțela- * 
nul" din Cluj. Din * 
milnile lor ies pe * 
lingă numeroase * 
produse utile și * 
obiecte pentru or- " 
namentări. Foto- * 
grafia noastră o * 
reprezintă pe ti- : 
năra Ileana Cse- : 
nib decorind bibe- *

i trebui. se ^ea muit mai 
ll'tă atențld \d*ectt ' pină acum 

i în munca de organi-

liniat necesitatea de a analiza 
cu toată atenția evenimentele in
ternaționale petrecute în ultimul, 
timp, pentru a trage învățăminte. 
El s-a oprit asupra evenimentelor 
din Ungaria și asupra învățămin
telor ce trebuie rețțnute din a- 
ceste evenimente.

Apoi vorbitorul s-a referit la 
unele probleme legate de acti
vitatea organizațiilor U.T.M. în 
mijlocul studenților. E necesar să 
vedem căile și mijloacele pentru 
a lichida tot ceea ce nu este bun 
în munca noastră, ta munca de 
educare comunistă a tineretului.

Referfndu-se la faptul că imen
sa majoritate a studențimii noas
tre a luat poziție hotărîtă împo
triva uneltirilor dușmanilor so
cialismului, vorbitorul a arătat ca 
au existat unele cazuri de pasivi
tate, de scădere a combativității 
revoluționare în rîndurile unor 
studenți. „Ridicarea conștiinței 
fiecărui utemist în legătură cu 
îndatoririle pe care le are este 
una din sarcinile principale ale 
organizației noastre. Datoria ute- 
mfștilor este de a lupta pentru 
aplicarea politicii P.M.R. și nu___ ,................
poate fi numit utemist acel tlpăr. nală U.Ț.M..

__ _ .,. sportive, cuib: 
turale. Dacă vom proceda in a- 
cest fel, munca noastră.pe viitor 
va avea roade mult mai bogate: ■

Este necesar ca între vorbele și 
faptele utemiștilor să existe o mai 
strînsă legătură și acest lucru- 
fără îndoială că se va simți in 
munca întregii organizații U.TM. 
Activul U.T.M. jlin . iisjitut 're- 
buie nu uiimjf.- sP QIM* să» vOrt f 
bească frumos si bine, dar și . 
facă muncă șij-irea&ă boncreta./j» . 
Pentru unii dintre ei s-ar putea 
spune, clar că ar trebui să vor
bească mai puțin și să muncească 
mai mult.

Tn cadrul conferinței noastre 
au fost făcute propuneri foarte 
bune, constructive. Eu am păre
rea că în această universitate e- 
xistă toate condițiile pentru ca 
în cel mai scurt, timp, sub con
ducerea și îndrumarea organiza
ției de partid; să îmbunătățim 
munca organizației U.T.M.' .

★
In continuarea lucrărilor sale,- 

conferința a ales noul comitet ai 
organizației de bază U T.M. a 
Universității ,-,C. I Portion" și 
delegați^ pentru conferința—raio-

j •; j; / • 4/y- a - •
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15.000 kilometri prin Africa 
Neagră. Prin pădurile și pei
sajele sale variate, peste flu
viile sale, prin ținuturile prea 
puțin cunoscute ale acestei 
părți a lumii.

Scriitorii au tachinat aces
tor ținuturi cărți, iar ziariștii 
reportaje... Dar o mare par
te dintre ei, călăuziți de 
idei preconcepute, nu au des
cris întotdeauna declt exotis
mul.

De la Senegal la Congo e- 
xisti un grup întreg de țări 
locuite de o populație cu ne
numărate moravuri, obiceiuri 
și credințe, cu felurite bogă
ții intr-adevăr de necalculat.

Am trecut prin aceste țări 
unde mizeria populației se în
vecinează cu viața de lux, cu 
bogăția cttorva. Construcții 
moderne și uriașe, mașini fru
moase pe străzile orașelor..., 
iar tn cartierele insalubre, lip
site de minimul indispensabil 
unei vieți decente, locuiește 
marea masă a africanilor.

La sate, tn mijlocul unor 
vaste domenii, cîteva vile fru
moase, tnconjurate cu grădini 
înfloritoare. Sînt vile tn care 
noaptea (ce privilegiul) țtș. 
nește electricitatea dată de 
generatoare și, ici. colo, co

ir

KONAKRY. mai 1956. Ple- 
cat din Senegal, iată sfîr- 
șitul. primei etape a călă
toriei mele, care avea să du
reze trei luni de zile. După 
două luni de călătorie pe 
mare, într-o dimineață liniști
tă și proaspătă, vaporul intră 
în brațul de mare care des
parte grupurile muntoase ale 
insulelor Loos de Konakry. 
capitala Guineei.

Avem timp să zărim uria
șele instalații ale Companiei 
canadiene care exploatează 
zăcămintele de bauxită. Cîteva 
manevre și acostăm. In fața 
noastră se întind cheiurile în
cărcate de mărfuri puse unele 
peste altele. Odată terminate 
formalitățile de control, poli
țiștii care păzeau accesul pe 
canal se retrag, în locul lor i- 
vindu-se sute de tineri, îmbră- 
cați în zdrențe, cu fețe obosite, 
deja vestejite de prea multă 
mizerie. Ei se năpustesc pe 
punte, înghiontesc pasagerii, 
apucă bagajele certîndmse.

La vîrsta la care de obicei 
se merge la școală, pentru ei 
a și început lupta pentru e- 
xistență I

Trei dintre ei mă asaltează, 
își dispută valiza mea și în
cearcă să mă convingă cu • 
elocvență care ar face invi
dioși pe precupeții de zarza
vaturi. Pe care dintre ei să-l 
alegi ? Unul vorbește franceza, 
(un avantaj, căci nu cunosc 
limba țării), și mă scoate din 
încurcătură.

Iată-ne deci mergînd amîn- 
doi de-a lungul străzilor foar
te largi și mărginite de arbori 
ale orașului Konakry, străzi 
botezate pompos cu numele 
cuceritorilor francezi care au 
fost pionierii dominației colo 
niale într-un mare număr de 
țări ale Africii.

Căruțe greu încărcate cu 
lăzi și saci trec tn număr 
mare, trase de... oameni, pe 
care ți-i Închipui tineri, dar pa 
care efortul fizic și slăbiciu
nea înfiorătoare i-au îmbătri- 
nit înainte de vreme.

A doua zi părăsesc capitala 
care furnică de negustori am
bulanți și șomeri în căutarea 
unui loc de muncă problema
tic. Mulți dintre ei sînt cres
cători de vite sau cultivatori 
deposedați de turmele sau pă- 
minturile lor. Din nou înzes
trat cu o călăuză, m-ain insta 
lat, de bine, de rău, — mai 
mult rău decît bine — într-un , 
trenuleț atît de încărcat incit' 
numeroși călători s-au refu
giat pe podelele și acoperișul 
vagoanelor. Trenul pornește, 
pufnind, parcă contrariat că 
este obligat să se smulgă din 
imobilitate.

Situația din Irlanda
devine tot mai încordată

DUBLIN 18 (Agerpres). — Po
liția din Irlanda de Sud (statul 
Eire) a anunțat că „armata re
publicană irlandeză" a ordonat 
mobilizarea forțelor ei din cele 
două părți ale Irlandei șl a con
centrat 90 la sută din efectivele 
de care dispune la frontiera din
tre Irlanda de Sud și Irlanda de 
Nord. După cum se știe, „armata

Yves Montând 
la Moscova

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 17 decem
brie a sosit la Moscova clntăre- 
țul francez Yves Montand care 
se bucură de o mare popularitate 
și care va tntreprinde un turneu 
în Uniunea Sovietică. Împreună 
cu Yves Montand au sosit la 
Moscova Simone Signoret, soția 
lui, cunoscută artistă de dramă, 
precum și un grup de muzicieni 
francezi.
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cioabe de fin pierdute tn ve
getație sau instalate de bine, 
de rău, tn văi, expuse tuturor 
intemperiilor.

Aci trăiesc africanii, care 
de cele mai multe ori nici nu 
sint proprietari ai bucății de 
pămînt pe care și-au clădit 
cocioaba.

De la Senegal la Congo, am 
văzut mii de tineri care, pe 
timpurile nesflrșite, In uzine 
sau birouri, constituie majori
tatea celor care lucrează, care 
muncesc din greu, suferă și 
luptă. Am discutat cu acești 
tineri pasionați ai sporturilor, 
amatori ai culturii și ai aeru
lui liber, cu conducători dor
nici de a vedea dezvoltindu-se 
colaborarea între țări, între ti
neri, cu șomeri preocupați de 
problema găsirii unui post. Am 
discutat cu ei despre toate 
problemele care ii preocupă, 
probleme a căror soluționare 
ar contribui la îmbunătățirea 
condițiilor lor de trai.

Ei nu sînt tmprăștiațl șl ne
păsători. Ei formează organi
zații, In cadrul cărora mili
tează activ. Ei tși făuresc ast
fel viitorul.

ir

Și iată-mă deci plecat pen
tru a descoperi țara...

Fouta Djallon este fără în
doială cea mai remarcabilă 
regiune dintre toate cele pe 
care am avut prilejul să le 
vizitez. Din munții săi înalț! 
pornesc prin văi adinei și 
abrupte, tăiate de cascade ra
pide și pitorești, marile fluvii: 
Gambia, Bofinr, Niger etc. La 
poalele munților abundă plan
tațiile de bananieri, ananas; 
pe mărețele faleze care se 
înalță în împrejurimile orașe
lor Dalaba, Pita și Labe, mi
nunatele căderi de ape consti
tuie resurse uriașe, nefolosite 
încă, de energie electrică.

Peuli, numiți Foulas în mod 
obișnuit, de origină străveche 
și ftgendară, populează regiu
nea. Dacă în alte țări ale A- 
fricii el au o reputație de no
mazi, aci sînt sedentari și via
ța lor este strîns legată de 
cea a turmelor, a căror creș
tere constituie principala lor 
preocupare.

Lăsăm trenulețul să-și con- 
tinuie drumul său greu prin 
această regiune muntoasă, 
cutată și frămîntată, și iată-ne 
în fața unuia din cele mai 
grandioase spectacole pe care 
ni-1 oferă natura: muntele 
Gangan, care de la înălțimea 
celor 1.000 metri ai săi do
mină orașul Kindia. construit 
la picioarele sale. Din vîrful 
său, acoperit de o pădure u- 
riașă, adăpost al animalelor 
sălbatice, iese un fum ușor, 
care voalează cerul. Unii pre
tind că este vorba de un fum... 
fără foc. Alții susțin că nu 
este decît ceață, și această 
versiune mi se pare cea mai 
reală. Dar misterul persistă, 
căci vîrful este încă foarte 
puțin explorat.

Să ne oprim aici cîteva cli
pe, să ne smulgem din con
templarea peisajului, pe care 
nu obosești admirtndu-1, și să

★ 
GUINEEA FRANCEZA, una din coloniile Franței din Africa 

de Vest, se întinde pe malul Oceanului Atlantic, cuprinzind o 
suprafață de 251.000 km2. Populația — a cărei ocupație de bază 
este agricultura — numără 2.125.000 de oameni. Subsolul Gui- 
neii Franceze este foarte bogat in minereuri, care n-au fost însă 
exploatate pină la al doilea război mondial. După 1945, odată 
cu creșterea infiltrării capitalului american in această colonie, 
societatea franco-americană „Compagnie Miniere de Konakry" 
a luat în mîinile sale exploatarea bogățiilor miniere.

Teritoriul Guineei Franceze a fost acaparat de Franța tn a 
doua jumătate a secolului XIX. Pină în 1895, din punct de ve
dere administrativ, Guineea Franceză intra în componența Se
negalului. După această dată ea a devenit așa numită colonie 
autonomă, intrînd de fapt sub Jurisdicția guvernatorului gene
ral al Africii de Vest Franceze. Crunta exploatare a populației 
a stirnit nemulțumirea maselor ducind la izbucnirea unui șir 
Întreg de răscoale.

După cel de al doilea război mondial, lupta de eliberare na
țională a luat o mare amploare, fiind condusă de „Uniunea De
mocratică din Africa".

republicană irlandeză" activează 
In ambele părți ale Irlandei.

Potrivit agenției United Press, 
trupe britanice din Irlanda de 
Nord și trupe irlandeze din Eire 
au luat poziții pe ambele părți 
ale frontierei. In întreaga Irlan
dă continuă „vinătoarea de sus- 
pecți".

„Armata republicană irlandeză" 
a publicat un comunicat în care 
se spune printre altele: Costello 
(primul ministru al statului Eire 
nr.) împreună cu lordul Brookebo- 
rough (primul ministru al guver
nului local britanic din Irlanda 
de Nord-nr.) și cu guvernul im
perial britanic, au declarat acum 
fățiș că vor contribui la înăbuși
rea rezistenței. Aceasta pune gu
vernul Costello și sprijinitorii săi 
in categoria colaboraționiștilor. 
Comunicatul arată că forțele „ar
matei republicane irlandeze" vor 
trece la măsuri de represalii îm
potriva escadroanelor de poliție 
care terorizează populația civilă 
irlandeză, simpatizantă a mișcării 
pentru unificarea și Independența 
Irlandei. „Rezistența... este inspi
rată și sprijinită de populația din 
regiunea ocupată (Irlanda de 
Nord-nr.) — se spune în comuni
cat.

abordăm cîteva probleme spe
cifice ale țării.

Guineea, țara odinioară re
numită pentru marea sa pro
ducție de fructe (banane, ana
nas, papaye, portocale etc.) 
a devenit astăzi, în urma des
coperirii bogățiilor subsolului 
său, un centru de interes prim
ordial pentru marele capital 
străin. In 1954, producția de 
minereu de fier a atins cifra 
de 595.000 tone, cea de bau
xită 468.000 tone, cea de aur 
300 kg. și cea de diamant 16- 
20 kg. Datorită puternicelor 
mijloace de extracție, aceste 
cifre au crescut considerabil. 
Dar ar fi greșit să se creadă 
că noua situație a contribuit -z 
la ameliorarea condițiilor de 7< 
trai ale populației. Toate aces- << 
te bogății ale subsolului Gui- X 
neei, produse a căror prelu- << 
crare aici ar fi fost în avan- y 
tajul net al țării, creînd con- x 
dițiile industrializării sale, ?< 
sînt exportate în Franța și în V 
alte țări. S,

l.a sate, apariția noilor co- << 
Ionii, cărora autoritățile le a- y 
cordă concesiuni pe pămîntu- >< 
rile care inițial aparțineau lo- << 
calnicilor, cauzează grave pre. y 
judicii. Țăranul, care în urma >, 
prețurilor scăzute la care era << 
obligat să-și vîndă recoltele, v 
ducea deja o viață grea, își ?, 
vinde acum bucata de pămînt, << 
ți așa destul de mică. y
-Nenumărate probleme se X 

pun și în fața tineretu- <■ 
lui: aci, din 100 de ti- y 
neri de vîrstă școlară nu- ?, 
mai 8 pot frecventa școlile, o 
Tinerii muncitori sînt veșnic y 
fără siguranța zilei de mîine. ?, 
Cit despre sport, cum să-l y 
practici fără stadioane, fără y 
piscine, fără echipament? «

O astfel de situație nu mal 
este însă acceptată acum cu ?< 
resemnare. Ceea ce m-a im- << 
presionat îndeosebi, este vo- x 
ința tinerilor de a se uni, de a /< 
se înțelege. Mulți sînt cei << 
care s-au grupat în jurul or- >J 
ganizațiilor sportive, culturale, ?< 
politice etc. Și aceste orga- y 
nizații au ajuns la un acord $; 
în vederea constituirii unui ?< 
organism de coordonare—„U- y 
nitatea de acțiune a Tinerilor >( 
din Guineea", întemeiată ?< 
tn 1955. Cu prilejul călătoriei y 
mele prin țară, am constatat >, 
că el grupa încă de pe atunci << 
33 organizații. Secretarul său y 
general, dl. Kaba Mamadi, X 
vorbea astfel despre acest or- << 
ganism în nr. 1 al „Vocii Ti- y 
neretului", apărută în ianuarie z 
1956: <'

,In fața problemelor vaste y 
și variate care se pun, nu mai >, 
vrem să rămînem neștiutori << 
și slabi. Vrem să știm și să ne y 
putem ocupa locul 
în viața și în lumea 
înconjoară. U.A.T.G. 
du-se din acest somn 
amorfism vinovat, își 
să realizeze gruparea 
lor mișcări de tineret

nostru 
care ne 

trezin- 
și acest 
propune 
diferite- 
existen- 

te pe ' teritoriul nostru ; să 
dezvolte și să coordoneze ac
tivitățile culturale, artistice și 
sociale ale asociațiilor mem
bre, în vederea promovării, for
mării și educației tinerilor".

După aceste cuvinte pline 
de speranță și de hotărîre, să 
spunem la revedere Guineei 1

★

Un protest nejustificat

mine 
îm- 

peri- 
în apropierea clădi- 

americane la ~

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
TASS transmite:

Recent R. Murphy, locțiitor al 
secretarului de stat adjunct al 
S.U.A., a invitat pe S. R. Striga- 
nov, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al U.R.S.S. în S.U.A. și i-a 
făcut o declarație verbală în care 
a arătat că ar fi avut loc un 
caz cind personal militar so
vietic a împiedicat activitatea 
normală a misiunii americane la 
Budapesta.

La 17 decembrie S. R. Striga- 
nov a vizitat pe Murphy și i-a 
declarat următoarele :

In convorbirea cu 
v-ați exprimat protestul 
potriva faptului că în 
oada cind 
rii misiunii ame'ricane la Bu
dapesta s-a adunat un numeros 
grup de oameni, pe stradă, în fața 
misiunii a fost postată o pază 
înarmată din care a făcut parle 
și personalul militar sovietic.

Am fost împuternicit să res
ping cu hotărîre acest protest 
întrucît felul în care Departa
mentul de stat a pus ambasadei 
sovietice problema sus-amintită 
reprezintă o încercare cu totul 
nejustificată de a se amesteca 
în relațiile dintre U.R.S.S. și Re
publica Populară Ungară. Se în-

Prînz cu prilejul vizitei in Polonia 
a lui D. T. Șepilov și G. K. Jukov

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 17 decembrie J. Cyrankie
wicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, a ofe
rit un prinz cu prilejul vizitei 
In Polonia a lui D. T. Șepilov, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S,, și G. K. Jukov, mi
nistrul Apărării al U.R.S.S., ma
reșal al Uniunii Sovietice.

La prtnz au participat K7. Go
mulka, prim secretar al C.C. al

Cuvîntarea rostită de /. Cyrankiewicz
La începutul cuvîntării sale, 

J. Cyrankiewicz a vorbit despre 
semnarea acordului care norma
lizează principiile staționării 
temporare a trupelor sovietice 
pe teritoriul Poloniei.

Semnarea la Varșovia a acestui 
acord, a spus el, dovedește în 
mod grăitor însemnătatea uriașă 
pe care guvernul Uniunii Sovie
tice o acordă traducerii în viață 
a Declarației guvernului U.R.S.S. 
din 30 octombrie, traducerii în 
viață a Declarației noastre co
mune semnate la Moscova în 
noiembrie a.c. Aceasta dovedește 
de asemenea că tovarășii sovie
tici ca și noi, ca și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, guvernul, 
întregul popor, acordă o însem- 

Cuvîntarea rostită de D, T. Șepilov
Dragi tovarăși și prieteni I
Vă mulțumesc din inimă pen

tru cuvintele calde, prietenești.
In numele delegației sovietice 

care a sosit la Varșovia, capitala 
glorioasă a Poloniei prietene și 
frățești, sînt bucuros să vă salut, 
să exprim sentimentele noastre 
de prietenie cordială și să 
transmit cele mai bune urări 
locuitorilor Varșoviei și întregu
lui popor polonez.

Astăzi am semnat acordul care 
stabilește statutul juridic al tru
pelor sovietice în perioada sta
ționării lor temporare pe terito
riul Poloniei. După cum se știe, 
in această problemă ca și în ce
lelalte probleme importante pri
vind relațiile dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară Po
lonă a fost obținută o înțelegere

de- 
gu- 
de-

'o-

dezvoltă- 
a priete-

în cadrul tratativelor dintre 
legația C.C. al P.C.U.S. și a 
vernului Uniunii Sovietice și 
legația C.C. al P.M.U.P. și a gu
vernului Republicii Populare Po
lone, înțelegere care s-a oglindit 
în declarația comună a celor două 
părți din 18 noiembrie 1956.

Rezultatele tratativelor sovie- 
to-poloneze constituie un strălu
cit exemplu al noului tip de re
lații internaționale care s-au sta
tornicit între țările’socialiste.

Este neîndoielnic că acordul 
semnat de noi va constitui o eta
pă importantă pe calea 
rii și întăririi continue 
niei polono-sovietice.

In ultimul timp am 
preună cu dv. martori 
țele reacțiunii și agresiunii im
perialiste au încercat să lepede 
cămașa de forță și să ridice 
capul. Agresorii imperialiști au 
încercat să ridice capul în Orient 
— în Egipt. Forțele reacționare 
au încercat să folosească nemul
țumirea justificată a unei anu
mite părți a oamenilor muncii din 
Ungaria provocată de greșelile 
serioase ale conducerii anterioare, 
pentru a organiza un putch con
trarevoluționar în centrul Euro
pei, Imperialiștii au depus și

fost îm- 
cum for-

ADUNAREA GENERALĂ O. N. U.
discută problema modificării Cartei O.N.U

NEW YORK 18 (Agerpres). — de Securitate și ai altor organis- 
La ședința plenară din după-amia- me ale O.N.U., au luat cuvîntul 
za zilei de 17 decembrie a Adu- reprezentanții Siriei, Bulgariei, 
nării Generale a O.N.U. la discu- Indie’i, Noii Zeelande, Angliei și 
țiile în problema modificării Car- ciancaișistul.
tei O.N.U. în scopul sporirii nu- Zein Ed-Din și-a rezervat drep- 
mărului de membri ai Consiliului tul de a face mai tîrziu propu

neri în această problemă.
Reprezentantul bulgar M. Ta- 

rabanov a spus că actualele pre
vederi fundamentale ale Cartei 
O.N.U. corespund nevoilor și ce
rințelor membrilor acestei organi
zații. Dacă toți membrii organi
zației ar respecta cu strictețe a- 
ceste dispozițiuni. a declarat el. 
aceasta s-ar răsfringe favorabil a- 
supra activității O.N.U. și asupra 
întregii conjuncturi internaționale. 
După ce a subliniat că Bulgaria 
este un membru nou al O.N.U. și 
are interesul ca componența dife
ritelor organisme ale O.N.U. să 
fie lărgită, deoarece acest lucru

țelege de la sine că luarea anu
mitor măsuri cu privire lr paza 
reprezentanțelor străine la Buda
pesta este în întregime de com
petența guvernului ungar care, 
după cum se știe, a respins în 
mod hotărit orice încercări de a- 
mestec din afară în treburile in
terne ale Ungariei, ca și tn pro
blemele relațiilor sovieto-ungare.

FOF1NJ SUPUS ironiilor
în Camera Comunelor

LONDRA 18 ). — Cu
prilejul primei ariții în
Camera Comunelor, de la înapo
ierea sa din Jamaica, primul mi
nistru Eden a fost supus ironiilor 
a numeroși deputați laburiști. 
Astfel Emerys Hughes l-a între
bat pe primul ministru pe un ton 
foarte serios dacă intenționează 
să numească un istoric însărcinat 
cu redactarea istoriei agresiunii 
anglo-franceze împotriva Egiptu
lui. La răspunsul negativ al lui 
Eden, Hughes a declarat: „Țin 
să-mi exprim satisfacția în legă
tură cu înapoierea primului mi
nistru. Doresc ca el să contribuie 
la descurcarea uriașei și groazni- 

P.M.U.P., E. Ochab, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., .4. Rapacki. mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R. P. Polone, E. Albrecht, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.: general de divizie M. 
Spychalski, ministrul Apărării 
Naționale și alții.

D'n partea sovietică, în afară 
de D. T. Șepilov și G. K. Jukov, 
la prtnz au participat general de 
armată A. I. Antonov, A. I. Gor- 

nătate uriașă Declarației pe care 
am semnat-o împreună la Mos
cova.

Aceasta constituie un exemplu 
care va risipi de asemenea decla
rațiile dușmănoase împotriva la- __ . _ _______ ,_______
gărului socialismului care se fac tele că în situația actuală, pre- 
ba ici ba colo. Este evident că 
aceste sentimente ostile sînt ațî- 
țate de dușmanii inveterați ai so
cialismului. Sarcina noastră’ este 
să risipim prin acțiuni concrete, 
orice neîncredere față de politica 
noastră. Acordul semnat astăzi 
reglementează principiile stațio
nării temporare a unităților so
vietice pe teritoriul nostru. Arti
colele acordului dovedesc în mod 
grăitor că el se bazează pe prin
cipiile respectării depline a su
veranității statului nostru și a

depun eforturi deosebite pentru a 
distruge cel puțin unul din 
bastioanele lagărului socialist, 
tulburînd astfel caracterul său 
de monolit.

Dar, forțele negre antipopulare 
au suferit o înfringerc. Complo
tiștii imperialiști au primit o ri
postă zdrobitoare iar cauza păcii 
a avut de cîștigat. Dar dușmanii 
își continuă uneltirile. Nu putem, 
de pildă, să trecem cu vederea 
faptul că pentru țările iubitoare 
de pace din Europa și direct pen
tru Polonia populară — consti
tuie 6 amenințare serioasă și me
reu crescîndă militarismul răz
boinic în curs de reînviere în 
Germania occidentală, căruia, în 
urma recentei sesiuni a blocului 
militar agresiv N.A.T O. i se pun 
la dispoziție arme atomice.

Popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Polone sînt 
vital interesate în menținerea 
păcii în Europa și pe întreaga 
noastră planetă. Ceie două țări 
ale noastre au depus numeroase 
eforturi în vederea creării unui 
sistem de securitate europeană. 
Vom activa împreună cu o hotă- 
rîre de neclintit pentru îndepli
nirea acestor sarcini mărețe. 
Glorioasa noastră Armată a Țării 
Sovietice, umăr la umăr cu 
eroica Armată Poloneză, va sta 
neclintit de strajă păcii și secu
rității popoarelor.

Eforturile nobile depuse de 
țările noastre în lupta pentru 
pace, democrație și socialism 
cimentează și întăresc prietenia 
dintre popoarele Uniunii Sovietice 
și Poloniei

Prețuim această prietenie, de
oarece cu cît va fi mai trainică 
prietenia dintre popoarele noastre, 
dintre toate statele socialiste, cu 
atît mai puternică va fi măreața 
comunitate a națiunilor socialiste, 
cu atît mai prudent vor fi ne
voite să se comporte forțele reac
ționare militariste.

Ingăduiți-mi să-mi exprim spe
ranța că acordul semnat de noi 
va duce la dezvoltarea și întări- 

cei dezordini rezultată de pe ur
ma politicii dezastruoase pe care 
a dus-o. Propun ca lordul Tedder, 
mareșal al aerului, să fie numit 
istoric oficial al afacerii din E- 
gipt". In cercurile parlamentare 
se amintește că lordul Tedder a 
criticat recent cu cea mai mare 
asprime războiul împotriva Egip
tului, arătînd că „guvernul Eden 
s-a făcut vinovat de o greșeală 
aproape de neconceput în apre
cierea factorului politic". In in
tervenția sa, Gaitskell, șeful 
grupului laburist și-a exprimat 
speranța că toate documentele o- 
ficiale privind agresiunea din E- 
gipt vor fi păstrate. 

ciakov, șeful secției a IV-a pen
tru Europa din Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., G. I. 
Tunkin, șeful secției juridice și 
tratatelor din Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S.. V. A. 
Karpov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al U.R.S.S. in Polonia, și 
ceilalți membri ai delegației și 
experți sovietici.

In timpul primului J. Cyran- 
aukiewicz și D. T. Șepilov 

rostit cuvlntări.

sta

in

drepturilor sale ca singurul 
pîn al teritoriului său.

J. Cyrankiewicz a vorbit 
continuare despre semnificația 
perioadei în care a fost semnat 
acordul. El a subliniat printre al- 

zența trupelor sovietice pe Elba 
este principala garanție a secu
rității Poloniei și a întregului la
găr al păcii

In încheiere, el și-a exprimat 
în numele partidului și guvernu
lui satisfacția cu prilejul sem
nării acestui acord și a toastat în 
sănătatea oaspeților, pentru Co
mitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pen
tru guvernul sovietic, pentru fră
ția dintre popoarele sovietic și 
polonez.

rea continuă a relațiilor frățești 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Polonă spre 
binele popoarelor noastre, spre 
binele păcii generale.

★
Cuvîntări cordiale tn cinstea 

delegației sovietice, tn care au 
apreciat importanța acordului 
semnat, au rostit Adam Rapacki, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Polone și generalul Marian 
Spychalski, ministrul Apărării 
Naționale al R. P. Polone.

După aceea a luat cuvîntul 
G K. Jukov, ministrul Apărării 
al U.R.S.S., mareșal al Uniunii 
Sovietice, care a fost salutat căl
duros de cei prezenți.

La începutul cuvîntării sale, 
G. K. Jukov a mulțumit pentru 
primirea călduroasă făcută dele
gației sovietice și pentru cuvin
tele cordiale rostite la adresa 
forțelor armate sovietice de M. 
Spychalski.

Poporul sovietic și forțele sale 
armate, a continuat G. K. Jukov, 
salută în mod sincer sucesele ob
ținute de poporul polonez în con
struirea statului socialist.

Forțele armate sovietice se bu
cură de realizările armatei polo
neze în pregătirea ei de luptă și 
politică. Prietenia de arme so- 
vieto-polonă s-a întărit pe cîmpu- 
rile de luptă împotriva dușmanu
lui comun — fascismul german. 
Această prietenie este cimentată 
prin sîngele vărsat în comun de 
fiii popoarelor sovietic și polonez. 
Ea se dezvoltă prin relațiile so
cialiste de prietenie dintre 
U.R.S.S. și Polonia. Prietenia 
sovieto-polonă își găsește expre
sia și în acordul cu privire la 
statutul juridic al trupelor sovie
tice care staționează în mod tem
porar pe teritoriul Republicii 
Populare Polone, semnat astăzi. 
Acest document este un exemplu 
grăitor al relațiilor tovărășești, 
bazate pe egalitate în drepturi, 
între statele socialiste.

Prînzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

■
ar spori posibilitățile ei de a par
ticipa activ în aceste organisme, 
M. Tarabanov a întrebat cum 
poate fi dezbătută problema re
prezentării echitabile a țărilor în 
organismele O.N.U. dacă în a- 
ceastă organizație nu este repre
zentată o țară atît de mare cum 
este China? Unele cercuri, a spus 
el, vor cu încăpățînare să menți
nă locul Chinei libere. Acest fapt 
nu mai poate fi tolerat. Delegația 
bulgară consideră că nu poate fi 
modificată Carta O. N. U. în 
lipsa adevăraților reprezentanți 
ai Chinei.

Delegatul Bulgariei a subliniat 
de asemenea grava violare a prin
cipiului repartizării geografice e- 
chitabile a locurilor nepermanen
te în Consiliul de Securitate.

In sprijinul proiectelor de mo
dificare a Cartei prezentate de 
delegațiile țărilor Ămericii Latine 
și Spania, s-au pronunțat repre
zentanții Noii Zeelande, Angliei 
și ciankaișistul.

Krishna Menon, reprezentantul 
Indiei a declarat că delegația sa 
se pronunță în principiu pentru 
sporirea numărului membrilor ne- 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate.

Orice modificare a Cartei, a de
clarat Menon, trebuie să țină sea
ma de factorul geografic și acest 
factor nu trebuie condiționat de 
concepții ideologice. Menon a ce
rut de asemenea ca la repartiza
rea locurilor să se țină seama de 
densitatea populației.

*
NEW YORK 18 (Agerpres). — 
In ședința plenară din dimi

neața zilei de 18 decembrie a A. 
dunării General» a O.N.U. Japo
nia a fost admisă In O.N.U.

BUDAPESTA 18 (Agerpres).— 
La 18 decembrie Gyorgy Maro- 
san, ministru de stat al Republi
cii Populare Ungare, a organizat 
o comerință de presă pentru re
prezentanții presei străine

Gyorgy Marosan a subliniat că 
elemente contrarevoluționare, care 
folosesc în acțiunile lor metode 
tipic fasciste, au încercat în ulti
mele zile să organizeze intr-o se
rie de orașe și sate din regiunea 
Hajdu-Bihar, Szabolez-Szatmar și 
în altele pogromuri împotriva 
evreilor. Inițiatorii acestor acțiuni 
provocatoare sînt rămășițe aie 
bandelor fasciste înarmate care 
au fost zdrobite la Budapesta și 
în alte mari centre industriale.

Marosan a explicat apoi de 
ce guvernul revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc a fost nevoit 
să decreteze starea excepțio
nală în țară și 6ă instituie 
curțile marțiale. Emiterea acestor 
decrete, a arătat Marosan a fost 
determinată de provocările ele
mentelor contrarevoluționare care 
urmăresc să provoace dezordini. 
Imediat ce în țară va fi pe deplin 
restabilită ordinea și liniștea, sta

Autoritățile anglo-franceze 
împiedică deblocarea 
Canalului de Suez

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Autoritățile engleze și franceze 
pun piedici în calea deblocării 
Canalului de Suez. Anterior fu
sese stabilit că operațiile de de
blocare vor fi efectuate de O.N.U. 
în colaborare cu autoritățile egip
tene, fără participarea englezi
lor și francezilor. Organele 
O.N.U. însărcinate cu deblocarea 
au latitudinea dacă consideră ne
cesar să folosească vase de sal
vare aparținînd și altor țări însă 
în condiții acceptabile pentru gu
vernul egiptean. Generalul Whe
eler însărcinat cu supravegherea 
lucrărilor de deblocare a cana
lului a anunțat că pentru a acce
lera lucrările el este gata să fo
losească cele 15 vase de salvare 
sub pavilion englez și francez a- 
flate la Port-Said, dar fără echi
pajele aflate pe bordul lor.

Entuziasta primire 
a sportivilor țării noastre

(Urmare din pag. I-a) 
președintele C.C.F.S. și conducă
torul delegației la Melbourne, a 
mulțumit pentru călduroasa pri
mire făcută sportivilor noștri.

La sfirșit a luat cuvîntul tov. 
Miron Constantinescu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

„Tovarăși, tn numele și din în
sărcinarea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine — 
a spus vorbitorul — vă transmi
tem un salut fierbinte și vă feli. 
cităm pentru remarcabilele vic
torii obținute la Olimpiada de la 
Melbourne de delegația sportivi
lor romîni. Aceste succese se da- 
toresc, așa cum au arătat condu
cătorii delegației dumneavoastre, 
sprijinului pe care întregul nostru 
popor muncitor, regimul demo
crat popular, Partidul Muncito
resc Romin, forța conducătoare a 
poporului nostru, îl acordă dez
voltării mișcării sportive. Dacă 
vom compara rezultatele obținu
te de delegațiile noastre în tre
cut, acum 20 ani, sau mai 
înainte >a Olimpiadele de a- 
tunci și strălucitul rezultat ob
ținut de dumneavoastră la O- 
limpiada de la Melbourne apare 
cu claritate enormul progres rea
lizat de mișcarea sportivă din 
țara noastră atunci cind ea a 
trecut sub îndrumarea Partidului 
Muncitoresc Romîn, a regimului 
de democrație populară.

Vă urăm noi succese în activi
tatea voastră și vă amintim că 
peste puține luni, peste șapte 
luni, va avea loc la Moscova al 
VI-Iea Festival Mondial al Ti. 
neretului și Studenților Ia care 
tineretul din țara noastră trebuie

RASPLATA
(Urmare din pag. I-a)

via Costea, Alexandru Csipler, 
Caius Jianu, Ioana Mănescu, Ion 
Mureșan, Maria Petrescu și Ale
xandru Popescu.

.In numele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale acad. Mihail 
Sadoveanu, vicepreședinte al Pre. 
zidiului Marii Adunări Naționale, 
a felicitat călduros pe sportivii 
distinși, urindu-le noi succese in 
viitoarele lor competiții interna
ționale.

Mulțumind pentru înaltele dis
tincții acordate, campionul olim
pic Ștefan Petrescu s-a angajat 
în numele sportivilor să aducă 
patriei noastre noi victorii pe tă- 
rîm internațional. 

CONFERINȚE
Din inițiativa Consiliului Ge

neral A.R.L.U.S. în întreaga 
țară au loc conferințe publice 
care pun în lumină relațiile eco
nomice romino-sovietice și rezul
tatele recentelor tratative de la 
Moscova între delegațiile guver
namentale ale U.R.S.S. și R.P.R. 
Conferințele sînt ținute de acti
viști cu munci de răspundere in

rea excepțională va fi ridicată și 
curțile marțiale desființate.

Marosan a declarat in conti
nuare că in curind guvernul va 
da publicității un arripiu program 
de activitate. Baza aceslui pro
gram va fi menținerea și întări
rea regimului de democrație popu
lară in Ungaria, rolul conducă
tor fiind îndeplinit de Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar. 
După publicarea programului 
guvermamenlal, la ordinea zi
lei va fi pusă problema lăr
girii componenței guvernului re
voluționar muncitoresc-',ărănesc 
ungar și a includerii in guvern a 
reprezentanților acelor partide și 
organizații care stau cu fermi ate 
pe pozițiile democrației populare 
și construirii socialismului. încă 
săptămina aceasta guvernul va 
trece la reorganizarea ministere
lor. Va continua reducerea apa
ratului de stat, simplificarea și 
democratizarea sistemului condu
cerii de stat.

In încheiere G. Marosan a răs
puns la numeroase întrebări puse 
de ziariști.

Guvernele de la Londra și Pa
ris au arătat însă că vor da or
din vaselor lor de salvare anco
rate la Port Said să plece din a- 
pele egiptene dacă nu li se va ad. 
mite ca la operațiile de deblo
care să participe echipaje engle
ze și franceze. Generalul Whe
eler, sprijinit de secretarul gene
ral Hammarskjoeld este cu totul 
de acord cu punctul de vedere 
egiptean, că la operațiile de de
blocare nu trebuie să participe 
personal aparținînd țărilor care 
au dezlănțuit atacul asupra Egip
tului. Prin manevrele lor autori
tățile engleze și franceze fntîr- 
zie momentul cind se va putea 
relua navigația pe Canalul de 
Suez agravind astfel și mai mult 
penuria de petrol din Europa oc
cidentală.

să se prezinte cu cinste și să 
consolideze succesele realizate la 
Melbourne.

La sfirșitul mitingului, -mai 
mulți membri ai lotului olimpic 
al R.P.R. au făcut o serie de de
clarații corespondenților „Ager
pres". Iată ce a declarat dublul 
campion olimpic la canoe, Leon 
Rotman: „Sînt prea emoționat 
de primirea călduroasă care ni 
s-a făcut ca să pot să-mi adun 
gîndurile și amintirile de la Mel
bourne. Pot să spun însă că după 
ce am cucerit prima medalie de 
aur, în al doilea concurs doream 
foarte mult să-mi apăr prestigiul 
de campion. După cîteva sute de 
metri mi-am încordat toate for
țele și cu gîndul la cej de acasă 
am terminat primul, avînd încă 
odată satisfacția să văd pe cel 
mai înalt catarg fluturînd drape
lul scump al patriei noastre".

Ială ce ne-a declarat campio
nul olimpic, boxerul N. Linca: 
„A fost o luptă grea, mai ales 
că din primul meci am boxat cu 
mina dreaptă luxată. Am avut 
încredere în forțele mele și cu 
dorința de a aduce scumpei mele 
patrii o mare victorie am reușit 
să-l înving pe campionul Euro
pei, englezul Nick Gargano și 
apoi în finală pe irlandezul Tiedt".

Campionul olimpic în proba de 
pistol viteză. Stefan Petrescu a 
spus: „Antrenamentele făcute in 
țară și la Melbourne mi-au dat 
multă încredere în posibilitățile 
mele. Am avut adversari de va
loare mondială. Cu toate acestea 
mi-am păstrat calmul necesar și 
am reușit să cuceresc medalia de 
aur, răsplătind în felul acesta 
Încrederea ce mi s-a acordat".

(Agerpres)

MERITELOR
Cu acest prilej, printr-o deci

zie a Comitetului pentru cultură 
fizică și sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri, s-a decernat tit
lul de maestru emerit al sportu
lui unui număr de șase sportivi, 
care cu ocazia Jocurilor Olim
pice de la Melbourne au adus pa
triei noastre admirabile victorii 
internaționale.

Au primit titlul de maestru 
emerit al sportului campionii 
olimpici: canotorii Leon Rotman, 
Simion Ismailcluc și Dumitru 
Alexe, boxerul Nicolae Linca, tră
gătorul Ștefan Petrescu, precum 
și boxerul Mircea Dobrescu, care 
a obținut medalia olimpică de 
argint.

(Agerpres)

aparatul de stat, profesori și 
conferențiari universitari etc.

Luni a conferențiat la Ploeșii 
țov. Manea Mănescu, ministrul 
Finanțelor, membru corespondent 
al Academiei R P.R

Marți a avut loc la Iași confe
rința tov. Ana Toma, prim loc
țiitor al ministrului Comerțului 
Exterior.
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