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Tlnăra filatoare Dumitru G. • 

Elena responsabila brigăzii a j 
X-a din secția ringuri a fa- • 
bricil textile „11 Iunie" Gă- ’ 
vana Pitești depășește planul 
In medie cu 30 la sută. In 1- 
celași timp ajută la pregătirea 
noilor cadre de filatoare.

Fotografia noastră reprezintă 
* pe tlnăra Dumitru Elena expli.

clnd procedeul 
legării firului 
tinerei Pușcașu 
Sofia.
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„SFATUL TEHNIC" RE TINERET 
u de mult au fost convocați 
la Comitetul orășenesc 
U.TM.-BucureștI un număr 
de tineri ingineri. Scopul 
consfătuirii lor a fost în

ființarea unui sfat tehnic de tine
ret, format din tineri ingineri și 
tehnicieni care lucrează în diverse 
ramuri în întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei.

Necesitatea înființării unui ast
fel de sfat tehnic de tineret a 
reieșit în urma unei analize efec
tuate In diverse întreprinderi din 
Capitală, analiză care a scos în 
evidență lipsuri cu privire Ia an
trenarea mai largă a tineretului 
în cunoașterea și rezolvarea pro
blemelor tehnice mai importante, 
în creșterea nivelului cunoștințe
lor tehnice al acestuia și în par
ticiparea sa mai activă la miș
carea de inovații și raționalizări.

In urma acestei analize Biroul 
Comitetului orășenesc U.T.M. — 
București a hotărît să treacă la 
organizarea sfatului tehnic sus 
arătat.

Sfatul tehnic format a a orga
nizat pe colective de tovarăși în 
ramura metalurgică, electroteh
nică, construcții și industrie 
șoară.

La rîndul lor colectivele pe 
muri sînt împărțite tn grupe 
specialități.-

Ca obiective principale s-au fi
xat pentru toate aceste colective 
voluntare următoarele: orga
nizarea unor schimburi de 
experiență între tineri muncitori, 
tehnicieni și ingineri, pe ramuri, 
organizarea unor consfătuiri teh
nice Și cicluri de lecții menite să 
dezbată problemele de tehnică 
nouă, antrenarea Jinerilor In cu
noașterea și rezolvarea unor pro
bleme tehnice cu caracter de ino
vații sau raționalizări.

Pentru cunoașterea metodelor 
de muncă ale sfatului tehnic de 
tineret vom reda mai jos aspecte 
din activitatea unui colectiv pe 
ramură și anume al colectivului 
din industria ușoară.

Cu sprijinul direcțiilor genera
le industriale și al direcției teh
nice din Ministerul Industriei 
Ușoare, colectivul a cuies din te- 
maticile tuturor întreprinderilor 
din industria ușoară din Bucu
rești o serie de probleme propuse 
6,?re rezolvare. La prima consfă
tuire a colectivului au fost alese 
din aceste tematici diferite pro
bleme mai importante și ele au 
fost repartizate pe specialități 
grupelor formate din tinerii ingi
neri.

Astfel grupa „bumbac" a pri
mit sarcina să organizeze un 
schimb de experiență ou tinerii 
brigadieri fruntași și responsabili 
cu producția din comitetele orga
nizațiilor U.T.M. ale tuturor fila
turilor de bumbac din Capitală.

La acest schimb de experiență, 
organizat în ziua de 26 noiem
brie la întreprinderea F.R.B., a 
fost expus de către tov. ing. Sub- 
țirelu Maria, din colectivul sfa
tului, un referat care a scos în 
evidență îndeosebi defecțiunile 
pe faze de fabricație ce se pot 
ivi prin nerespectarea de către 
muncitori și maiștri a regulilor 
de exploatare tehnică la mașini.

Tov. Matei Valeria, responsa
bilă a brigăzii fruntașe de tine
ret din întreprinderea F.R.B., a 
prezentat de asemenea o expune
re privind modul de organizare 
al tineretului în producție, meto
dele folosite tn brigăzile între-

prinderii F.R.B. și felul cum se 
preocupă organizația U.T.M. de 
activitatea tineretului în produc
ție. S-a scos In evidență totodată 
preocuparea organizației U.T.M. 
pentru promovarea, cu sprijinul 
organizației de partid și al con
ducerii întreprinderii, a tinerilor 
capabili în munci de răspundere. 

Așa cum s.a arătat și mai sus, 
o altă formă de activitate a sfa
tului tehnic este aceea a rezol
vării în întreprinderi a unor pro
bleme tehnice cu caracter de ino
vații, raționalizări 6au mică me
canizare, legate de creșterea pro
ductivității, îmbunătățirea proce
sului tehnologic și ușurarea efor
tului muncitorilor.

La astfel de probleme lucrea
ză tovarășii ingineri de speciali
tate din cadrul sfatului tehnic 
care își au locul de muncă chiar 
în întreprinderile respective. In 
jurul lor ei pot grupa șl atrage 
în acțiune tineri muncitori și teh
nicieni din întreprindere.

De pildă, grupa „lină" din ca
drul colectivului de industrie u- 
șoară a sfatului se preocupă de 
rezolvarea unor probleme din 
tematica întreprinderii „Textila 
Grivița" și altor întreprinderi.

Grupa de mai sus a propus 
fabricii „Textila Grivița", In ca
drul micilor mecanizări, executa
rea unei macarale de stivuit ba- 
loți cu scopul ușurării muncii ma
nuale și a folosirii mai raționa
le a spațiului de înmagazinare. 
Tovarășii au prezentat conducerii 
întreprinderii propunerea și de
senul stivuitorului. Totodată ei 
au discutat despre această pro
blemă cu tovarășii din comitetul 
organizației de bază U.T.M. al 
întreprinderii, comitetul propunîn- 
du-și ca în executarea acestei lu
crări și a altor lucrări din planul 
de acțiune al sfatului tehnic, să 
fie antrenați tineri muncitori și 
tehnicieni din fabrică.

Toate aceste probleme tehnice 
care se rezolvă din inițiativa sfa
tului tehnic de tineret grupează 
în jurul lor colective de tineri 
din întreprinderile unde lucrările 
sunt puse în practică. Se reali
zează astfel nu numai tema pro
pusă dar și o creștere a nivelului 
cunoștințelor tehnice ale tineri
lor din colective.

In afară de cele de mai sus 
există și stimulentul material, 
în conformitate cu regulamentul 
de premiere al inovațiilor și ra
ționalizărilor, întrucît lucrării» 
ce au caracter de inovație se pro
pun ca atare comisiilor întreprin
derilor respective.

Noi credem că experiența sfa
tului tehnic de tineret inițiat de 
Comitetul orășenesc U.T.M.-Bucu- 
rești poate folosi și altor comi
tete raionale și orășenești U.T.M. 
în antrenarea tinerilor muncitori, 
tehnicieni și ingineri din între
prinderi pe linia cunoașterii și 
rezolvării problemelor procesului 
de producție și pe linia dezvol
tării cunoștințelor tehnice a a- 
cestora.

Totodată, această inițiativă re
prezintă o formă nouă de antre
nare în munca politică de orga
nizație a unei largi categorii de 
tineri intelectuali, tehnicieni, con
tribuind la strîngerea legăturii 
lor cu tinerii muncitori, la reali
zarea sarcinii patriotice a înde
plinirii cincinalului.

Ing. D. MANOLESCU 
Ing. I. SCHULMAN
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Tovarășul ministru Gh. Cioară ne declară

AJUTORUL SOVIETIC
factor important în electrificarea țării

Un corespondent al ziarului 
nostru l-a rugat pe tov. ing. Gh. 
Cioară, ministrul Energiei Electri
ce și al Industriei Electrotehnice, 
să-i răspundă la cîteva întrebări 
în legătură cu ajutorul pe care 
ni-1 acordă Uniunea Sovietică în 
acest domeniu.

Publicăm mal jos întrebările 
noastre și răspunsurile tovarășu
lui ing. Gh. Cioară.

ÎNTREBARE: Cum s-a mani
festat politica trusturilor imperia
liste în timpul dominației lor in 
Romînia, și care a fost starea in
dustriei energetice și electrotehni
ce la preluarea lor de către statul 
nostru ?

RĂSPUNS: In 1937 industria 
autohtonă satisfăcea numai 24,8% 
din consumul intern în produse 
electrotehnice, iar 40% din valoa
rea materiilor prime necesare pro
ducției, proveneau din import.

Aceste cifre arată limpede că 
politica trusturilor imperialiste s-a 
manifestat în timpul dominației 
lor în Romînia prin împiedicarea 
întemeierii unei industrii electro
tehnice romînești; ele au urmărit 
sistematic, ca nevoile de echipa
ment și utilaj energetic și elec
trotehnic ale Romîniei să depindă 
exclusiv de import.

Același lucru era valabil șl tn 
ce .privește necesarul de piese de 
schimb, astfel incit și pentru re
parații, industria, consumul cas
nic și comunal să fie aservite a- 
cestor trusturi.

Bineînțeles că această politică 
de frînare a industrializării Ro
mîniei, a împiedicat și formarea 
de cadre tehnice specializate.

Pînă la preluarea industriei 
energetice și electrotehnice de 
către statul nostru situația 
lor era foarte precară; indus
tria energetică era foarte înapo
iată, iar industria electrotehnică 
era ca și Inexistentă.

După cum se știe, puterea to
tală instalată în centrale electri
ce era de 740.000 kw, din care se 
puteau utiliza numai 600.000 kw. 
Această .putere era fracționată în 
cca. 600 centrale mici.

Așezarea acestor centrale, care 
foloseau combustibil superior, era 
anarhică și făcută numai după

„Depozit" in aer liber
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Călătorii cu tramvaiele 17 șl 
20 s-au familiarizat cu o ve
che priveliște. Zic „veche", 
pentru că de foarte multă vre
me ei văd înșirate la capătul 
străzilor „Cuțitul de argint" și 
„Ancuța llie" (ori chiar tn 
curtea vecinilor), mai multe 
mașini: unele mai noi, altele 
puțin mai vechi, care nu sînt 
altceva decît niște betoniere, 
malaxoare și remorci bascu
lante — producție a uzinelor 
„Steaua Roșie".

1 mpiedicînd oarecum șl cir
culația pe stra
dă — locul aici 
este foarte în
gust — aceste 
mașini depozi
tate sub cerul 
liber, sînt victi
me ale intem
periilor naturii 
și ale noroiului 
cu care sînt îm
proșcate de că
tre autovehico- 
lele ce trec pe 
stradă. Unele 
piese au începui 
să prindă ru
gină, așa Incit 
nu e greu să-ți 
dai seama de 
starea acestor 
mașini.
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Este păcat că încă nu s-a 
putut găsi nici pînă astăzi 
vreo posibilitate de adăpostite 
a mașinilor ce se fabrică la 
uzinele „Steaua Rosie".

Ele se deteriorează și, mal 
ales, stau neutilizate — lucru 
ce aduce prejudicii economiei 
noastre naționale.

Este, in același timp, și o 
vină a întreprinderilor care au 
făcut comenzile pentru mași
nile respective și nu le ridică 
la timp. Printre acestea se a- 
flă Trustul de construcții hi-

draulice, Trustul 13, Trustul 
3 din București etc. Mașinile 
așteaptă să fie expediate de 
cele mai multe ori cite o lună 
de zile, ba poate și mai mult. 
In timp ce aceste betoniere 
stau, există cerințe din partea 
Trustului 4-Hunedoara și a 
Trustului 14-lași.

Ar fi cazul să se ia măsuri 
urgente pentru a se pune ca
păt acestei situații.

I. MIHUȚ 
Foto: D. F. DUMITRU
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criteriul interesului material al 
întreprinderilor capitaliste. Din 
cauza concurenței dintre capita
liști nu se putea folosi avantajul 
interconectării.

In ce privește industria electro
tehnică, în momentul naționaliză
rii, existau — afară de Reșița — 
șapte ateliere unde se reparau 
mașini electrice și în mod izolat 
se construiau oîteva tipuri de ma
șini a căror producție era dictată 
de interese momentane.

Din punct de vedere tehnologic, 
metodele de lucru erau primitive, 
producția avînd un caracter meș
teșugăresc. Cadrele tehnice și 
muncitorii calificați erau în nu
măr foarte mic.

Producția de aparate electrice 
era cu totul neînsemnată, iar pro
ducția cablurilor electrice poate fi 
considerată că a început abia în 
anul 1948.

ÎNTREBARE: Cum s-a mani
festat sprijinul Uniunii Sovietice 
in concepția obiectivelor planului 
de electrificare a țării noastre ?

RĂSPUNS: In concepția obiec
tivelor planului de electrificare a 
țării noastre și îndeosebi în 
munca pe care a desfășurat-o In
stitutul de Studii și Proiectări 
Energetice (I.S.P.E.) sprijinul U- 
niunii Sovietice s-a manifestat 
prin posibilitatea ce am avut-o de 
a consulta specialiști sovietici, 
veniți la cererea noastră în țară 
și care ne-au pus la dispoziție 
experiența lor. Am consultat spe
cialiști sovietici la Moscova și 
am avut colaborarea institutelor 
de proiectări din U.R.S.S.; toate 
acestea au fost hotărîtoare pentru 
pornirea lucrărilor de executare a 
obiectivelor planului de electrifi
care.

Uniunea Sovietică ne-a furnizat 
numeroase documentații tehnice 
care au contribuit la introducerea 
unei concepții noi In proiectare, 
la perfecționarea metodelor de lu
cru, la organizarea lucrărilor; 
am primit numeroase proiecte-tip, 
de exemplu proiectul tip pentru 
organizarea și mecanizarea lucră
rilor de construcții ale liniilor de 
transport de energie electrică.

ÎNTREBARE: In ce a constat 
ajutorul material în realizarea o- 
biectivelor planului de electrifi
care ?

RĂSPUNS: Uniunea Sovietică 
ne-a furnizat echipamente pentru 
realizarea centralelor termoelec
trice Ovidiu II, Comănești, Sîn- 
georgiu de Pădure, Paroșeni, 
Borzești, a centralelor hidroelec
trice Aloroeni. și Sadu, a stațiilor 
mari de transformare de 110.000 V 
și a numeroase stații de trans
formare de 35.000 V.

Uniunea Sovietică ne-a mai dat 
ajutor în ce privește organizarea 
și executarea proceselor tehnolo
gice precum și în introducerea 
tehnicii noi și a metodelor avan
sate de montaj, ca de pildă, sis
temul organizat de controlare a 
sudurilor de înaltă presiune prin 
fotografierea cu cobalt radioactiv.

Executarea în termen a lucră
rilor de montaj pentru centrale, 
stații și linii de înaltă tensiune, 
prevăzute în Planul de Electrifi
care, nu ar fi fost posibilă fără 
mecanizarea operațiunilor de 
montaj, acțiune ce a fost realiza
tă, datorită numărului important

de mașini și utilaje primite între 
anii 1952-1956 din U.R.S.S.

ÎNTREBARE : Ce ați putea să 
ne spuneți despre sprijinul so
vietic în dezvoltarea industriei 
noastre electrotehnice ?

RĂSPUNS: Sprijinul sovietic 
a avut un rol deosebit de impor
tant și în dezvoltarea industriei 
noastre electrotehnice.

Incepînd din' primii ani ai 
existenței industriei electrotehnice, 
întreprinderile noastre au primit 
un ajutor multilateral, care poate 
Ii categorisit în felul următor:

a) Ajutor în ceea ce privește 
utilajele.

Sectorul electrotehnic a primit 
tn perioada 1948.1956 un număr 
important de utilaje pentru prelu
crarea metalelor, anume:

Strunguri paralele, strunguri 
automate, strunguri revolver, 
strunguri carusel, mașini de ale
zat și găurit orizontal, freze, ma
șini de rectificat, mașini de 
găurit de diverse modele, prese 
mecanice, prese hidraulice pentru 
materiale plastice.

In afară de aceste utilaje, sec
torul electrotehnic a primit un 
sprijin foarte prețios prin proiec
tarea complexelor „Electro-Izo- 
lantul" și „Radio-Popular".

La Fabrica „Electro-lzolantul" 
a intrat în funcțiune din anul

CONTTNUAfiE ui

Vacanta de iarnă 
a elevilor

Ministerul Invățămîntului a- 
nunță că vacanța de iarnă a ele
vilor din invățămîntul de cultură 
generală, cursuri de zi și serale 
și școli profesionale de ucenici, 
începe în ziua de 29 decembrie 
1956, după ultima oră de curs, și 
durează pînă la 13 ianuarie 1957 
inclusiv.

PREGĂTEȘTE 
^ALEGERI

In întreaga tară au loc adunări în ca
drul cărora sînt desemnați candidați pentru 
alegerile de deputați în Marea Adunare Na
țională.

Participînd cu însuflețire la discuțiile care 
au loc cu acest prilej', oamenii muncii pro
pun drept candidați ai Frontului Democra
ției Populare în alegerile de la 3 februarie, 
conducători ai partidului și guvernului ac

In circumscripția electo
rală nr. 26 „llie Pintilie" 
a fost propus candidat:

Tn sala de festivități a Insti
tutului de mine din București a 
avut loc în ziua de 19 decembrie 
o însuflețită adunare pentru de
semnarea candidatului F.D.P. in 
circumscripția electorală nr. 26 
„Iile Pintilie", din raionul 
Gheorghiu-Dej.

Deschizînd adunarea, tov. 
nașe Sima, vicepreședinte al 
siliului raional F.D.P. a dat cu- 
vîntul tov. Nicolae Petrolian, rec
torul Institutului de Mine.

După ce a făcut o scurtă pre
zentare a situației interne și in
ternaționale — vorbitorul a su
bliniat că alegerile de deputați

Gh.

Ata- 
con-

tiviști de partid, de stat șl ai organizațiilor 
obștești, muncitori fruntași în producție, co
lectiviști și țărani muncitori fruntași ai re1 
coltelor bogate, oameni de știință, artă și 
cultură, militari, femei, tineri — cetățeni 
de frunte ai țării noastre care prin activita
tea lor contribuie zi de zi la construirea 
vieții noi, socialiste, în patria noastră.

Tovarășul I. Iliescu
|n Marea Adunare Națională con
stituie un eveniment de seamă 
pentru poporul muncitor din pa
tria noastră. El a descris pe scurt 
marile realizări obținute în toate 
domeniile de activitate în anii 
regimului de democrație popu
lară. Amintind despre marea 
grijă ce o poartă partidul și gu
vernul tineretului și studenților, 
despre condițiile din ce în ce mai 
bune de trai și învățămînt create 
acestora, vorbitorul a îndemnat 
pe studenții institutului să mun
cească cu sîrguință pentru ca 
fiecare să devină un bun inginer, 
răsplătind astfel eforturile de-

Prietenul condeierilor tineri
In sala „Flacăra" din Combi

natul Poligrafic „Casa Scinteii". 
se adunaseră mulți oameni. Tipo
grafi și ziariști, lucrători ai Mi
nisterului Culturii și T.A.R.O.M.- 
ului, cercetători ai Institutului de 
cercetări I.C.A.R., muncitori de la 
Otopeni. Simțeai, cu fiecare clipă, 
cum intensitatea emoției sporește. 
In sflrșit, adunarea e declarată 
deschisă.

In fața microfonului vine tova
rășul Victor Nicolae care, 
din toată inima, propune dreot 
candidat al circumscripției elec
torale nr. 3 „Casa Scinteii", pe 
valorosul nostru poet, Demostene 
Botez. Sala răspunde cu aplauze 
prelungi.

Dar... la asemenea manifestări, 
prin care oameni de toate vtrste- 
le își exprimă dragostea față de 
maestrul Demostene Botez, am 
mai participat. In minte îmi vin 
clipe care nu se uită. II văd pe 
maestru, tn mijlocul condeierilor 
tineri din Orașul Stalin, familiar, 
prietenos, atent, lăudindu-i ori 
mustrtndu-i, asemenea unui părin
te iubitor... II văd înconjurat de

participanți la conferința pe țară 
a tinerilor scriitori, ascultîndu-i, 
sfătuindu-i asupra rostului artei 
literare, îndemnlndu-i apoi, cu 
înflăcărare: „Nu uitați I A fi tl- 
năr scriitor, înseamnă a fi tînăr 
revoluționar". Prietenul con
deierilor tineri este iubit, stimat 
și urmat de aceștia.

Dar nu numai ei îl păstrează 
pe Demostene Botez in itiimă. O 
confirmă aici, în sală, cei care 
susțin cu căldură candidatura: 
Paulina Tarasov, Tudor Coman, 
Dumitru Costache, Gheorghe Va- 
sile, Mihai Gafița, Constantin 
Crăciun, Nicolae Costea. Le e cu
noscută tuturor activitatea sa 
scriitoricească și obștească. Unii 
îl cunosc personal, alții din scris. 
Cu toții însă relevă valoarea ar
tei sale, care militează profund 
pentru triumful cauzei poporului 
nostru muncitor, cu toții relevă 
aportul său însemnat, adus la 
crearea unei literaturi noi, rea- 
list-socialiste tn țara noastră, cu 
toții iubesc și prețuiesc arta sa.

C. SLAVIC

puse de statul nostru democrat- 
popular.

Tovarășul Atanase Sima a ru
gat apoi pe cei prezenți să facă 
propuneri pentru desemnarea 
candidatului F.D.P. în această 
circumscripție.

Cînd studentul Ion Cîmpeanu 
din anul IV a propus să fie tre
cut pe listă tovarășul Ion Iliescu, 
secretar al C.C. al U.T.M., un ro
pot nesfîrșit de aplauze a răsunat 
în sală.

Asistentul Ion Burtică de la 
Institutul de Mine a susținut pro
punerea.

— Ca secretar a! comitetului 
de organizare a asociațiilor Stu
dențești din Capitală — am avut 
prilejul să lucrez mal îndea
proape cu tovarășul Iliescu — a 
arătat vorbitorul. Am văzut la 
dînsul un interes deosebit pentru 
viața și activitatea studenților.

Studenții fruntași la învăță
tură Bosoc Jenică și Stancîu Ni
colae au spus că se alătură pro
punerii lui Cînipeanu.

Vorbitorii au subliniat dragos
tea studențimii noastre față de 
partid și guvern, hotărîrea ei de 
a întări Uniunea Tineretului 
Muncitor — vlăstarul iubit al 
partidului.

Au mai vorbit de asemenea, ce- 
tățeana Maria Mușat și alți ale
gători din circumscripția electo
rală* nr. 26, „llie Pintilie", care 
au întărit prin cuvintele calde 
propunerea făcută de studentul 
Cîmpeanu.

Tov. I. Iliescu a mulțumit ale
gătorilor pentru marea cinste ce 
i-au făcut-o.

N. BARBU

Un aspect de la adunarea care a avut loc la „Casa Scinteii1*

Pentru pufin lapte
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Deși sînt posibilități egale...
In toamnă, oamenii au muncit 

cu nădejde. In tot raionul Mizil, 
lucrările agricole de toamnă s-au 
isprăvit la timp. S-a terminat la 
vreme culesul porumbului, al tu
tunului și al sfeclei de zahăr și, 
cu aceeași grabă, s-au încheiat 
ogoarele de toamnă. Zilele aces
tea s-a terminat și îngropatul 
viilor și lucrărilor de întreținere 
a pomilor.

Posibilitatea de a veni în spri
jinul recoltelor din anul viitor 
există însă și pe timpul iernii. 
Se cunosc inițiativele organiza
țiilor U.TM. pentru strîngerea 
gunoiului de grajd și depozita
rea lui în platforme, strîngerea 
cenușei și gunoiului din cotețele 
de păsări.

intensă activitate se duce 
mai ales tn desfășurarea 
invățămîntului, agroteh

nic. In această privință, tre
buie vorbit despre acțiunea 
pornită de la gospodăriile co
lective „16 Februarie 1933" din 
comuna Baba Ana, și „Filimon 
Sirbu" din comuna Vadu Săpat, 
ca flecare lecție să cuprindă două 
părți: o parte teoretică și una 
practică. Experiența anilor tre- 
cuți a inspirat tinerilor colecti- 
vișii idei prețioase. Una dintre a- 
ceste idei e susținută de organL 
zațiile de bază U.TM. de la gos
podăriile agricole colective _ din 
comunele Dulbanu, Colțăneni, șl 
Amaru, care au propus ca lec
țiile predate 6ă fie legate de 
specificul gospodăriilor în care 
activează ele. Acum, inițiativa 
este aplicată în tot raionul, 
aceea s-a simțit necesitatea 
cele 53 cursuri agrotehnice 
masă înființate anul acesta în 
ion, să funcționeze în sțrînsă 
gătură cu nevoile și cerințele 
cale ale satului.

In comunele Limpezișu și Mo
vila Banului s-au introdus în pro
gramul cursului cele mai multe 
lecții despre legumicultura. In co
munele Vadu Săpat, Colțăneni, A- 
maru și altele cele mai multe lec
ții sînt legate de viticultură. In 
comuna Dulbanu, se predau lec
ții cu caracter zootehnic. Lecții 
legate de problemele agricole se 
țin la cursurile agrotehnice din 
Conduratu, Bădeni-Mlluiți, Movi

lor 
De 
ca 
de 
ra- 
le- 
lo-

la Banului, Fulga de Sus, Fulga 
de Jos, Găgeni, Fîntînele, și al
tele. Pentru a spori răspunderea 
organelor sale în desfășurarea în- 
vățămîntului agricol, sfatul popu
lar raional a dat o decizie prin 
care a împuternicit pe președin
ții și secretarii sfaturilor popu
lare să răspundă de desfășura
rea cursurilor. S-au numit din 
timp responsabilii cursurilor și 
s-a asigurat din vreme materia
lul didactic necesar, s-au întoc
mit și tabelele cu numele cursan. 
ților.

Fiind îndrumate de comitetul 
raional U.TM., organizațiile d» 
bază s-au simțit mai răspunză
toare în mobilizarea utemiștilor 
la invățămîntul agricol. Pînă in 
prezent cursurile sînt frecventate 
de un număr de 260 utemiști — 
cu aproape o sută mai mulți de
cît anul trecut — și de un mare 
număr de tineri. Cursurile agro
tehnice dau comitetului raional 
U.TM. Mizil prilejul de a duce 
o muncă mai bună pentru mobi
lizarea utemiștilor și tinerilor la 
însușirea celor mai bune metode 
de muncă a pămîntului și pen
tru atragerea lor în forme ale 
agriculturii socialiste. In această 
privință, activiștii comitetului ra
ional folosesc experiența valo
roasă a organizației de bază 
U.T.M. din satul Brebu, care a 
convins pe toți utemiștii din sat 
să se înscrie în întovărășirea a- 
gricolă.

Există și o mare preocupare 
pentru extinderea metodelor de 
muncă ale echipelor de tineret 
din gospodăria colectivă „16 Fe
bruarie 1933“ — care au obținut 
5.100 kg. porumb la hectar — 
a tinerilor colectiviști din comu
na Amaru — care au scos mai 
bine de 30.000 kg. de varză ia 
hectar — și a altora. In felul n- 
cesta, invățămîntul agricol ' de 
masă constituie o parte compo
nentă din activitatea pe care o 
desfășoară in timpul iernii orga
nizațiile de bază U.T.M.

Nu la fel sprijină tnvă- 
țămîntui agrotehnic co
mitetul raional U. T. M.

Rîmnicu Sărat, deși posibili
tățile și condițiile de muncă sînt 
asemănătoare, deși în celelalte

din- 
De altfel 

preocupă în această 
privință și sfatul popular ra
ional. Cu toate că la centrul 
de raion a avut loc instruirea 
lectorilor, activitatea acestora în 
comune e inexistentă. In satul 
Răducești, de exemplu, secreta
rul organizației de bază U.T.M. 
nici nu-și amintește de existența 
unui astfel de lector sau de 
existența cursurilor de iarnă. In 
comunele Vilcelele și Ziduri nu 
s-au întocmit nici listele de 
cursanți. Și asta nu-i de mirare 
din moment ce membrii birou
lui comitetului raional afirmă, că 
pentru învățămîntul agrotehnic 
mai au încă vreme destulă. De 
aceea nici nu se poate vorbi des
pre o contribuție concretă a or
ganizațiilor de ‘bază U.TM. și a 
activiștilor comitetului raional 
U.T.M. în desfășurarea învăță- 
mîntului agricol din acest an. 
Or, tinerii din comuna Ciorăști, 
de pildă, care de curînd au în
ființat o întovărășire agricolă, 
sau cei din Sihlea, Boldu, Topli- 
ceni, Dărîmați și din alte 
părți, evidențiați de atitea 
ori în campaniile agricole, ar pu
tea să aibă realizări bune și in 
această direcție. Insă ei n-au în
drumarea necesară, deoarece or
ganizațiile de bază U.T.M. și co
mitetele executive aie sfaturilor 
populare din comunele lor au lă
sat invățămîntul agricol la voia 
întimplării, în nădejdea că mai 
e vreme destulă. Astfel se explică 
faptul că in multe comune din 
raion nu s-au asigurat nici mă
car sălile de cursuri. Dacă ad
mitem părerea unor președinți 
de sfaturi populare și secretari 
ai organizațiilor de bază U.T.M. 
că pregătirea sălilor de cursuri 
•n-ar fi o problemă, apoi lipsu
rile în asigurarea lemnelor pen
tru încălzirea acestor săli, procu
rarea materialului didactic, mo
bilizarea cursanților ar trebui 
să-i neliniștească. Ar trebui să-i 
îndemne la luarea unor măsuri 
cit mai grabnice pentru a însu
fleți și această activitate, căreia 
nu 1 se dă atenție cuvenită.

P LUNGU

activități el are realizări 
tre cele mai bune. ' 
slab se

Pentru un pahar cu lapte 
— două vieți omenești.

Prețul este imens, neînchi
puit de mare. Și totuși el a 
fost plătit. La Port. Said două 
vieți omenești au fost curmate 
pentru un pahar cu lapte.

Faptele au devenit cunos
cute. Port-Saidul trăiește ulti
mele zile ale ocupației anglo- 
franceze. Ultimele zile. Și to
tuși aceste zile sînt încă pă
tate cu singe. Orașul a fost 
transformat intr-un lagăr. 
Sîrmele ghimpate taie stră
zile sngrumindu-le. Mitralie
rele, tunurile și tancurile for
mează decorul cel mai obiș
nuit in Port-Said. g

Locuitorii orașului au fost 
izolați. Cei ce locuiesc în u- 
nele cartiere, n-au voie să de
pășească o zonă al cărei ho
tar este străjuit de simtă 
ghimpată.

„Nu este voie". Un bătrân 
lăptar a comis insă o „crimă". 
A încercat să dea puțin lapte 
unui copil aflat dincolo de 
sirma ghimpată. Nu a încer
cat să treacă dincolo, ci nu
mai să-i dea laptele. Atîta tot.

„Justiția" cotropitorilor a 
acționat pe loc. Fără complete 
de judecată, fără acte de acu
zare. fără martori și fără a- 
vocați, sentința a fost pronun
țată. Nici o coală de htrtie nu 
o consemnează. Cu toate a- 
cestea, verdictul a fost stabilit 
și executat imediat. Bătrinul 
lăptar și copilul au fost uciși 

Pentru un pahar cu lapte — 
două vieți omenești.

S-a întimplat la Port-Said.

De la Gruenlher
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citire...

Generalul Gruenther nu mai 
este comandant al N.A.T.O. 
După cum s-a anunțat, a de
venit conducătorul Crucii Ro
șii americane. Lupul își schim
bă blana, dar năravul ba... 
Cuviosul conducător al filan
tropicei instituții nu este mai 
puțin belicos decît falitul co
mandant nord-atlantic. Nici 
măcar în birourile liniștite ale 
Crucii Roșii, instituție menită 
să contribuie la ajutorarea a 
proapelui aflat în suferință, 
Gruenther nu se potolește 
Vechilor ocupații le-a rămas 
credincios. Dovadă: la o re
centă conferință de presă s-a 
plîns că forțele americane 
existente în Europa sînt prea 
puține, că ele sînt „simbolice" 
și ca atare nu pot „să consti
tuie o bază sănătoasă pentru 
planificarea militară".

Gruenther visează înarmări 
și războaie. Cam nefirești vi
suri pentru un conducător de 
Cruce Roșie. Proverbul 
lupul, blana și năravul 
este pe deplin justificat...

cu 
său

E. O.
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, E ora prinsului. Liniștea 
= pune stapinire pe sălile de 
Ș cursuri. Ca un furnicar stu- 
= denții impinzesc străzile Cluju- 
’ lui, dar nu pentru mult timp. 
’ După un ceas sau două acest 
s flux de oameni se stringe. 
’ Unde pot fi găsiți studenții 
, de mai înainte? Ce fac ei in 
s timpul liber ?... Să mergem pe 
’ urmele lor. Nu va fi 
a să-i găsim : asociațiile stn- 
= dențești le-au pregătit un pro- 
’ gram interesant și variat, 
s care nu plictisește pe nimeni.
JLSLSLfiJL2_SLILSLA.'
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„IN TURNEU"

Mîine e dumirii 
fața Universității

TnMîine e duminică.
fața Universității „Victor 
Babeș" a staționat un au

tobus. Se încarcă costume, de
coruri : cercul dramatic „I. L. 
Caragiale" a pregătit o nouă pie
să de teatru, comedia muzicală 
a lui Dihovicinîi „Cu dragostea 
nu-i de glumit" și pleacă să o 
prezinte locuitorilor din Nă- 
săud.

Piesa a plăcut deosebit de mult 
năsăudenilor. Pentru elevii școli
lor de aci, colectivul dramatic a 
prezentat chiar un matineu spe
cial. După prezentarea spectaco
lelor artiștii noștri amatori au 
cutreierat străzile Năsăudului, 
au vizitat orașul și îndeosebi să
lile memoriale „George Coșbuc" 
și „Liviu Rebreanu".

Cei 150 coriști și 30 dansatori 
ai ansamblului au și ei mîndria 
lor. Cu un bogat și variat reper
toriu de cîntece și dansuri popu
lare rominești și germane au 
fost pentru o zi oaspeți ai locui
torilor din Luduș. Fiecare din 
numerele prezentate ca : „Suita 
de cintece din Țara Oașului" val
sul „Valurile Amurului", „Hora 
cu strigături", au fost răsplătite 
cu aplauze îndelungate de spec
tatori.

CICLURI DE CONFERINȚE

Preocupîndu-se de organi
zarea nu numai plăcută dar 
și cît mai instructivă a 

timpului liber al studenților, aso.
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Asociațiile studențești
organizează timpul liber

ciațiile studențești de la Univer
sitatea „Bolyai" au organizat 
două cicluri de conferințe — unul 
despre istoria artelor, iar altul 
despre istoria muzicii. Amîndouă 
ciclurile au o durată de doi ani. 
S-au și făcut primii pași pe acea
stă cale, prezentîndu-se studen
ților 6 conferințe — trei despre 
istoria artelor și trei despre is
toria muzicii. Conferințele des
pre istoria artelor: „Arta veche 
ia egipteni", „arta greacă", „ar
ta romană" au fost prezentate in- 
tr-un mod foarte interesant de 
profesorul Pattantyus Carol de 
la Institutul de arte plastice 
„Ion Andreescu". Conferințele au 
fost ilustrate cu diapozitive. Din 
ciclul despre istoria muzicii re
marcăm serile închinate lui Mo
zart și Liszt, seri organizate cu 
concursul Filarmonicii de stat din 
Cluj. Acesle seri muzicale au de
venit atît de populare în rîndu
rile studenților maghiari și ro- 
mini și de la celelalte institute 
de învățămînt superior invitați 
prin intermediul asociațiilor stu
dențești, îneît totdeauna sala e 
arhiplină.

CONCURS
LITERAR GHICITOARE

La Facultatea de științe na
turale — secția biologie a 
Universității „V. Babeș" — 

peste 20 studenți din anul IV 
s-au adunat într-o sală. Scopul ? 
Concurs literar-ghicitoare. To
tul : întrebări, premii au fost 
pregătite de asociația studen
țească cu sprijinul 
zației U. T. M., cu ajutorul a- 
sistentului Alexandru Lemneanu. 
Se pun întrebări despre lucrările

or-gani-

'ț 

In cercurile științifice j

ale studenților agronomi] 
î grup de studenți cercetau cu • 

meticulozitate, aplecați deasupra i 
răsadnițelor plante cu o silue- • 
tă firavă, dar pline de gingășie, i 
Aceștia erau membrii cercului • 
științific studențesc de legumi- î 
cultură și floricuitură care de- • 
săvîrșeau lucrările începute la i 
Codiea, în regiunea Staiin, pri- i 
vitoare la tema „Influența în- i 
grășămintelor asupra garoafe- • 
lor cultivate tn seră". Dintre cei • 
care lucrează cu sirguință spo- • 
rită amintim pe Ion Velea, Vie- i 
tor Cosma, Constantin Oprea, î 
Fiiofteia Postelnicu și Traian î 
Vățianu, din anul IV și pe Fio- i 
rica Șerbănescu și Maria Vasi- • 
lescu, din anul III. j

Rezultatele eforturilor tineri- * 
lor cercetători se vor concretiza *• 
in lucrări care vor depăși inte- ; 
resul local, care vor aduce noi j 
contribuții la dezvoltarea agri- : 
culturii socialiste. j

EMILIAN GEORGESCU ?

o vizită unor mem-Am făcut _ ____ ___  ___
bri ai cercurilor științifice stu
dențești din Institutul nostru și 
i-am găsit la lucru, zorind la 
definitivarea temelor pe care și 
le-au înscris în planurile de 
muncă. In mijlocul unui grup 
de studenți i-am recunoscut pe 
lectorul Dumitru Dincă și pe 
asistentul dr. Otepeanu, care 
dădeau indicații prețioase pen
tru buna desfășurare a temei 
practice la cercul de agricul
tură generală.

— Sîntem la cea de a șasea 
ședință de acest fel, pentru te
ma practică intitulată „Di
namica nitraților din sol", ne 
spune lectorul Dincă. Am nu
mai cuvinte bune despre felul 
in care lucrează membrii cer
cului științific, dintre care s-au 
evidențiat studenții Alexandru 
Nedelea, Iulian Stănescu, Ion 
Ciurcâ și Anghel Ungureanu.

...într una din serele Institu
tului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu". la ora aceea tîrzie un

al studenților
literare ale lui Emlnescu și Vla- 
huță. Și așa cum este și firesc, 
cei ce au cunoștințe mai vaste 
despre literatură și îndeosebi des
pre operele lui Eminescu și Vla- 
huță obțin cele mai multe puncte 
și cîștigă premiile.

Iată ciștigătorii: Rodica Grin- 
gea, Viorica Suciu, Adriana Tu- 
doran (remarcați, numai fele). 
Premiile : cărți literare.

CENACLU LITERAR

reația literară preocupă 
numeroși studenți ai U- 
niversității „Bolyai". In fie

care săptămînă 
peste 50 de stu
denți se adună 
împreună cu ti
neri muncitori, 
funcționari, e- 
levi începători 
în ale scrisului 
sau numai iu
bitori de litera
tură în ședințe
le cenaclului li
terar „Maxim 
Gorki", secția 
maghiară.

Ne aflăm în- 
tr-una din șe
dințele obișnui
te ale cenaclu
lui, 
s-a 
în ședința an
terioară, mem
brilor cercului 
11 se vorbește 
despte genul li
ric, se dă apoi 
Cuvîntul studen
tului Veress 
Zoltan. Veress a 
pregătit pentru 
această ședință 
două poezii. Le 
citește. Membrii

După cum 
anunțat

Intre cinste și datorie „Ghimpele"
7

cenaclului le ascultă, cu atenție 
Veress este unui dintre cei măi 
talentați și pașii săi pe drumul 
creației literare sînt urmăriți cu 
interes. 30 de tineri au luat cu
vîntul și și-au spus părerile des
pre poezii. Rezultatul: una din
tre poezii a și fost publicată 
într-un număr al revistei 
rare clujene „Utunk".

M. OPREA 
corespondentul „Scinteii

Hte-

ti-

O dimineață ca oricare alta. 
Glasul soneriei ce-i chema in 
amfiteatru, apoi lectorul Virgil 
Cruceru, cu servieta doldora de 
caiete și cursuri. Printre altele, 
au fost anunțați că peste două 
săptămini, intr-o simbătă vor da 
lucrare de control la limba ro- 
mină. Au notat data și au as
cultat apoi cu interes prelegerea

Zilele au trecut și... studen
ții grupei a rl-a din anul II Pe
dagogie a Institutului pedago- 
gic-București nu și-au mai a- 
mintit de data respectivă.

Abia in ajun, Herbert Weis
smann și-a amintit cp glas tare 
ceea ce uitaseră toți. Și cum 
Weissmann e și organizator 
U.T.M. a pus imediat problema 
tn discuție. La început stupefac
ție, apoi hărmălaie. Totul s-a re
dus in cele din urmă, la o în
trebare : ce facem ?

Dar întrebarea nu mai putea 
primi un răspuns liniștitor. O lu-

cel pufin 
pofi face

tn- 
in

tre-

neretului" pentru regiunea

crare se pregătește 
tr-o săptămînă. Ce 
tr-o jumătate de zi? Totuși 
buia făcut ceva, pe măsura posi
bilităților. Așa că fiecare a ple
cat de la cursuri hotărtt să stu
dieze toată după-amiaza.

S-a întimplat însă ca tocmai in 
seara aceea să ruleze tn sala de 
cinematograf a Institutului pe
dagogic filmul „Aida“. Desigur, 
fiecare ar fi mers.

Ptnă la urmă tentația n-a pu
tut fi învinsă. Au mers la film. 
S-au înduioșat de suferințele 
Aidei s-au reîntors 
plini de impresii, 
foarte puțini, au 
dieze. Printre ei 
Pavel, secretarul 
al anului, Șerbănescu Salomeea 
și Popescu Dumitrana.

Dimineața s-a ivit curată ca 
un zimbet.

la cămin 
Numai cițiva. 

rămas să stu- 
erau Petromac 
biroului U.T.M.

pel. nu zicea nimic. Se vedea tn. 
să după fruntea ei umbrită că o 
muncea un gtnd pe care se temea 
să-l rostească.

— Tu ce zici Salomeea ? o tn- 
trebă in șoaptă Petromac.

— Eu aș zice să spunem ade
vărul, răspunse ea privindu-l 
încurcată.

— Desigur, e singura 
de părere și Weissmann, 
cinstiți.

— Cinstiți eram dacă

cate, fu
Să fim

...Era prea 
mic la trup și 
nu-l putea cre
de nimeni că 
împlinise 15 
ani. La arte grafice 1, intrase 
tn '48 fără știrea mamei, văduvă 
și bolnavă. Era sigur că ea nu 
l-ar fi lăsat, știindu-l fără puteri, 
să-njrunte greul unei ucenicii 
Ucenicul blond, „cea mai tînără 
salopetă", cum spuneau oamenii, 
li uimise de la început prin price
pere și strguință. Avea doar o 
singură ciudățenie pe seama că
reia nu o dată oamenii, fără rău
tate. au făcut mare haz. Il au
zeau bolborosind cît ținea lucrul: 
opt ore buzele-i mergeau tntr-una

Cei de la arte grafice pregă
teau tocmai un festival. Ucenicul 
s-a înscris și el cu o poezie. La 
repetiții o recita destul de tare 
și nu se încurca de loc. Cei mari, 
cărora le era drag, îi sorbeau cu
vintele și-și făceau cu ochiul, min-

ECAMEHUl de ACTORIE
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drindu-se. La festival ajuns tn 
fața cortinei, l-au impresionat re
flectoarele, l-a emoționat murmu
rul sălii și cu nici un chip nu-și 
amintea primul vers. Murmurul 
se potoli. In culise cineva re
marcă : „al dracului puștiu, are 
stofă de actor. A „prins" sala și 
abia acum li dă drumul". Dar 
ucenicul începuse poezia de la al 
doilea vers. A încălzit inimile și 
a avut succes...

...După trei ani de școală pro
fesională, după un an de produc
ție și doi ani de facultate mun
citorească, utemistul Dumitru Che
sa, cu versurile primului succes, 
s-a prezentat tn fața maeștrilor 
scenei rominești, la examenul de 
admitere tn Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „Ion 
Luca Caragiale".

Culoarele erau pestrițe de can
didați. Nu lipseau cei care po
zează, farsorii, teribilii, secătu

irile. Ei tși împrumutau un aer 
ț competent și protector. Un can- 
ididat cu pieptănătură boemă și 
‘pipă de efect l-a ascultat pe Che- 
țsa cum recită. De citeva ori l-a 
‘corectat și disperat i-a arătat 
‘cum se declamă sonor, trans pi
erind. Intr-un ttrziu l-a sfătuit gra- 
Iseind grațios: „drragă prrietene 
*de ce nu rrămti muncitorr.te văd 
ț evidențiat... actorrla e grrea, o 
‘meserie care-ți cer re harr, mai 
' glndește-te..." 
: Peste citeva zile la avizier. 
țS-au afișat listele cu rezultatele 
‘.la examene. Literele negre impăr- 
Ițeau hirtia in două: admiși; res- 
‘.pinși. Chesa și-a găsit numele în 
ț coloana celor admiși. In jumă- 
Itatea cealaltă a listei, vecin cu 
‘numele lui Chesa, înttmplarea a 
Indus numele boemului cu pipă.

...Au început lunile, anii de asi
duu efort pentru Chesa. Primise 
un carnet de student cu file albe 
ce așteptau si fie umplute de 

.semne care să confirme slrguin- 
*.ța, eforturile, succesele, greută-

file. La clasa profesoarei Irina 
Răchifeanu, el făcea primii pași 
pe drumul spre măiestrie, lnsti- 
tutui ii cerea multiple cunoștințe 
artistice, o cultură vastă, imagi
nație, fantezie și oferea toate po
sibilitățile să le dobîndească. 
Chesa, prin eforturi, trebuia să 
recupereze tot ceea ce colegii cu 
o mai largă pregătire intelectua
lă asimilau mai ușor. Contactul 
cu literatura universală, cu dra
maturgia shakespeariană sau pic
tura Renașterii, suflul proaspăt 
al realismului socialist In litera
tura și arta noastră nouă i-au 
dublat puterile înțelegerii, l-au 
sensibilizat, l-au îmbogățit- 
Descoperea noi sensuri in 
istoria umanității, idei pe care 
și el le intuise, idealuri, 
temperamente, caractere tari și 
slabe, oameni mari cu aripi de 
albatros sau meschini, semănlnd 
cu vipere. L-au cutremurat acor. 
durile beethoveniene, l-au uimit 
culorile lui Rembrandt, l-a zgu
duit realismul lui Repin... Pe pri
ma filă a carnetului, la semes
tru, au apărut calificativele — nu 
toate „foarte bine" — care ex
primau insă fidel, un drum de 
zbucium, de reușite și viitoare 
izblnzi.

...Sfîrșit de an. Examenul de 
actorie. Un exercițiu de mimică 
plăsmuit de imaginafia și fante
zia proprie. O farsă: iubita îl aș
teaptă într-un parc. El urmează 
să vină cu verighetele pentru lo
godnă. Și vine fără verighete. O 
ceartă aprigă, o supărare trecă
toare ca o ploaie de vară, și.„ 
împăcarea; verighetele erau in 
buzunar. Dorise să-i încerce sen
timentele. Un exercițiu care a 
confirmat pe deplin că învățase 
primele litere ale alfabetului ac
toricesc. A mai rămas în urmă 
o filă a carnetului de stu
dent pestrifă cu F.B.-uri ce tncu. 
nunau o fire pasionată, discipu

Jurnal de la cursuri — condica e doar 
la mine. M-a văzut o dată Pop 
Florica, organizatoare U.T.M., 
dar am să încerc să-i fac curte 
și se va rezolva. Nu degeaba 
sînt eu cel mai elegant, dră
guț, și, bineînțeles, deștept din
an. Nu prea-mi place ea, dar

o._, __o„. _ _ __  .. _____ trebuie — vorba ceea, bază de
Iul șl aici. Studentul Dragomir masa. Trebuie să am susțină- 
Nicolae din anul 11 materna- tori.
tică-fizică din Cluj n-a lăsat 
rinduri scrise. Reporterul nos
tru insă n-a vrut ca lenevia lui 
să lipsească posteritatea de un 
prețios document și cercetîndu-i 
activitatea, i-a alcătuit, cu 
delitate, jurnalul.

Desigur că nu-i de așteptat 
ca un chiulangiu să-și redacteze 
impresiile. Oricum și asta e o 
muncă, și dacă omul e chiulan
giu, desigur c-o să tragă chiu-

ziua plictiseală la cursuri... E 
drept, îmi mai găsesc eu cîte-o 
distracție, dar m-am cam sătu
rat : veșnic bilețele, convor
biri, te mai vede conferențiarul, 
ai necazuri... La seminarii n-am 
mai fost de mult. Ce să aflu

meile celebre" le-am terminat. 
Ce plictiseală I

18 aprilie 1956.
E greu să fii scriitor, dar tre

buie. Cum să las posteritatea

15 decembrie 1954. Din însemnările

1954.
devin 
să mă

1 noiembrie
M-am hotărît să 

mare. Ce rost are __ __ . .
grop în masa acestor anonimi 
care stau toată ziua în biblio
tecă ? Eu trebuie să fiu șme
cher — că deștept sînt 1

Azi am tost ales responsabil 
profesional E vorba de condică 
și absențe. începutul e bun, incă 
un discurs la o ședință și 
voi progresa. Oricum, e bine 
să fii student, păcat 
sînt doar în anul I.

M-au schimbat. Nu mai sînt 
responsabil profesional. M-au 
și sancționat pentru absențe. In 
fond, nu făcea de mine meseria 
asta.

unui chiulangiu

25 noiembrie

om 
în-

numai că

1954.
bine. NuTreburile îmi merg 

bagă nimeni de seamă că plec

25 ianuarie 1955. acolo ’ Eu sînt deștept.

Uf, în sfîrșit am scăpat, Era 
cît p-aci să rămin repetent. Ce 
încuiați și examinatorii ăștia : 
să nu recunoască un băiat deș
tept I

N-am timp de scris. Trebuie 
să sărbătoresc evenimentul. Pe 
mîine.

7 iunie 1955.
lar am rămas corijent, 

mă consolez : toți oamenii mari 
au pățit ca mine. E greu să fii 
înțeles.

Dar

15 septembrie 1955.
28 mai 1955

N-am mai scris cam 
Ce să-i faci, ocupații 
în fiecare seară cîte o

de mult, 
multiple: 
întâlnire,

Sint în anul II. Greu mai tre
ce vremea I Ăștia din jurul meu 
mă enervează cu 
ioanelor și n-am ce face. „Fe-

scîrțîitui cre

fără un geniu ca mine ?
In sfîrșit, mi s-au întîmplat 

multe. Era cît p-aci să fiu ex
matriculat, dar i.am luat „cu 
vraja'1 și am scăpat. Atenție, 
Dragomire! Convenționalismele 
astea nu trebuie să te îngroape.

30 iunie 1956.

S-au întllnit 
In sala de se
minar cu 
le strînse 
frigurare. 
facem ?

Dar a/cum In
tr-adevăr nu se 
mai putea da 
un răspuns care 
să nu încalce 
datoria sfintă a 
studentului — 
studiul.
— Ii spunem că 
n-am știut c-a- 
vem pentru azi 
lucrarea — în
cearcă o portiță 
de scăpare, Ste
la Oprea.

— Sau că 
n-am avut timp, 
interveni și veș
nic nepregătitul 
Stan Ion.

— Nu merge, 
a spus atunci și 
Eugenia Edroiu. 
E copilăros. 
Cum să n-ai 
timp în două 
săptămini I

Numai Șerbă
nescu Salomeea, 
responsa b Ha pro 
fesională a gra

inimi- 
de in- 

Ce

legi, apreciat 
pentru maturi
tate și sincerita
te tovărășească, 
Chesa a primit

munci de răspundere in organi
zația U.T.M. a institutului. Cu 
modestia primelor zile, dar și cu 
avlntul anului II, el a îmbinat 
strălucit activitatea de organiza
ție cu eforturi pentru cucerirea 
măiestriei, pentru asimilarea a 
noi și noi valori ale gtndirii u- 
mane.

Dramaturgia lui Cehov, lumea 
eroilor cehovieni, îl captiva. Ase
menea personaje ti călăuzeau 
pașii spre realism scenic...

...In vacanța de iarnă, anul 
trecut, se afla la Sinaia Intr-o ta
bără de studenți. S-a pregătit un 
spectacol. Chesa a participat și 
el cu un monolog din literatura 
lui Cehov: „Efectul dăunător 
al tutunului". A fost primul mare 
succes tn public. Unanim, in ciu
da exigențelor, l-au socotit un 
talent.

Atunci, reflectoarele i-au reîn
viat imaginea ucenicului Chesa, 
care a recitat cîndva o poezie 
tnceptnd-o cu al doilea vers...

VALERIU LAZAROV
student

— Cinstiți eram dacă ne pre
găteam, i-o reteză Petromac. Dar 
acum, hai să încercăm și cu 
„cinstea" asta.

Și au mers la cancelarie s-o 
roage pe asistenta Cirjă să le a- 
mîne lucrarea. S-au întors însă 
plouați, cu capetele în pămint.

— N-a vrut.
Peste citeva minute ușa se 

deschise și asistența Cirjă păși 
înăuntru.

— Dumneavoastră spuneați că 
nu v-ați pregătit, începu ea, cu 
glasul liniștit, atît de familiar tu
turor. Motive însă nu aveți. Mă 
bucură că mi-ați spus acest lu
cru sincer, cinstit, dar aceasta 
nu-i totul. Cinstea nu exclude 
datoria voastră ci, dimpotrivă, 
trebuie să fie o cale a împlinirii 
ei. Așa că scoateți cite o foaie de 
hlrtie. Veți primi calificativele pe 
care le veți merita.

Au scos foile, unii nedumeriți, 
alții cu conștiința că li se face o 
nedreptate. La fel. gîndea și Eu
genia cirul s-a apucat să nete
zească fila albă pe care atunci nu 
era nici un semn albastru. Cu ce 
rațiune ? Pentru ce să scrim ce nu 
știm ?

Au scris Muși ce s-au priceput.
După lucrare n-a spus nimeni 

nici un cuvînt. Și-au luat servie
tele și au plecat răzleți spre can
tină.

—Iar astăzi, au fost aduse lu
crările — precizează inutil Eu
genia, privind tot timpul la „in
suficientul" roșu. Și din 23, nu
mai cinci au luat ..suficient" și 
„bine". Restul...

Glasul asistentei ti întrerupse 
frămlntarea:

— După cum vedeți, rezultate
le sînt detestabile. Și mulți din
tre dvs. credeți și acum că ați fost 
nedreptățiți. Și totuși, nu este așa. 
Spunea cineva, că de vreme ce 
ați fost cinstiți trebuia să vă 
„înțeleg". Cred că acest fel de a 
vă înțelege, v-ar fi pricinuit nu
mai rău dvs., viitorilor pedagogi, 
care trebuie să imprimați tn su
fletele copiilor sentimentul da
toriei. Și cinstea, tn adevăratul 
sens al cuvîntului. înseamnă a 
face totul pentru a-ți îndeplini 
datoria. Nu pot să admit că dvs., 
studenți ai anului 11 Pedagogie, 
să nu înțelegeți că Intre aceste 
două noțiuni nu trebuie să exis
te niciodată o liniuță care să le 
despartă.

Aparifia fiecărui număr al 
gazetei satirice „Ghimpele" e 
primită cu mult interes de stu
denții de la Institutul de știin
țe economice și planificare din 
București. H

Explicația e foarte simplă. 
Gazeta este interesantă. Folo
sind cu pricepere versurile sa 
tirice și caricaturile, colecti
vul redactional valorifică din 
plin materialul primit de la 
corespondenți.

Oferind cititorilor o gazetă 
frumoasă și legată direct de 
preocupările institutului, ediția 
„Ghimpele" din 10 decembrie 
a.c. a venit să confirme cele 
arătate.

Concertul nocturn (alcătuit 
din bătăi ritmice în masă imi- 
tind țambalul) eu care studen. 
tui Goga Laurențlu de la că
minul Brutus, camera 29, tși 
tulbură colegii din cămin după 
miezul nopții — satirizat in 
caricatura „Zurbagiul", este 
un subiect din variata tematică 
oferită de ultimul număr.

Reușite sint și caricaturile: 
„Somnoroase păsărele" — in 
care e vorba de Victor Dumi
trescu, Constantin Trușanu, 
Nicolae Pădureanu studenți in 
anul I. Statistică, care au fost 
găsiți dormind în amiaza mare 
în loc să meargă la cursuri, 
„Producția de film a Facultă
ții de statistică", a cărui erou 
principal este I. Constantin, 
din anul III, certat cu normele 
de bună cuviință față de tova
rășii profesori...

Merită remarcată și strguin. 
{a colectivului redacțional de 
a da gazetei o prezentare gra
fică cît mai plăcută. Originală, 
ilustrată în culori, ea atrage 
cititorii, reușind să fie de un 
real ajutor în munca de edu
care a studenților.

Popa Victor din anul III 
statistică grupa 511 tn loc 
să învețe, copiază la lu
crarea de control.

Amețeală înaintea... succeselor

Cu astfel de metodă frate 
Nu pofi ajunge departe; 
Iar dacă nu te Iași de ea 
Anul ii vei repeta.

VAS1LE TINCU

Fapte petrecute in camera 52 de la căminul „Roma"

VESTI DIN TIMIȘOARA
>

La Institutul 
de agronomie

La începutul acestei săptă- 
tnîni, reprezentanții celor 

peste 600 studenți și absolvenți
nată și perseverentă. Iubit de co- I a* Institutului de agronomie, în-

n-are c-am rămas iar co
rijent. Ba, președintele colecti
vei l-a și lăudat pe tata pentru 
mine.

— Bravo Dragomir, ai un bă
iat...

Eu nu m-am lăsat emoționat.

tiv. Nu-mi pasă prea mult. Nu
mai de n-ar auzi tata...

15 octombrie 1956.

4 septembrie 1956.

Din nou în Cluj. Pentru înce. 
put, sînt semne bune: trei cu
ceriri în două seri. Miine 
trebuie să dau corijența. II duc 
eu și p-ăsta.

Sînt în anul doi bis. M-am 
obișnuit. Bobocii ăștia încă nu 
mă deranjează, așa că fac ce 
vreau. La cursuri nu m-am pre
zentat. Parcă nu se știe că sînt 
la ei ? Am cunoscut-o pe Kati; 
faină fată, n-am ce zice.

15 decembrie 1956,

5 septembrie 1956.

înjosire, nedreptate, mă răz
bun 1 Auzi, dom’Ie, cine să mă 
lase repetent I Tartea, un lec
tor oarecare, pe mine, Drago- 
mirl Trebuie să-l găsesc pe 
lectorul Brădeanu. El mă înțe
lege. Unde o fi, doamne ?

6 septembrie 1956,
A trecut și asta. Sînt acasă. 

Ce frumoase sînt meleagurile 
Sibiului I Eu, ca om sensibil, 
trebuie să le prețuiesc. Dar mor 
de plictiseală! Ce să faci în-, s-a lăsat înduioșat de Brădea-
tr-un sat ca ăsta? Tata habar nu: m-a lăsat repetent defini-

Adevărat că nenorocirea 
creează opere de artă : uite, 
scriu în fiecare zi. Tartea nu

Nu-mi place mediul. Iar mă 
pun ăștia in discuție, dar nici 
eu nu sînt prost să mă duc la 
ședință. In definitiv, am mai 
multă experiență, M-au prins 
dormind la un curs. Mare pa
gubă, să doarmă și ei!

Iar trebuie să dau examen cu 
tartea și n-am învățat nimic. 
S-ar putea ca....

★
jurnalul se întrerupe. 
Poate că totuși colegii 
la Cluj își vor asuma 
lor de efort, trimițîn-

Aici
Păcat, 
lui de 
partea
du-ne urmarea.

pt. conf. V TOPOLOVEANU

scriși în asociație, și-au ales Con
siliul asociațiilor studențești.

Cu acest prilej, cei prezenți au 
fost salutați de reprezentanți ai 
oamenilor muncii din agricultură. 
Luînd cuvîntul, tov. ing. 1. Sir- 
bu, de la G.A.S. „Sînandrei", a 
vorbit despre o mai bună orga
nizare a timpului de practică al 
studenților; subliniind necesita
tea uneț legături și mai strînse 
între studenți, muncitorii din 
sectorul agricol șl țăranii munci
tori, tov. ing. Sîrbu și-a exprimat 
părerea- că și în timpul studen
ției, viitorii ingineri trebuie, nu 
numai să învețe din experiența 
practică a celor ce lucrează in 
agricultură, dar să ajute și ei la 
ridicarea acestora prin ținerea de 
conferințe, prin diferite experi
mentări etc.

La Facultatea 
de electrotehnică

De la tovarășul Nicolae Mun- 
toiu, student tn anul IV al Fa
cultății electrotehnice a Institutu
lui politehnic, am aflat că zilele 
acestea colegii săi de an au pre
dat ultimele proiecte la discip.ina 
„Electrotermic" — execuția unui 
cuptor electric și a unui trans
formator

Cu sprijinul tovarășilor Viorel 
Micloș, lu'.iu Heinrich și a ce
lorlalți conducători de proiecte — 
ne spune tov. Muntoiu — noi am 
executat In condiții foarte bune 
aceste lucrări. Primind acest a- 
jutor, noi am lucrat cu un oare
care „spirit ingineresc" și am pu
tut respecta 
proiectelor.

La 
de

Una din . . 
te a membrilor comitetului U.T.M. 
din Institutul de medicină o con
stituie munca cultural-educativă 
In rîndurile studenților.

Sub conducerea organizației 
de partid,și cu ajutorul direcțiu-

nii institutului, un grup de stu
denți, In frunte cu tov Romeo E- 
lefterescu, și-a alcătuit un plan 
de acțiune și roadele muncii lor 
au început să se vadă ; nu de mult 
timp într-o sală special amenaja
tă a fost inaugurat clubul studen
țesc.

înzestrat pentru început cu 
jocuri de șah, mese de ping- 
pong, bibliotecă, stație de radio
amplificare, clubul permite orga, 
nizarea timpului liber al studenți
lor in mod cît mai plăcut.

La Institutul pedagogic 
se pregătețte 

revelionul
serile de joi și vineri ale

timpul de predare

Institutul 
medicină 
preocupările deosebi-

in
săptăminii trecute, 'ca niciodată 
pină acum de la începerea nou
lui an universitar, studenții insti
tutului n-au mai părăsit căminul 
după cină.

Pe scări un du-te vino, în dor
mitoare zarvă și multă veselie, 
totuși pentru „indiscretul" care 
pătrundea în cămin în acele mo
mente totul rămînea învăluit in 
mister ; cei de la parter, nu știu 
ce pregătesc cei de la etajele 1 și 
2, după cum aceștia din urmă nu 
cunosc glodurile celor dinții

Cu toate acestea am aflat că 
cei din anul I sint oarecum la 
înălțime, colegul lor Ar.iatide 
Buhoiu, are pe „șantier" cî- 
teva epigrame la adresa celor 
mai mari . cei din anul III pre
gătesc, cu aiutorul unei benzi de 
magnetofon, „o surpriză" pentru 
programul distractiv ; iar anul 
IV, în special fetele de la mate
matici asigură „darurile utile" ce 
se vor împărți în noaptea de Anul 
Nou.

Cine va fi Moș Geriiă ?
Vom afla și noi de la cei aproa

pe 200 de studenți care vor petre
ce acest revelion împreună.

I. STANCULESCU



Ca ididaji ai F.D.P. 
în regiunea Constanja

Tov. S. Bugliici
CANDIDAȚI! F.D.P.

CONSTANȚA (prin telefon).
Constructorii de pe șantierul 

combinatului de superfosfați și 
acid sulfuric Năvodari erau adu
nați in sala de festivități. Sosi
seră delegafi din cartierele ora
șului Constanta și Țărani munci
tori din comunele Ovidiu și Pa- 
lazu Mare. Directorul combina
tului. tov. Nicolae Grădinaru, a 
propus candidat al F.D.P. în ale
gerile de deputati in Marea Adu
nare Națională pentru circum
scripția electorală Constanța- 
Nord pe tovarășul Simian Bu- 
ghici, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și membru al 
C C. al P.M.R. După aceasta, au 
luat cuvlntul numeroși partici- 
panji la adunare care in unani
mitate și-au exprimat deplina în
credere in partid 
a căror conducere 
cefe realizări.

Propunerea ca 
mion Bughici să 
tru circumscripția 
Constanța-Nord a fost susținută 
și de al(i alegători printre care 
betonistul Cristache Filipov, co
lectivistul Hristu Dima, gospodi
na Maria Stanca și militarul Ște
fan Fronea,

A.

și guvern, sub 
înfăptuim mi-

tovarășul Si-
candideze pen- 

electorală

CONSTANT1NESCU

de cultură din Cerna-La Casa________
vodă a avut loc o adunare cetă
țenească la care au luat parte 
numeroși oameni ai muncii, ță
rani muncitori, intelectuali, te- 
mei. tineri și pensionari din cir
cumscripția electorală Cernavodă, 
pentru propunerea candidatului 
F.D.P. în alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională.

A luat cuvîntul lucrătorul Emil 
Cobadineanu de la fabrica de ci
ment „Ideal" din Cernavodă, El 
a propus drept candidat al Fron
tului Democrației Populare în cir
cumscripția electorală Cernavodă 
pe tov. Gheorghe Hossu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, membru al C.C. al P.M.R.

Propunerea făcută a fost pri
mită cu entuziasm de cei pre- 
zenți. Mulți din el' au luat apoi 
cuvintul pentru a o susține.

Cei mai buni fii ai gojjorului
Intre Chitila și București, parcă obosite de lun

gul drum, trenurile încetinesc mersul și prin fața 
ferestrelor se perindă priveliștea unor lungi de- 
pouri cu ateliere, secții și șantiere în lucru : Bucu- 
rești-Triaj!

Aci, in sala mare de festivități s-au adunat 
după lăsarea lucrului, peste 1.000 de muncitori de 
Ia Atelierele C.F.R „Constantin David", de la In. 
treprinderea T. C. 11 Giulești, de la cooperativa 
„Zarea", de la fabrica de sticlă „Victoria" munci
tori, tehnicieni și medici de la Institutul de seruri 
„Pasteur", precum și cetățeni din cartier, pentru 
a desemna candidatul lor 
în alegerile de deputați 
tn Marea Adunare Națio, 
nală, pentru circumscrip
ția electorală nr. 28 Giu
lești. Tovarășul Alexandru 
Moldoveanu, a deschis 
ședința. EI a făcut apel Ia
cetățenii aflați în sală să-și propună un candidat, 
pe cel mai bun dintre ei, care să reprezinte in Ma
rea Adunare Națională cartierul acesta, oamenii și 
interesele lor.

Cartierul acesta... Vreme de citeva minute am 
încercat sentimentul deosebit ce te cuprinde a- 
tunci cînd matur, revezi locurile natale. Aci, în 
cartierul acesta, am văzut odinioară mizeria crun
tă a vieții de la periferia orașului. Cu 15 ani în 
urmă, pe aci erau citeva case răzlețe pe întinsul 
maidanelor. De atunci multe s-au realizat: lumi
na electrică, tramvaiul, stația de radioficare cu

puzderia el de difuzoare, marele canal colec
tor, șoseaua asfaltată... Gropile prin care altă
dată copiii și ciinii răscoleau gunoaiele orașului 
au dispărut. Au apărut, in anii puterii populare 
case noi, parcuri cu alei luminate seara, școli noi, 
moderne, grădini... Toate acestea au schimbat fața 
cartierului și nu-i giuleștean care să nu fie mîn- 
dru că această parte a orașului nu este cu nimic 
mai prejos decit altele.

Clipe de intensă frămintare. Deodată se ridică 
un om solid, spre care

Darul cel 
mai de preț...

se îndreptară toate pri
virile. Este tov. Con
stantin Vișan, președin
tele Comitetului de în- 
reprindere al Ateliere
lor C. F. R.-„Constantin 
David".

— Tovarăși, eu propun 
pentru a fi candidatul

nostru tn alegerile de la 3 februarie pe un vechi 
și încercat luptător, pe un grevist al eroicului Fe
bruarie ’33, pe un ceferist călit, un comunist... Pe 
tovarășul Petre Coman, muncitor la secția a IlI-a 
fierărie vagoane, de la Complexul C.F.R.-„Grivița 
Roșie".

Numele a încălzit inimile și ele au dat năvalnic 
ghes aplauzelor.

— Cine este pentru propunerea făcută ?
O pădure de brațe se ridică șl în aplauzele tu

turor cetățenilor din sală fierarul comunist Petre 
Coman primește de la oameni darul cel mai de 
preț: încrederea și prețuirea lor.

GPETRE

: Intr-un sat pescăresc...GALAȚI (de 
la trimisul no
stru).

Pe vremea 
lui Petru cel 
Mare, vreo ct- 
teva familii lipovenești au venit 
să se așeze aci, pe malurile Du
nării, și pînă în urmă cu o du
zină de ani în satul Carcăliu nu 
s-au schimbat prea multe. Este 
drept că numărul locuitorilor a 
crescut considerabil. Au venit 24 
de familii șl deveniseră peste 
1000. Dar cîte familii, atîtea bor
deie sărace de pescari, căci pes
cuitul era singura sursă 
tig-

Pămtnt era ceva, vreo 
hectare, dar din cauza 
(iilor nu putea fi folosit. Plecau

de ctș-

1200 de 
inunda-

f pescarii pe bălțile din trnprejuri-
■ mile Brăilei — Șerbanu, Fitipoiu
■ și Dunărea Veche — și stăteau 
i acolo cu săptăminile. Cu uneltele

lor primitive nu prindeau mare 
lucru și ceea ce prindeau totuși 
era foarte greu de transportat ia 
cherhanaua din Brăila.

In sat domnea cea mai neagră 
mizerie. Case înjghebate din 
chirpici, stuf sau papură ,o bise
rică, citeva ctrciumi și o școală 
tn care nu aveau voie să învețe 
limba lor maternă. Copiii mureau

de malarie și de trai prost. In 
comună erau 1800 de analfabeți.

Sărăcie și mizerie. Acestea erau 
pînă la 23 August 1944. Cine a 
văzut satul înainte de această 
dată nu l-ar mai recunoaște a- 
cum. A renăscut. Case noi la tot 
pasul, vreo sută din cele vechi 
au fost și ele refăcute, un cămin 
cultural, solid și frumos, inaugu
rat anul acesta, un dispensar, o 
casă de naștere. Datorită digu
lui lung de 5 km. au fost redate 
agriculturii 1500 de hectare. La 
școală, copiii învață limba ma
ternă. De curind, satul a fost ra- 
dioficat, pină acum s-au instalat 
500 de difuzoare și instalarea 
continuă. Copiii nu mai mor din 
pricina bolilor, iar analfabeta au 
învățat carte. In sat este o gos
podărie colectivă ce cuprinde pe
ste 130 de familii și are o supra
față de 380 hectare pămtnt și 4 
brigăzi pescărești. Pescarii lu
crează și ei tn cu totul alte con
diții. Au haine de protect ie, unel
te moderne și pentru transportul 
peștelui au la dispoziție șalupe.

Despre toate acestea am aflat 
tn adunarea în care cetățenii din 
circumscripția electorală Măcin 
au discutat propunerea tovarășu
lui Filip Listarf ca tovarășul 
Nichita Mihail, președintele sfa
tului popular al comunei Carca- 
liu, să fie candidatul lor tn ale
gerile de la 3 februarie.

Cu toții s-au bucurat de propu
nerea făcută șl au susfinut-o au 
căldură. In timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc nu exista pen
tru ei dreptate, iar 
dintre el, un pescar, va merge in 
forul suprem ai țării.

RODICA ȘERBAN

acum unul

Un prieten
al tineretului

citeva luni

incompara- 
fost întot-

’> Tn nouăsute treizeci șl opt,
x 1 un băiat de 15—16 ani, 
X urcat tn picioare pe o
7 ladă, transpira aplecai dea- 
Asupra unui banc tn uzinele
SI.AJI.
x Au trecut de atunci 18 ani. 
’> 18 ani tn care acest om a des- 
Acoperit una după alta toate 
K tainele meseriei de montor- 
7 mecanic. Meseria lui i s-a pă- 
A-ut mai frumoasă ca orice pe lume. Așa a gtndit atunci, așa 
Aglndește și astăzi, Gheorghe Stoian, acum un bărbat în vtrstă 
V de 33 de ani. l.A.R. a devenit uzinele de tractoare. Afluența 

tineretului In spre noua uzină înzestrată acum cu hale spațioase,
K moderne, cu tehnică înaintată a cunoscut o creștere 
>> bilă. Tinerii voiau să învețe, iar Gheorghe Stoian a 
>> deauna gata de a le da tot ceea ce știa.
K In 1947, Klein Ion iși cunoștea „profesorul''. După
7 declară că-l iubește ca pe un tată. A urmat apoi Daniel Petru, 
>> care a intrat in atelierul de montaj convins fiind că „o meserie 
K ca asta nu-i de capul meu". Clnd și-a luat carnetul de lucrător 
>< a mormăit: „Clteodată tot se mai tntimplă minuni, și în Lumea 
x asta". S-a dus la omul ce i-a învățat meseria, i-a strlns mina
7 și... știți, clteodată limba nu mai vrea să asculte comenzile pre-. 
o cise ale creierului. Se spune atunci că omul este prea emoționat.', 
A Așa au urmat alții și alții — mulți la număr și greu de înșiruit' 
>> pe un tabel. .
X — Cine “ tovarășul Gheorghe Stoian? ;
? — Un comunist. '

Era emoțio
nat. Aceasta i se 
citea în vorbe, 
în gesturi, pe 
față. Și într-a- 
devăr cum să

no fii emoționat cînd cetățenii 
unei circumscripții te propun 
candidat în alegerile pentru cel 
mai înalt for al țării ? De a- 
ceea, răspunzind ieri alegători
lor din circumscripția electorală 
Vasile Roaită din Capitală care 
l-au propus candidat în F.D.P. 
(fotografia redă un aspect de 
la adunare), tovarășul Con
stantin Putinică director gene
ral al uzinelor „23 August" nu 
și-a putut stăpini emoția. Mulți 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
au luat cuvîntul: tineri și vîrst- 
nicl de la uzinele „Vasile Roai
tă", „21 Decembrie", „Victoria", 
Cu toții au schițat portretul 
candidatului lor, conducătorul 
unei mari întreprinderi socia
liste din țară.

GH. CIRSTEA 
Foto: E. CS1KOȘ

îLa adunarea 
î din Nucet
; ORADEA (de la trimisul j 
; nostru). •
; Ț n cadrul unei adunări en- • 
; tuziaste, care a avut loc j 
; la atelierele Nucet, a fost pro- j 
; pus candidat al F. D. P. • 
ț maistrul electrician Barna Ro- j 
î man, cunoscut fruntaș în pro- ■ 
i ducție. Propunerea a fost fă- ;
• cută de către tov. Virgil Co- ;
• stilaș, președintele comitetului; 
i de întreprindere al atelierelor, • 
î și a fost susținută de către ; 
; numeroși muncitori de la ate- ;
• lierele Nucet, din comuna Vaș- •
*cău. ;
• In unanimitate, ei au susți- :
• nut desemnarea tovarășului; 
t Barna Roman drept candidat • 
? al F. D. P.
î G. ANGELESCU i

••........................................................ .

Un cunoscut savant

Cțala clubului uzinelor de tractoare din Orașul Stulin era? 
<3 arhiplină. Muncitorii de la „Textila Roșie", „Timpuri Noi",? 

fabrica de cauciuc, uzinele de tractoare etc., cetățeni ai? 
circumscripției electorale nr. 2 regiunea Stalin, au susținut cu? 
dragoste și căldură propunerea ca Gheorghe Stoian să fie de-« 
semnat candidat al F.D.P. După prezentarea făcută de primul-se-R 

cretar al comitetului orășenesc P.M.R. au luat cuvintul numeroși? 
nartieipanți la adunare. >)

In cuvintul său. tovarășa Reveica Danciu, maistru miezuitor? 
la oțelăria uzinelor de tractoare și-a arătat mulțumirea deplină? 

' față de candidatura propusă. „Il cunosc pe tovarășul Stoian de? 
‘mai bine de 16 am. In 1946 am intrat amindoi tn partid. Cinstea? 
.lui, hărnicia și dragostea lui pentru om stau chezășie justeței? 
propunerii noastre". A

După ce a vorbit de calitățile tovarășului Stoian, tovarășa? 
• Danciu s-a angajat ca in cinstea alegerilor. împreună cu brigada? 
’ sa, să-și depășească realizările din ultima lună cu 5 la sută.? 
; Au mai luat cuvintul de asemenea Traian Doichiță maistru la? 
’ secția de modelărie a uzinelor de tractoare. Maria Crețu de la? 
I.C.M., Ion Vizitiu, maistru la întreținerea uzinelor de tractoare.? 
Ștefan Bunghin, de la fabrica de cauciuc și mulți alții, care s-au? 
arătat intru totul de acord cu propunerea făcută luindu-și nu-? 
meroase angajamente. <<

In încheiere, tovarășul Gheorghe Stoian emoționat, a mulțumit? 
adunării pentru încrederea arătată, angajindu-se să muncească și? 
mai bine de acum înainte. ><

A fost propus candidat un om adevărat. A fost propus un om? 
modest din marea armată a comuniștilor, un bun prieten al tine-'? 
retului. ?<

PETRE ISPAS <<

CLUJ (de la co
respondentul nostru), 

înspre llva Mică 
s-au coborît 
spre Năsăud

muncitorii forestieri. 
Au venit aci și co
lectiviștii din Dumi
tra, învățători și me
dici de prin satele 
ascunse printre co
claurile dealurilor și 
munților ce imprej- 
muiesc Năsăudul. 
Năsaudenii iși pro
pun candidatul pen
tru alegerile de la 3 
februarie. Vorbește 
Felicia Popescu, di
rectoarea liceului 
„George Coșbuc"
din localitate.

— Tovarăși dragi, 
a spus Felicia Po
pescu, eu propun ca 
in circumscripția noa
stră electorală nr. 3 
să candideze tova
rășul academician 
profesor doctor Gri- 
gore Benetato.

Cei prezenți în 
sală izbucnesc in a- 
piauze.

Cu cuvinte elo 
gioase tovarășa Feli
cia Popescu a carac
terizat personalitatea

marelui om de știin
ță. El este cunoscut 
ca autorul a peste 
150 de lucrări știin
țifice de mare va
loare care constituie 
pentru studenții ce 
se pregătesc să de. 
vină medici, un ade
vărat tezaur. Nume
le său a trecut de 
mult granițele pa
triei făcind ca știin
ța noastră medicală 
să se bucure de o 
mare reputație peste 
hotare. Numeroși par- 
ticipanți au luat cu
vîntul în cadrul adu
nării susținînd cu 
aceeași căldură și 
entuziasm candida
tura academicianului 
Grigore Benetato.

Totodată vorbitorii 
au reliefat o seamă 
de realizări înfăp
tuite in raionul Nă
săud în ultimii an) 
îndeosebi în dome
niul cultural și me
dical. Doctorul Flo
rian Radu, șeful sec
ției sanitare a sfa
tului popular raional, 
a arătat că situația 
sanitară a populației 
față de anii regimu

lui trecut s-a îm
bunătățit deosebit de 
mult. Raionul Nă
săud era cunoscut 
ca un ținut unde bo
lile și mortalitatea 
făceau ravagii. Aci 
in ultimul timp au 
fost construite 2 spi
tale, 12 case de naș
tere, 10 bucătării die
tetice, 1 dispensar 
T.B.C., 6 farmacii.

Personalul sanitar 
a crescut de 15 ori 
în ultimii 10 ani. A 
mai vorbit printre 
alții Justin Cimpo- 
ieșu, șeful secției de 
invățămint a sfatului 
popular raional, care 
a arătat că rețeaua 
invățămintului s-a 
dezvoltat considera
bil.

In încheierea adu
nării a luat cuvintul 
academicianul profe
sor doctor Grigore 
Benetato care a mul
țumit celor prezenți 
pentru încrederea a- 
rătată, asigurindu-i 
că și de-acum îna
inte va munci pen
tru prosperitatea po
porului nostru.

M. OPREA

i
In ultimul timp, în secția fotogravură a întreprinderii Indus

tria Bumbacului A din Capitală s-a introdus o inovație de gra
vură a valțurilor cu efecte de culori din tonuri și semitonuri de 
gravură, care aduce economii de circa 350.000 lei la 50 valțuri.

Fotografia noastră îl înfățișează pe tînărul Gheorghe Apostol 
făcind corecturi la valțul gravat.

Foto: AGERPRES

Pe urmele
materialelor 
nepublicate u IIII

La redacția noastră a sosit o 
scrisoare în care ni se semnalau 
unele deficiențe în ceea ce pri
vește buna aprovizionare a cen
trului muncitoresc Fieni, raionul 
Pucioasa.

Sezisînd organele în drept, a- 
cestea, constatînd justețea celor 
scrise de corespondentul volun
tar, au trecut de urgență la apli
carea unor măsuri corespunzătoa
re pentru îmbunătățirea aprovi
zionării cu alimente a centrului 
muncitoresc Fieni.

Astfel, în ultimele săptămîni 
muncitorii din acest centru au 
putut cumpăra din abundență 
prin cele două unități „Alimen
tara", nenumărate mărfuri ca, de 
pildă, ulei, zahăr, orez, făină, 
paste făinoase, brînză, mezeluri, 
pește, conserve etc. Aceste măr
furi se găsesc în cantități apre
ciabile și fiecare cetățean de la 
Fieni se poate aproviziona cu 
cele necesare gospodăriei sale.

In aceeași scrisoare, corespon
dentul voluntar ne mai semnala 
printre altele și faptul că gestio
narul magazinului „Alimentara", 
din centrul orașului, pe nume 
Longin Mușatescu, profitind de 
controlurile destul de rare pe 
care le efectuau organele de re
sort, vindea unele produse mai 
scump, sustrăgea din marfă etc.

Magazinele
i aprouizionaie

Prin regiunea Suceava
Tractoriștii colectivei

Nu de mult, tovarășul Con- 
tantin Seremet, președin
tele gospodăriei colective 

din Iurești, a discutat cu mem
brii comitetului organizației de 
bază U.T.M.

„Anul acesta trebuie să trimi
tem la școala de tractoriști șap
te tineri, le-a spus el, apoi le-a 
arătat condițiile și le-a cerut pă
rerea. Organizația de bază U.T.M. 
de aici îi cunoaște pe tinerii co
lectiviști. Știe că lui Nicolae lan- 
cu îi place mai mult să lucreze 
la ferma zootehnică, Eleonorei 
Seremet, care are numai 15 ani, 
și a fost nu de mult primită în 
U.T.M., îi place apicultura și lu
crează cu tragere de inimă alături 
de apicultoarea Elena Alexandru 
la pregătirea pentru iarnă a ce
lor 100 de stupi.

Dar ii știe și pe tinerii colecti
viști care se uită cu jind la trac
toriști și la tractoarele care lu
crează pe tarlalele gospodăriei, a- 
jutîndu-i cu multă dragoste in a- 
numite munci.

De exemplu, utemistui Mihai 
Chiriac lucra la brigada de cîmp 
și avea III zile-muncă. li plăcea 
mult să ajute pe tractoriști in

(DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU)

buna desfășurare a lucrărilor. El 
- a fost propus de către organiza
ția U.T.M. și trimis anul acesta 
de către gospodărie la școala de 
tractoriști din 
fost trimiși și 
D. Pădureanu, 
alții.

Consiliul de
podăriei colective Iurești acordă 
o grijă deosebită creșterii tracto
riștilor din rinduri’e tinerilor co
lectiviști Pînă acum, gospodăria 
a trițnis la școală 23 tineri, din 
care 14 au și terminat pregătirea 
la S.M.T.-Albești și lucrează acum 
pe tarlalele acestei gospodării și 
ale altor gospodării din raion. 
Mulți dintre tractoriștii care fac 
arături adinei pe tarlalele gospo. 
dăriei colective din Iurești, raio
nul Trușești, sint și membri ai 
gospodăriei. Colectiviștii îi iubesc 
și le spun „tractoriștii noștri". 
Ei le-au asigurat hrană și toate 
condițiile necesare pentru viață 
și muncă.

Tractoriștii colectiviști au fă
cut numai lucrări de bună cali
tate. Miron Dumitru și alții și-au

Albești. La fel au 
tinerii Gheorghe 
Dumitru Moise și

conducere al gos-

Darea în folosință 
a unei importante lucrări

Recent a fost dată în folosință 
porțiunea de conductă ■ de gaz 
metan dintre Rîșnov și Si
naia în lungime de peste 
30 km. Lucrările executate aici 
au constituit cea mai grea 
etapă a construcției conductei 
magistrale Saroș-Cîmpina prin 
care se.va transporta gaz metan 
din bazinul Ardealului în diferite 
localități din Valea Prahovei. Un 
moment important In istoria a- 
cestei etape l-a constituit traver
sarea munților Bucegi.

Prin darea în folosință a aces
tei porțiuni de conductă, consu-

matorii din Valea Prahovei 
primi zilnic cu 100.000 m.c. 
mai mult decit pînă acum.

In prezent, în cadrul construc
ției conductei magistrale Saroș- 
Cîmpina au loc ultimele lucrări 
pe șantierele Copșa Mică—Bra- 
teiu și Breaza-Cîmpina.

Sporește numărul 
abonaților la ziare 
și reviste pe anul 1957

In întreaga țară se desfășoară 
acțiunea de reînnoire a abona
mentelor la ziare și reviste pe a- 
nul 1957. Pînă în prezent și-au 
reînnoit abonamentele la diferite 
publicații aproape 1.500.000 de ci
titori. Astfel în regiunea Timișoa
ra au reînnoit abonamentele pen
tru anul 1957 peste 170.000 citi
tori. In regiunea Ploești au re
înnoit abonamentele peste 127.000 
cititori, în regiunea Oradea a- 
proape 70.000 cititori, iar în Re
giunea Autonomă Maghiară peste 
65.000 cititori. Numărul abonați- 
lor pe anul 1957 crește din zi în 
zi și în celelalte regiuni.

La reînnoirea abonamentelor 
pe anul 1957 o contribuție im
portantă o aduc cei peste 40.000 
difuzori de presă de la orașe și 
sate, lucrătorii din aparatul difu
zării presei precum și factorii po
ștali.

Conferință
Joi la ora 19 la Casa Prieteniei 

Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. prof, 
dr A. I. Strukov, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
/Medicale a U.R.S.S., va conferen
ția despre „Reacții paraspecifice 
în tuberculoză". Conferința este 
organizată de Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. și 
Societatea Științelor Medicale 
din R.P.R.

„Cupa 30 Decembrie** 
la fotbal

Primul joc al competiției de 
fotbal „Cupa 30 Decembrie" a o- 
pus echipei Dinamo, formația re
maniată a echipei Progresul. 
După 90 de minute, tabela de mar
caj a indicat scorul de 1—0 
(1—0) în favoarea echipei Pro
gresul, singurul punct al jocului 
fiind înscris în minutul 27 de 
P. Moldoveanu. Fotbaliștii dina- 
moviști au ratat egalarea în ul
timul minut al partidei, balonul 
tras de Ene întilnind bara.

vor 
gaze

indeplinit planul în proporție de 
128 la sută. a

Din rindurile tinerilor colecti
viști a crescut tînărul mecanic 
combiner Mattel Petru, șeful de 
brigadă Ion Cumpătă, tractoriștii 
Constantin Iurcu, Dumitru “ 
Maftei și alți tractoriști de 
S.M.T.-Albești.

De data aceasta 
spre Năvodari

P 
la

Su-uiți tineri din regiunea 
ceava muncesc cu entu
ziasm pe șantierele de 

construcții locale sau pe șantie
rele naționale. In ultimele luni 
comitetul regional U. T. M. a 
inmînat steagul brigăzilor re
gionale care s-au îndreptat spre 
Bicaz pentru a contribui la con
struirea măreței hidrocentrale. 
Acum cîteva zile tovarășul Petre 
Piucă, prim secretar al comitetu
lui regional U.T.M., a înmînat al 
treilea steag brigăzii regionale 
condusă de utemistui Alexandru 
Sîrghi. Alături de Alexandru 
Sîrghi, care pînă mal Ieri a lu
crat pe șantierul regional de la 
Burdujeni, sint tinerii Constantin 
Balon, Ilie Mircea, Dumitru 
Gheorghițoiu, cu toții din satul 
Poiana, raionul Botoșani.

Răspunzind chemării comitetu
lui' regional U.T.M. și tinerii Mi
hai Girbaci, Constantin Știrbu, 
care au muncit pe șantierul Co- 
țușca, ca și brigadierii șantieru
lui G.A.S.-Albești, Gheorghe Ava- 
siloaiei, Arcade Pădure, s-au ho
tărît să plece din nou pe șantier 
28 de brigadieri d.in rîndul celor 
mai buni tineri au plecat zilele 
trecute din Suceava.

De data aceasta el s-au îndrep
tat spre șantierul de la Năvo
dari.

La controlul făcut, i s-au găsit 
mai mulți bani în casă decît suma 
ce rezulta din vînzarea mărfuri
lor în ziua respectivă, 24 de litri 
vin lipsă etc. Aceiași gestionar 
vindea conserve de carne cu preț 
mai ridicat decît cel legal. Pen
tru toate acestea, a fost destituit 
și i s-au dresat acte de 
judecată.

Ca urmare a sezisarii 
conducerea fabricii de 
„Ilie Pintilie", împreună cu co
mitetul de întreprindere au ho- 
tărit să se deschidă un alt punct 
„Alimentara". Astfel se înlătură 
aglomerația care se produce, la 
ghișeul de piine și produse ali
mentare din incinta fabricii, de
oarece acesta era neîncăpător 
pentru depozitarea mărfurilor, în- 
călcîndu-se chiar regulile elemen
tare de igienă. Noul punct „A- 
limentara" va fi deschis într-o a- 
ripă a noii clădiri administrative 
și va fi dotat cu toate instala
țiile necesare bunei păstrări a 
alimentelor și în special a plinii.

Aprovizionarea centrului mun
citoresc Fieni cu legume și zar
zavaturi s-a îmbunătățit simțitor 
în ultima vreme. Au fost desfă
cute prin unicul centru „Apro
zar" care se află în Fieni potri
vit planului de aprovizionare, 
circa două vagoane varză, un va
gon de cartofi, apoi fasole și alte 
legume și zarzavaturi. întreprin
derea „Aprozar" din Tîrgoviște 
care deservește și raionul Pu
cioasa a insilozat pentru iarna 
aceasta peste 200 tone * *’ 
iar în ultimele săptămîni 
desfăcute în cele două 
Tîrgoviște și Pucioasa, 
Fieni. peste 100 vagoane 
tofi.

S-au luat de asemenea măsuri 
pentru aprovizionarea cu mălai a 
muncitorilor din Fieni.

Organele de control ale sfa
tului popular au hotărît să supra
vegheze mai îndeaproape felul 
cum se desfășoară vînzarea pli
nii pentru ca muncitorii din Fieni 
să se poată aproviziona cu piine 
suficientă.

Ceea ce încă mai îngreunează 
buna aprovizionare a centrului 
muncitoresc de la Fieni este 
proasta organizare a transportu
rilor și a procesului de desfacere a 
mărfurilor.

E necesar să se asigure din 
timp, atit in ceea ce privește 
transportul pe C.F.R. cit și cu 

să

dare în

ziarului, 
ciment

cartofi, 
au fost 
raioane 
inclusiv 
de car-

timp, atît în ceea 
transportul pe C.F.R. cîfrși 
autocamioane, ca mărfurile 
sosească în mod ritmic la unită
țile de desfacere pentru ca zilnic 
muncitorii de aci să poată găsi 
mărfurile necesare.

Trebuie recomandat și sfatului 
popular raional cit și celui aj 
centrului muncitoresc Fieni să if 
măsuri urgente pentru ca să # 
mărească numărul unităților „A. 
prozar" și de piine, iar acestea 
să fie înzestrate cu cele necesate 
bunei deserviri a consumatorilor.

Organizațiile de masă cit și 
cele de stat trebuie, pe viitor, să 
întreprindă controluri mai nume
roase. Sfatul popular orășe
nesc are datoria să vegheze 
cu strictețe ca toate măsurile 
ce au fost luate pînă acum să fie 
menținute și dezvoltate, și astfel 
să asigure și pe viitor buna a- 
provizionare a oamenilor muucii 
din centrul muncitoresc Fieni.

AJUTORUL SOVIETIC
factor important în electrificarea țării

(Urmare din pag. I-a)

1953 secția de lacuri izolante; a- 
nul acesta va intra în funcțiune 
secția de impregnare, iar în 1957 
va intra în funcțiune secția de 
presate și rulate. Utilajele pentru 
aceste două secții s-au primit și 
urmează a se monta în cursul a- 
nului 1957. Dintre acestea men
ționăm presele hidraulice de 1.500 
tone, precum și mașinile de rulat.

La Complexul „Radio-Popular" 
au început în cursul anului curent 
să sosească o serie de utilaje ne
cesare fabricării pieselor de radio.

b) Ajutor în ceea ce privește a- 
similarea de noi produse* precum 
și asimilarea unor procedee teh
nologice avansate.

In acest sens industria noastră 
electrotehnică și-a mărit neînce
tat numărul de sortimente dato
rită documentațiilor primite în 
cadrul colaborării tehnico-științi- 
fice cu U.R.S.S.

Astfel putem arăta concret re-, 
asimilarea motoarelor asincrone 
atît la întreprinderea „Clement 
Gottwald" cit și la „Electro-Mo- 
tor“ și „Electro-Precizia".

In ceea ce privește tehnologia 
fabricației motoarelor, documen
tația sovietică a dat toate ele
mentele tehnologice de fabricație 
a sculelor.

Grupul de sudură echipat cu 
generator de curent continuu. 350 
Amperi a fost executat după do
cumentațiile și modelul sovietic. 
Menționăm mai departe o serie 
de produse, ca grupul converti- 
zor de 8.000 Hz, grupul electro
gen pentru exploatări forestiere, 
fierăstrăul electric și restul echi
pamentului electric forestier, 
toate echipamentele pentru loco
motive miniere și restul echipa
mentului minier pentru mecani
zarea procesului de extracție, e- 
chipamentul auto etc.

In concluzie deci, putem afir
ma că principalele realizări după 
cum s-a arătat mai înainte au 
avut la bază documentația de fa
bricație și modelele sovietice.

In cadrul industriei noastre e- 
lectrotehnice au lucrat o serie de

specialiști sovietici care au adus 
un aport esențial în bunul mers 
al întreprinderilor noastre „(E- 
lectro-Magnetica", „Electro-Ca- 
blu)“.

ÎNTREBARE: Cum s-a desfă
șurat sprijinul primit din partea 
Uniunii Sovietice la pregătirea 
cadrelor de specialitate.

RĂSPUNS: Incepînd din anul 
1949, industria noastră energeti
că și electrotehnică au folosit din 
plin posibilitățile oferite de Uni
unea Sovietică, de a forma în in
stitutele ei de învățămînt supe
rior ingineri și tehnicieni în toa
te specialitățile care ne intere
sează și de a se specializa în fa
brici și pe șantierele din U.R.S.S. 
numeroși ingineri, tehnicieni și 
muncitori.

După înapoierea în țară, acești 
specialiști au fost încadrați la 
noile centrale electrice (Doicești, 
Sîngeorgiu de Pădure, Comă- 
nești), în fabricile de specialitate 
„(Electro-Putere", „Electro-Pre
cizia", „Electro-Aparataj") unde 
aplică experiența cîștigată, intro
duc metodele noi și formează la 
rîndul lor alte cadre, cărora le 
transmit cunoștințele căpătate în 
Uniunea Sovietică.

Mai mult încă, pe șantierele 
centralelor electrice care s-au 
construit în cadrul planului nos
tru de electrificare (Ovidiu II, 
Comănești,. Sîngeorgiu, Petro
șani) au fost organizate cursuri 
de specializare la care au predat 
ingineri și tehnicieni sovietici și 
în care s-au tratat în special 
probleme privind sudura de înal
tă presiune, montarea agregate
lor. montarea stațiilor de trans
formare de înaltă tensiune.

ÎNTREBARE: Care sint în 
prezent perspectivele dezvoltării 
ramurii noastre energetice și a 
industriei electrotehnice in lumi
na ajutorului sovietic.

RĂSPUNS: Pe baza condiții
lor materiale create pînă în pre
zent, cu sprijinul Uniunii Sovie
tice și a altor țări de democrație 
populară, se prevede mărirea pu
terii instalate a centralelor elec
trice pină la 2.600 Mw la sfîrși-

tul anului 1960. Punerea în func
țiune a noilor puteri va permite 
să se mărească consumul de e- 
nergie electrică cu aproape 40% 
în comparație cu anul curent. 
Creșterea permanentă a nivelului 
tehnic al sistemelor noastre e- 
nergetice, îmbunătățirea conti
nuă a energiei furnizate și redu
cerea prețului de cost vor per
mite ca în viitor distribuția e- 
nergiei electrice să se facă în 
condiții și mai bune. In anul 
1960 se prevede furnizarea a 
230 milioane kwh numai pentru 
consumatorii din mediul rural; 
ne putem da seama de importan
ța acestei cifre dacă o comparăm 
cu cele 20 milioane kwh. furni
zate acestei categorii de consu
matori în anul 1950. Dar nu nu
mai această categorie de consu
matori ne preocupă ; de exemplu, 
consumatorul cel mai important 
de energie electrică—industria— 
va primi 4.300 milioane kwh., a- 
dică aproape de trei ori mai 
mult decît în anul 1950.

Pentru dezvoltarea transportu
lui în comun se va spori produc
ția de tramvaie și troleibuse.

Ridicarea necontenită a nivelu
lui de trai material și cultural al 
populației va fi oglindită prin- 
tr-o creștere de aproximativ 
345% a consumului de energie e- 
lectrică pentru uz casnic.

Ca să se acopere aceste sarcini 
va fi nevoie ca tînăra noastră 
industrie electrotehnică să depu
nă un efort susținut. Se va pune 
la punct fabricația în serie a 
transformatoarelor și aparataju- 
lui cu tensiunea de 110 kw., a 
motoarelor sincrone și a diferi
tului echipament electric pentru 
toate ramurile economiei națio
nale. Concomitent cu aceasta se 
prevede îmbogățirea sortimentu
lui și îmbunătățirea calității pro
duselor electrotehnice de larg 
consum.

De asemenea, cu sprijinul Uni- 
unii. Sovietice, se desfășoară lu
crări pentru utilizarea pașnică a 
energiei atomice, pentru produ
cerea de energie electrică și ter
mică.



Importantă nu e modificarea p oHoi ANII 
ci respectarea I

' NEW YORK 19 (Agerpres). - 
Jn cadrul ședinței plenare din 
după-amiaza zilei de 18 decem
brie a Adunării Generale a 
O.N.U. au continuat dezbaterile 
în problema modificării Cartei 
O.N.U. în urma propunerii țări
lor Americli Latine și Spaniei de 
a se lărgi componența Consiliu
lui de Securitate și altor orga
nisme principale ale O.N.U. Re
prezentanții Albaniei, R.S.S. U- 
crainene și R. P. Romîne au su
bliniat în declarațiile lor necesi
tatea de a respecta Carta O.N.U. 
și în primul rînd, de a înlătura ,____
cea mai strigătoare încălcare a Chineze la O.N.U. 
Cartei — restabilirea drepturilor 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U.

Reprezentantul R.S.S. Ucrai
nene, L. F. Palamarciuk, a de
clarat că asigurarea eficacității 
O.N.U. și a organismelor el de
pinde nu de modificarea unor 
prevederi ale Cartei, ci de res
pectarea Cartei de către toți 
membrii O.N.U.

După acesta a vorbit delegatul 
R. P. Romîne: I. Gh. Maurer.

Delegatul iugoslav, Nincici, a 
declarat că deși delegația sa se 
pronunță în principiu pentru lăr
girea componenței Consiliului de 
Securitate, ea consideră că acea
stă problemă necesită o exami
nare mai temeinică și mai aten
tă. El a cerut să nu se manifeste 
grabă în rezolvarea modificării 
Cartei și lărgirii componenței 
Consiliului de Securitate.

Delegatul american Humphrey 
a insistat ca Adunarea să nu lege 
problema modificării Cartei 
O.N.U., de problema restabilirii 
drepturilor Republicii Populare

La sfîrșitul ședinței din după 
amiaza zilei de 18 decembrie a 
luat cuvintul reprezentantul 
Franței, Valery d’Estaing, care, 
a învinuit guvernul egiptean că 
promovează o „campanie siste
matică" pentru „expulzarea cetă
țenilor francezi care locuiesc în 
Egipt și confiscarea bunurilor 
lor".

Reprezentantul Angliei, Dixon, 
care a luat apoi cuvintul a vorbit

despre „persecutarea" cetățenilor 
englezi în Egipt și a prezentat 
aceleași cereri ca și colegul său 
francez.

Delegații Egiptului, Sudanului, 
Siriei și Irakului au dat o ri
postă serioasă reprezentanților 
țărilor agresoare.

Reprezentantul U.R.S.S., V. 
V. Kuznețov, care a luat apoi cu
vintul, subliniind importanța pro
blemei discutate a propus ca ea 
să fie examinată a doua zi.

Văzînd că examinarea proble
mei ridicată de reprezentanții 
Franței și Angliei se întoarce 
împotriva intervenționiștilor, de
legatul S.UA., Woodsworth, s-a 
grăbit să le vină în ajutor. El a 
propus să se încheie discuțiile ia 
această ședință, dorind în mod 
vădit să o cocoloșească. Dar a- 
ceastă încercare n-a avut succes. 
S-a hotărît să se treacă la exa
minarea acestei probleme a doua 
zi, după examinarea problemei 
modificării Cartei O.N.U. în «co
pul măririi numărului de membri 
nepermanenți ai Consiliului de 
Securitate.

Intensă activitate a reprezentanților R.P.R. la O.N.U
I. GH. MAURER: Să aplicăm în mod strict 

principiile Cartei O.N.U.
NEW YORK 19 (Agerpres). — este vorba să ne ocupăm de nu- 

Corespondentul Agerpres trans
mite: In cursul zilei de marți, 
Adunarea Generală a continuat 
discutarea chestiunii modificării 
Cartei O.N.U. ta legătură cu mă
rirea numărului de membri ne
permanenți în Consiliul de Secu
ritate și ta alte organe ale O.N.U. 
Luînd cuvintul marți după masă, 
Ion Gh. Maurer a arătat moti
vele pentru care delegația R.P.R. 
este împotriva proiectului de re
zoluție propus Adunării. El a su
bliniat că mărirea numărului de 
membri nepermanenți ai Consi
liului de Securitate poate fi lua
tă în considerare numai dacă sînt 
îndeplinite anumite condiții. „Tre
buie în primul rînd restabilite 
drepturile guvernului popular al 
R.P. Chineze, drepturi care-i re
vin conform Cartei O.N.U. Dacă

A. JOJA: Amestecul S.U.A. In treburile interns
a'e țărilor socialiste afectează ansamblul 

relațiilor internaționale

M. MAGHERU:
Poporul romîn condamnă 
politica colonialistă

Pregătiri pentru 
Festival pe toate 
meridianele

Vie activitate laO.N.U.
Noi amănunte 

despre 
evenimentele 
din Ungaria

Guvernul Mollet aspru criticat 
în parlament

Jânos Kadar despre actuala 
situație din Ungaria

De la Comitetul Securității 
de Stat de pe lingă Consiliul 

al U, R. S. S.

mărul membrilor Consiliului de 
Securitate este cazul să asigurăm 
Consiliului în primul rînd com
poziția pe care trebuie s-o aibă 
în ce privește membrii săi perma- 
nenți. Calea cea mai proprie pen
tru realizarea acestui obiectiv po
trivit Cartei este de a restabili 
drepturile tuturor membrilor per- 
manenți. Delegația R. P. R. 
a arătat ta încheiere că este 
necesar în primul rînd să 
înceteze violarea sistematică a 
prevederii Cartei spunind: „Să 
respectăm în mod strict, cu fer
mitate și sinceritate principiile 
fundamentale ale Cartei, să apli
căm Carta. Aceasta ar fi adevă
rata modificare necesară înainte 
de a căuta altele". Discuțiile asu
pra acestei probleme au continuat 
miercuri.

NEW YORK 19- — (De la 
corespondentul special al A- 
gerpres). Luni după-amiază a 
avut loc prima ședință a Comite
tului Politic Special al O.N.U. 
După cum se știe, în acest 
comitet urmează să se dis
cute și problema amestecului 
S.U.A. ta treburile interne ale 
țărilor de democrație populară — 
problemă a cărei importanță și 
actualitate este evidentă.

Subliniind în cadrul dezbate
rii că politica S.U.A. de amestec 
în treburile interne ale țărilor so
cialiste nu afectează numai rela
țiile S.U.A. cu aceste țări, dar 
influențează negativ ansamblul 
relațiilor internaționale, Atanase 
Joja, reprezentant permanent al 
R.P.R. Ia O.N.U., a spus între 
altele.: „Analiza situației interna
ționale actuale arată că una din 
cauzele încordării recente a rela-

fiilor dintre state și ta același 
timp unul din mijloacele princi
pale prin care a fost intensificat 
războiul rece rezidă tocmai în po
litica S.U.A. de amestec ta tre
burile interne ale statelor socia
liste, în activitatea subversivă 
împotriva regimului de stat din 
aceste țări, în propaganda ostilă 
împotriva modului de viață pe 
care și l-au ales și statornicit po
poarele acestor state".

In continuare delegatul R.P.R. 
a sprijinit propunerea sovietică 
de a se lua imediat în discuție a- 
ceastă problemă.

Folosind diverse manevre pro
cedurale și voturile majorității a- 
liniate docil politicii americane. 
Comitetul Politic Special a hotă- 
rît înscrierea acestui important 
punct abia după discutarea altor 
cinci probleme care figurează pe 
ordinea de zi a comitetului.

NEW YORK 19 (Coresponden
tul Agerpres transmite) : In Co
mitetul pentru problemele de tu
telă s-a dezbătut în ultimul timp 
problema viitoarei administrații a 
teritoriilor Africii de sud-vest a- 
flate sub un mandat al Africii de 
sud pe baza unei vechi hotărîri 
a fostei Ligi a națiunilor. încă 
de la început discutarea acestei 
probleme în comitet s-a lovit de 
atitudinea ostilă a guvernului A; 
fricii de sud care sub pretext că 
problema discriminărilor la care 
este supusă populația indiană din 
Africa de sud înscrisă pe ordi
nea de zi a Adunării Generale 
ar fi o chestiune internă, s-a re
tras din actuala sesiune a O.N.U. 
și nu participă nici la lucrările 
acestui comitet. Dar chiar și în 

: absența reprezentantului Africii 
de sud s-au găsit apărători ai po
liticii de discriminare colonialis
tă : delegații Franței, Belgiei, 
Portugaliei. Luta<d cuvintul în 
cadrul dezbaterilor, delega
tul romîn Mihail Magheru, 
a exprimat condamnarea de către 

. poporul nostru a practicilor crimi
nale ale politicii de exploatare co. 
lonială.

Mihail Magheru a exprimat pă
rerea delegației R.P.R. că trece
rea sub tutela O.N.U. a teritorii
lor Africii de sud-vest va permi
te o mai justă participare a popu
lației autohtone la folosirea bogă
țiilor țării și în același timp o 
evoluție economică, politică și so
cială care va trebui să ducă spre 
o viitoare autonomie sau inde
pendență a acestui teritoriu. Lu
crările comitetului continuă. Ac
tualmente este în curs de termi
nare un proiect de rezoluție care 
condamnă poziția guvernului A- 
fricii de sud și cere trecerea te
ritoriului Africii de sud-vest sub 
tutela O.N.U.

de Miniștri
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: Recent intr-unui 
din sectoarele frontierei sovieto- 
turce a fost trecut pe teritoriul 
U.R.S S.. Moroz Rem Petrovici. 
născut In 1926. Curind după a- 
ceea, Moroz s-a prezentat orga
nelor sovietice și a comunicat că 
a trecut frontiera din ordinul 
serviciului de spionaj american. 
Moroz a spus că a fost însărcinat 
să strîngă informații cu caracter 
de spionaj despre obiectivele de 
apărare deosebit de importante și 
să procure prin orice mijloace — 
recurgind chiar la asasinate—di
ferite documente sovietice (Bule
tine de identitate, livrete milita
re, delegații de deplasare și al
tele). Serviciul de spionaj ame
rican i-a livrat lui Moroz acte 
false pe numele de Marcenko 
Piotr Grigorievici, multe certifi
cate false, un aparat de fotogra
fiat, arme, o mare sumă de bani 
sovietici și o fiolă cu otravă.

După cum s-a stabilit, Moroz 
este un trădător de patrie. El a 
comunicat că a locuit vreme în
delungată tn Germania occiden
tală, unde a comis furturi și a 
fost arestat pentru aceasta tn re
petate rinduri.

în 1954 el a fost recrutat de 
către serviciul de spionaj ame
rican pentru a spiona așa-zisele 
persoane strămutate care locuiesc 
in Germania occidentală.

„muncă" a desfășu- 
conducerea agentului

Această 
rat-o sub 
american Muller.

tn ianuarie 1956, însoțit de 
Muller și de alți doi agenți ame
ricani, Moroz a fost trimis la 
Washington pentru a urma o 
școală specială de spionaj, unde 
a fost învățat să folosească dife
rite procedee ale activității de 
spionaj: luarea de fotografii, 
criptografia, tragerea cu arma, 
topografia, a fost antrenat in
tens pentru marșuri lungi pe te
ren accidentat etc.

La 15 mai, după terminarea 
pregătirii, Moroz împreună cu 
ofițeri ai spionajului american a 
fost trimis tn Turcia cu avionul 
cuadrimotor de transport 05533 
și de aici a trecut clandestin în 
U.R.S.S.

Moroz a declarat ci fiind încă 
tn școala de spionaj s-a hotă- 
rlt tn mod ferm ca după sosirea 
in patrie să nu îndeplinească în
sărcinările americane cu caracter 
de spionaj, îndreptate împotriva 
patriei sale și și-a realizat a- 
ceastă hotărîre imediat după 
trecerea frontierei de stat. Avînd 
tn vedere ci Moroz s-a căit pen
tru activitatea sa din trecut și a 
spus tn mod sincer totul despre 
colaborarea sa cu serviciul de 
spionaj american, organele com
petente au adoptat hotărîrea de 
a nu-l deferi justiției.

Un spion american s-a predat 
autorităților R. D. Germane

BERLIN 19 (Agerpres). 
A.D.N. transmite: In fața orga
nelor securității de stat ale Re
publicii Democrate Germane s-a 
prezentat zilele trecute Wilfried 
Etzschmann, agent din Berlinul 
occidental al serviciului de spio-

— naj american M.I.D. (filială a 
serviciului de spionaj militar a- 
merican). Din însărcinarea servi
ciului de spionaj american, Wil
fried s-a ocupat cu recrutarea de 
agenți în R.D.G. din rîndurile 
delicvenților de drept comun.

Conferința de presa a lui Dulles
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

— La 18 decembrie secretarul de 
stat, Dulles, a luat cuvintul la o 
conferință de presă, prima con
ferință de presă după ce a pă
răsit spitalul. Dulles a expus po
ziția diplomației americane într-o 
serie de probleme internaționale.

Dulles a declarat că Statele 
Unite nu au intenția să-și redu
că efectivul forțelor armate în 
Europa, deși, potrivit spuselor 
lui s-ar putea efectua o oarecare

Intîmpinînd marele FESTIVAL

Tinerii din R.S.S. Armeană pregătesc dansuri populare 
pentru Festivalul de la Moscova

mai mari centre industriale 
ale tării — Londra, Glasgow, 
Belfast, Leeds, Manchester, 
Coventry. După aceasta este 
prevăzut să se organize
ze conferința națională la 
Londra. Participanta la con
ferință trebuie să adopte hotă- 
riri cu privire la activitatea 
tineretului englez în timpul 
festivalului.

Un uriaș interes pentru cel 
de at Vl-lea Festival au ma
nifestat reprezentanții artei, 
membrii numeroaselor organi
zații ale lumii artistice. Prin
tre ei se numără trupe de tea
tru, echipe corale și orchestre 
de jazz, interpreți de cintece 
populare, grupuri de dansuri 
moderne, artiști șl atleți. Este 
important de remarcat faptul 
că majoritatea covtrșitoare a 
lor se interesează de Festival 
pentru prima oară.

de la Moscova vor sosi tineri 
sportivi și reprezentanți ai 
studențimii care vor putea 
participa la întilnirile cu ca
racter cultural și sportiv.

Festivalurile tineretului, au 
spus în încheiere Ortega și 
Mendosa, au devenit deja o 
tradiție a tinerei generații de 
pe globul părtitntesc. Cuvintul 
„Festival" este legat de cele 
mal remarcabile succese 
calea Înțelegerii reciproce 
ternaționale și a prieteniei 
neretulul. Festivalul de

pe 
ta
tt
le

Moscova trebuie să ac desfă
șoare tn atmosfera celor mai 
mari posibilități pentru pacea 
generală. El va demonstra 
tncă odată că tineretul doreș
te să trăiască tatr-o asemenea 
lume, în care el va putea a-

j tinge cele mal înalte culmi 
fără teamă și neîncredere tn 
Viitor.

Seară închinată R.P.R. la o școală 
din Moscova

MEXIC

★ ★
Pregătirea pentru cel de al Vl-lea Festival Mondial al Tine

retului și Studenților, care va avea loc la Moscova In vara 
anului 1957, se desfășoară în multe țări ale lumii. Tineretul so. 
vietic se pregătește activ pentru întîmpinarea prietenilor de 
peste hotare. Tinerii și tinerele din China și din alte țări de 
democrație populară desfășoară o activitate intensă în vederea 
pregătirii pentru Festival. Un mare interes pentru această în- 
tîlnire a tinereții de la Moscova manifestă șl tineretul din alte 
țări Redacția revistei „MOLODOI KOMMUNIST" s-a adresat 
reprezentanților unor organizații de tineret din țările capita
liste, cu rugămintea de a povesti cum se pregătește tineretul 
din țările lor pentru festival. Reproducem aici părerile repre
zentanților tineretului din Anglia și Mexic cărora li s-a adresat 
revista.

ANGLIA

Stanley Levenson, secreta
rul general al comitetului en
glez de tineret pentru pregă
tirea Festivalului, este entu
ziasmat de programul Festi
valului. de bogăția lui, de 
multilateralitatea, varietatea, 
amploarea și capacitatea de a 
se ține seama și de a satisface 
interesele și dorințele tuturor 
tinerilor. De pildă, — a spus 
el — In timpul Festivalului 
vor avea loc nu numai acțiuni 
de masă cum sînt carnavalu
rile și jocurile de tabără, dar

★
și tntllnirl Intre mineri, in
gineri, studenți, muzicanți, lu
crători din transporturi, în
vățători. Filmele și concertele, 
dansurile populare de masă, 
baletul și multe altele fac par
te din programul larg și va
riat al Intîlnirii de la Mos
cova.

Referindu-se apoi la pregă
tirile tineretului englez pentru 
Festival, Stanley Levenson a 
spus că vor începe prin adu
nări și întîlniri deschise pen
tru toate organizațiile și gru
pările. Asemenea adunări si 
întîlniri vor avea loc în cele

i Răspunzînd întrebărilor re
vistei, Mamei H. Ortega, se
cretar cu propaganda a confe
rinței tinerilor mexicani și Ni- 
candro Mendosa, președintele 
Federației studenților din in
stitutele de învățămînt tehnic 
din Mexic, și-au exprimat în 
primul rînd bucuria pentru 
faptul că în timpul Festivalu
lui sînt prevăzute un număr 
uriaș de tot felul de întîlniri. 
Tinerii și tinerele din întreaga 
lume — au spus ei — așteap
tă călătoria la Moscova cu un 
interes înzecit: să se întîl- 
nească cu tineretul ale cărui 
speranțe sînt comune și să 
ducă în țările lor povestiri 
despre minunile artei sovieti
ce, atît de viu și grăitor în
truchipate în toate operele 
populare noi, care sînt azi cu 
adevărat un bun al maselor.

Reprezentanții Mexicului au 
arătat apoi că tineretul țării 
lor va trimite la Festival un 
ansamblu de muzică populară, 
cîteva grupuri de dansuri mo
derne și o expoziție de artă 
plastică unde vor fi prezenta
te operele tinerilor artiști. In 
afară de acestea la Festivalul

„reorganizare" a acestor forțe.
Cu scopul vădit de a justifica 

orientarea politicii americane, 
secretarul de stat a afirmat că 
agravarea situației internaționale 
care s-a produs de la confe
rința șefilor guvernelor S.U.A., 
U.R.S.S.. Angliei și Franței din 
iulie 1955 s-ar datora politicii so
vietice. Dulles a lăsat să se înțe
leagă că în politica lor, Statele 
Unite se bizuie in primul rînd pe 
menținerea forțelor armate ame
ricane în Europa.

Secretarul de stat a relevat po
sibilitatea ca mareșalul Tito să 
facă în viitorul apropiat o vizită 
în Statele Unite. El a spus că 
Statele Unite privesc cu simpa
tie planurile unei astfel de vi
zite.

Referindu-se la recenta sesiune 
a Consiliului NATO de la Paris, 
Dulles a declarat că există „ve
chile răni cauzate de lipsa unei 
înțelegeri depline" și divergențe 
in unele domenii.

In continuare Dulles a spus că 
S.U.A. au intrat în contact cu gu
vernul polonez pentru a discuta 
un program reciproc acceptabil 
pentru acordarea de ajutor Po
loniei.

BUDAPESTA 19.—Trimisul spe. 
cial Agerpres transmite: La 19 
decembrie, președintele guvernu
lui revoluționar muncito.-esc-ță- 
rănesc a convocat o conferință 
de presă pentru corespondenții 
străini.

Tov. Janos Kadar a făcut o 
amplă expunere asupra situației 
politice și economice actuale pre
cum și asupra perspectivelor de 
viitor ale Ungariei.

Președintele guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc ma
ghiar a declarat: „Principala tră
sătură a situației politice din 
Ungaria constă in faptul că, în 
urma activității depuse de gu
vern, de Partidul socialist mun
citoresc maghiar și de masele 
populare revoluționare din Re
publica Populară Ungară, con
trarevoluția a fost zdrobită. Lup
ta împotriva contrarevoluției a 
avut la început caracterul de lup
tă armată, apoi s-a transformat 
in luptă politică. Lupta politică, 
care se desfășoară și astăzi este 
o bătălie de lungă durată și ea 
va mai continua. Acum, contrare
voluția a abandonat lupta des
chisă și folosește noi forme de a- 
tac, manevrînd cu abilitate și 
elasticitate. Lupta Împotriva ei a 
devenit astfel foarte complicată 
Și grea.

Sub regimul lui Imre Nagy con
trarevoluția a cerut un guvern 
în frunte cu Mindszenthy. Mă 
găseam în parlament cînd au 
fost aduși vreo 2.000 de oameni 
care cereau ca Mindszenthy să 
fie pus în fruntea guvernului. 
După 4 noiembrie, Mindszenthy, 
care s-a ascuns la legația ame
ricană, a făcut o declarație re
prezentanților presei și aproxima
tiv la 8 decembrie a spus că 
după părerea lui, ar fi oportun 
ca guvernul Kâdar să fie înlo
cuit cu un guvern Imre Nagy. 
Cardinalul a optat subit pen
tru comunistul Imre Nagy. 
Noi știm însă că Mindszenthy a 
fost admonestat chiar de Papa 
pentru că s-a grăbit să facă o 
asemenea declarație.

fn ultimele două săptămîni, a 
spus în continuare Jânos Kadar, 
s-a creat o situație nouă. Prince 
se caracterizează această 
ție? Partidul muncitoresc 
list ungar și-a organizat 
rile în întreaga țară.

Faptul că pe străzile 
pestei, au demonstrat cu drapele 
naționale și roșii mase de munci
tori care sînt adepți ai revoluției 
și ai socialismului constituie o 
trăsătură caracteristică a situației 
actuale din Ungaria. Acest fapt a 
stîrnit panică în rîndul unor mem
bri ai consiliului muncitoresc din 
Budapesta care de altfel se intitu. 
Iau revoluționari. Inchipuiți-vă ce 
fel de revoluționari sînt acei care 
intră ta panică atunci cind mun
citorii ies pe străzi, demonstrînd 
sub drapele roșii și scandînd lo
zinci socialiste.

In continuare tov. Janos Ka
dar a vorbit printre altele despre 
rolul jucat în acțiunile ultimelor 
săptămîni din Ungaria de așa-zi- 
sul consiliu muncitoresc din Bu
dapesta. Referindu-se la rolul 
jucat de contrarevoluție în crea
rea fostelor consilii muncitorești 
teritoriale J. Kadar a spus că ele 
au luat ființă prin căi prea pu
țin controlabile și au slujit sco
purilor contrarevoluționare, avînd 
ca principal obiectiv preluarea 
puterii de stat. Au fost multe dis
cuții în jurul acestei probleme 
atît în Ungaria cît și în străină, 
tate. Noi — a subliniat J. Ka
dar — apreciem că această ches-

situa- 
socia- 
rîndu-

Buda-

Apelul Congresului
Ziarul „L’Humanită" a pu

blicat apelul către tineretul din 
Franța, adoptat de Congresul 
constitutiv al Uniunii Tinere
tului Comunist din Franța. In 
apel se relevă că datorită po
liticii antinaționale a cercuri
lor guvernante, Franța trece 
acum prin dificultăți serioase, 
iar tineretul francez se află 
într-o situație grea. „Indigna
rea noastră, se spune ta apei,

Zilele trecute ta cadrul ciclu
lui „Călătorii in țări străine", 
inițiat în vederea Festivalului 
Mondial al Tineretului ce va a- 
vea loc la Moscova anul viitor, 
profesorii și elevii clasei a 3-a, 
aparținînd Școlii medii nr. 468 
din Moscova, au organizat o ma
nifestare a prieteniei romîno-so- 
vietice.

In prezența a numeroși pă
rinți, elevi și profesori unii din
tre elevii merituoși ai clasei au 
făcut timp de o jumătate de oră 
în fața hărții R.P.R. o reușită 
descriere a așezării geografice a 
țării noastre, a bogățiilor natu
rale, precum și a dezvoltării pe

Plenara C.C. al Uniunii Tineretului 
din Cehoslovacia

drumul socialismului în anii pu
terii populare.

După expunere a urmat un bo
gat program artistic susținut de 
elevi. S-au recitat în limba ro- 
mtnă poezii de Mihail Eminescu, 
Elevilor sovietici li s-a oferit în 
dar insigne pionierești, cărți, 
printre care operele lui Ion 
Creangă în limba rusă, obiecte 
cu motive naționale și un album 
cu reproduceri din arta plastică 
romînească. La rîndul lor pio
nierii sovietici din clasa a 3-a de 
la școala mai sus arătată au tri
mis daruri pionierilor romini din 
București.

La 17 decembrie s-a deschis Ia 
Praga o ședință plenară de două 
zile a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului din Ceho
slovacia. In prima zi plenara a 
discutat despre pregătirile tinere-

tului din R. Cehoslovacă In vede
rea celui de al 6-lea Festival 
Mondial al Tineretului șl Studen
ților, care va ave? loc la Mos
cova in anul 1957.

U.T.C. din Franța
este justificată. Ne barează 
calea spre fericire marii pa
troni și cei care conduc țara 
în interesul acestora. Ei nu 
urmăresc decît scopuri laco
me, care sînt In contradicție 
cu interesele țării. Soarta 
Franței, a poporului și a tine
retului el nu poate rătnine in 
miinile acestor oameni I".

Uniunea Tineretului Comu
nist din Franța, se spune In 
apel va lupta împreună cu 
Partidul Comunist Francez 
pentru viitorul fericit al po
porului și tineretului din Fran- 

. ța, pentru socialism.
Congresul a chemat pe toți 

tinerii francezi să se unească 
în lupta pentru încetarea răz. 
boiului din Algeria, pentru în
toarcerea în patrie a tinerilor 
soldați francezi, pentru un gu
vern care să satisfacă reven
dicările juste ale tineretului.

Ziarul „L’Humanite" a pu
blicat de asemenea textul tele
gramei adresate participanți- 
lor la Congres de către Uniu
nea tineretului revoluționar 
muncitoresc ungar. In tele
gramă se spune că în prezent 
această organizație a tineretu. 
lui ungar iși îndreaptă efortu
rile spre refacerea orașului 
Budapesta, asigurarea funcțio
nării normale a întreprinderi
lor industriale și apărarea pu
terii populare.

Uniunea tineretului revolu
ționar muncitoresc ungar în
credințează Uniunea tineretu
lui Comunist din Franța de 
solidaritatea ei frățească și 
subliniază necesitatea întări
rii relațiilor și a colaborării 
intre tinerii din toate țările 
pentru consolidarea cauzei 
păcii.

tiune constituie o problemă inter
nă a Ungariei.

In această problemă s-a pro
nunțat și unul dintre conducătorii 
Iugoslaviei prietene, tov. Kardelj. 
II cunosc personal și îl stimez ca 
pe unul dintre activiștii mișcării 
muncitorești iugoslave. Tov. Kar
delj a spus că guvernul ungar ac
ționează greșit, nebizuindu-se pe 
consiliile muncitorești. Cred că 
aici noi putem să apreciem mai 
bine situația noastră decît o poate 
face tov. Kardelj din Belgrad. 
Dar în afară de aceasta, el nu 
are dreptate în principiu. El se 
referă la cuvintele spuse de Lenin 
în anul 1917: „Toată puterea So
vietelor" I Istoria a arătat că a- 
ceastă lozincă leninistă a fost 
absolut justă, dar este foarte im
portant să se țină 6eama de fap
tul că Lenin a formulat această 
lozincă referindu-se la puterea de 
stat burgheză. In Ungaria însă 
a existat în noiembrie 1956 pu
terea proletară și ar fi fost o gre- 
șală dacă ea ar fi recunoscut con
siliile muncitorești, care se aflau 
în mîinile contrarevoluției.

Vorbind despre situația econo
mică actuală a Ungariei, Janos 
Kadar a arătat că economia 
R.P.U. se găsește într-o situație 
gravă. Această situație se dato- 
rește atît evenimentelor petre
cute după 23 octombrie cît și u- 
nor cauze anterioare. La această 
situație gravă au contribuit și 
cutremurul din ianuarie, inunda
țiile din primăvară, precum și 
seceta din vara acestui an. Toate 
dificultățile pot fi însă învinse, 
dat fiind că s-a păstrat nucleul 
pe care-1 reprezintă metalurgia 
și industria constructoare de ma
șini.

Succesele pe care le-am 3o- 
bîndit 6Înt rezultatul eforturilor 
comune ale oamenilor muncii, ale 
forțelor armate ungare, ale gu
vernului muncitoresc-țărănesc. 
Tocmai datorită unității lor s-a 
reușit să se restabilească ordinea 
în țară. Janos Kadar a declarat 
că guvernul revoluționar munci
toresc-țărănesc ungar, avînd spri. 
jinul majorității covîrșitoare a 
oamenilor muncii, este optimist 
și convins că nu este departe 
timpul, cînd poporul ungar va 
reuși să-și creeze o viață pașnică 
și fericită. In ceea ce privește 
ajutorul pe care Ungaria îl capă
tă de la țările socialiste, el a a- 
vut și continuă să aibă un rol 
primordial în restabilirea, întă
rirea și dezvoltarea în Ungaria a 
regimului democrat-popular și a 
construcției socialiste. Noi vom 
solicita și vom folosi și pe mai 
departe ajutorul popoarelor prie
tene, de la Berlin și pînă la Pe
kin, a spus el, insă socotim că 
de acum trebuie să ne bazăm în 
special pe forțele poporului nos
tru. Noi nu ne putem închipui 
viața decît tn rîndul țărilor so
cialiste frățești. Vrem să tră.im 
în liniște și să construim socia
lismul.

Adresîndu-se corespondenților 
presei străine J. Kadar a amintit 
că, după unele informații apărute 
tn presa occidentală, președintele 
guvernului maghiar s-ar fi sinu
cis, ar fi dispărut, ar fi fost îm
pușcat etc.

La aceste bazaconii și min
ciuni, a spus tov. Janos Kadar 
rîzînd, răspund cu cuvintele lui 
Mark Twain despre care s-au 
scornit odată asemenea zvonuri: 
„Domnilor, în cele ce spuneți 
dv. există o oarecare exagerare".

Cei care au lansat aceste știri 
și-au exprimat în fond propriile 
lor dorințe. Oricît de mult aș vrea 
nu pot Insă să satisfac dorințele 
acestor domni, deoarece în condi
țiile actuale am foarte multe de 
făcut încă pentru rezolvarea pro
blemelor ce ne stau în față și 
pentru că pe lîngă alți revolu
ționari din Ungaria, este nevoie și 
de mine.

Memorandumul 
ministrului 
de externe egiptean

NEW YORK 19 
La 17 decembrie 
cerilor Externe al 
dresat secretarului general 
O.N.U. următorul memorandum:

„Forțele armate anglo-franceze 
aflate la Port-Said continuă ac
țiunile lor provocatoare sălbati
ce. îndreptate împotriva locuito
rilor orașului. Astfel, în ultime
le 36 de ore, ele au omorît 30 
de oameni și au rănit pe mulți 
alții, au încercuit cartierele ara
be și au percheziționat toate ca
sele, au arestat numeroși locui
tori ; în timpul retragerii, au con
fiscat bunuri și automobile.

Guvernul Egiptului consideră 
că guvernele Franței și Regatu
lui Unit poartă răspunderea pen
tru toate aceste acțiuni care con
stituite o 
acordului 
și trebuie 
mediat".

(Agerpres). — 
ministrul Afa- 
Egiptului a a- 

al

încălcare grosolană a 
de încetare a focului 
să li se pună capăt

Primul grup al forjelor 
polițienești egiptene 
a sosit la Port-Said

CAIRO 19 (Agerpres). — A- 
genția MEN anunță că la 18 de
cembrie primul grup din forțele 
polițienești egiptene alcătuit din 
350 de persoane a sosit lă Port 
Said. Forțele polițienești egipte
ne erau Însoțite de reprezentanți 
ai comandamentului forțelor ar
mate extraordinare ale O.N.U.

Continuă lupta pentru 
independentă 

a patrioților irlandezi
DUBLIN 19 

Știrile sosite din 
Nord arată că autoritățile brita
nice își continuă desfășurările 
de forțe în scopul de a înăbuși lup
ta ,Armatei republicane irlan
deze" care cere unificarea Irlan
dei și scoaterea părții de nord 
a țării de sub dominația britanică. 
Corespondentul agenției France 
Presse amintește că în cursul ul
timelor zile au fost aduse ta re
giunea de graniță dintre Irlanda 
de Nord și Eire importante uni
tăți militare britanice.

Tn ciuda acestor măsuri lupta 
pentru independență continuă tn 
Ulstern. Agenția France Presse 
relatează despre „violente cioc
niri" între trupe britanice și 
partizani irlandezi.

de

de

VARȘOVIA. — La 19 decem
brie a sosit la Varșovia o dele
gație a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Delegația este con
dusă de Svetozar Vukmanovici, 
membru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al U.C.I.

PARIS. — La cererea avocatu
lui său, Leo Figueres, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist, fost deputat, care 
a fost arestat duminică la Albi 
și transferat la Paris, a fost pus 
în libertate provizorie printr-o 
hotărîre a președintelui Tribuna
lului militar.

PEKIN.— Vicepreședintele Co
mitetului permanent al Congre
sului național popular, Go Mo 
Jo, a primit in dimineața de 18 
decembrie pe vicontele Stansga. 
te, membru al Camerei lorzilor 
din Marea Britanic.

Dezbaterile de politică externă 
în Adunarea Națională Franceză

PARIS 19 (Agerpres). — In 
după amiaza zilei de 19 decem
brie, ta Adunarea Națională au 
fost reluate dezbaterile cu privire 
la politica externă a guvernului. 
După ce a luat cuvintul deputatul 
radical Constant Lecaire, care a 
subliniat dificultățile politicii ex
terne a guvernului ■ Guy Mollet, 
a urcat la tribună deputatul — 
comunist Waldeck-Rochet. El a 
analizat consecințele economice 
ale aventurii din Egipt.

Ministrul Afacerilor Externe, 
C. Pineau, l-a întrerupt pe vor
bitor cu o replică referitoare la 
evenimentele din Ungaria care 
n-a avut o legătură directă cu cu- 
vîntarea acestuia.

în ciuda acestui fapt, Waldeck- 
Rochet și-a continuat cuvîntarea. 
El a subliniat că politica guver
nului se află în contradicție fla
grantă cu promisiunile făcute 
înainte de alegeri de partidul so
cialist și cu principiile, sale ideo
logice.

Unul dintre reprezentanții ari
pei de dreapta, „republicanul 
independent" Feron, a criticat 
guvernul pentru „greșelile" în 
aprecierea situației internaționale 
în ajunul invaziei trupelor anglo- 
franceze în Egipt.

In ședința din după amiaza zi
lei de 18 decembrie au luat cu
vintul o serie de deputați din 
partea partidelor de dreapta.

Fără să condamne agresiunea

tmpotrlva Egiptului el au fost 
totuși nevoiți să recunoască că 
această agresiune s-a terminat cu 
un eșec și a pus Franța ta fața 
unor serioase dificultăți.

Referindu-se la intervenția in 
Egipt, Mendes France, fost prim 
ministru a declarat că operația 
Suezului s-a soldat cu un eșec.

Mendes France a propus din 
nou convocarea unei conferințe 
a reprezentanților marilor puteri 
pentru reglementarea probleme
lor internaționale.

Deputatul comunist Franșois 
Billoux a rostit o amplă cuvin- 
tare. El a subliniat că în ulti
mele luni s-au înrăutățit consi
derabil pozițiile internaționale ale 
Franței.

La 18 decembrie grupul parla
mentar al partidului comunist a 
prezentat Biroului adunării na
ționale un proiect de rezoluție cu 
privire la politica externă.

In proiectul de rezoluție se su
bliniază consecințele economice 
nefaste pentru Franța ale agre
siunii ta Egipt și se cere ducerea 
unei politici externe independen
te, cerută de majoritatea poporu
lui în alegerile din 2 ianuarie 
1956 pentru Adunarea Națională. 
Pentru aceasta grupul parlamen
tar al partidului comunist pro
pune convocarea unei conferințe 
a reprezentanților celor cinci 
mari puteri.
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