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POVESTEȘTE...

Ne vom putea
gospodări mai bine

In urma celor studiate din do
cumentele plenarei C.C. al P.M.R, 
nouă, directorilor, ca și tuturor 
lucratori or din uzine și întreprin
deri. ne revin sarcini deosebit de 
importante

Voi încerca să mă refer numai 
la una din importantele proble
me ridicate in raport și anume 
la lărgirea atribujiunilor direc
torului. Sint intrutotul de acord 
cu această măsură șl o consider 
bine venită.

Centralismul democratic, Îndru
mările date de minister sint pre
țioase pentru noi. De mu te ori 
noi depindem insă cu totul de mi
nister fără a impleti indrumări’e 
cate cu inițiativa de Jos. Această 
situație nejustă ne impiedica 
oarecum să acționăm operativ la 
rezolvarea problemelor ce se 
iveau.

Una din lacune a constituit-o 
ani de-a rindul alimentarea cu 
energie electrică. Așa, de pildă, 
in anii 1952-1953 direcția uzine
lor noastre a semnalat organe
lor superioare că datorită crește
rii planului de producție concre
tizat prin instalarea de noi ma
șini unelte, de noi cuptoare elec
trice, trecerea de la un schimb 
la trei schimburi de muncă, a 
crescut șl consumul de energie 
electrică. Deși In planul de in
vestiții al anilor anteriori s-au 
cerut și sumele necesare pentru 
mărirea capacității de alimenta
re cu energie electrică, totuși, 
datorită faptului că trebuiau sus
ținute prea multe aprobări de 
fonduri necesare, realizarea aces
tei lucrări a inttrziat ani de zile.

Abia astăzi lucrările de insta
lare a unei noi stații de alimen
tare cu energie electrică sint in 
curs de definitivare.

Același lucru se poate spune 
și despre alimentarea uzinei cu 
gaze naturale. Inceplnd îndeo
sebi cu anul 1956, ca urmare a 
măririi considerabile a planului 
uzinelor, a început să se resimtă 
in mod foarte acut lipsa de gaze, 
aceasta din cauză că planul de 
consum pentru gaze crescuse in 
decursul timpului. In uzinele 
noastre a inceput să se folo
sească combustibilul lichid pentru 
încălzire.

Aceasta n-a rezolvat problema, 
în acești ani s-a ajuns la metode 
superioare de cimentare a piese
lor de la secția de tratamente 
termice. Astfel, in locui carbonu
lui din praf de cărbune se folo
sește pentru cimentarea pieselor 
carbonul din gaze naturale. A- 
ceiași lucru se petrece și la insta
lațiile cuptoarelor pentru trata
mente termice, care sint constru
ite special pentru gaze.

Au existat zeci de zile in cursul

Ing. lucian Teo-orezcu 
director general al uzinelor 

„1 Mai“-Ploești

anului trecut cind uzinelor le-au 
lipsit gazele. Din această cauză 
fabricarea sapelor cu ro.e a fost 
deseori intîrziată.

In fața acestei situații dificile, 
de-abia în luna noiembrie a a- 
nului trecut uzina a primit a- 
probarea necesară pentru întoc
mirea documentației în vederea 
construirii unei conducte care să 
alimenteze uzinele direct și se
parat din conducta principală de 
gaz metan.

Același lucru se poate spune și 
despre mecanizarea turnător,ei 
de oțel, rezolvarea problemei 
ventilației pe uzină, reorganiza
rea parcului de mașini după pro
cesul tehnologic, schimbarea pla
nului de reparații capitate, 
casarea (sau reformarea) mijloa
celor de bază și a materia.e.or 
scoase din uz etc.

Acum, direcția uzinelor noastre 
își propune ca prin atribuțiile 
sale să înfăptuiască lucruri de 
seamă. De pildă, ea se va ocupa 
in primul rind de sporirea vo
lumului de lucrări executate în 
regie proprie. In acest fel se va 
putea termina construcția turnă
toriei de oțel și multe alte lu
crări, îndeosebi de construcții. 
Apoî se va realiza reprofilarea

sectoarelor 
a se merge ... 
serii mici și scrii mijlociii, meca
nizarea continuă și in volum spo
rit a anumitor procese tehnologi
ce, introducerea tehnicii noi.

Conducerea uzinei își propune 
de asemenea să extindă volumul 
de calificare al cadre:or pr n în
ființarea unei școli profesionale 
de ucenici pe lingă uzină, spre a 
putea asttel să pregătească ca
drele de specialiști in serviciile 
in care se simte nevoie. Pr.n 
aceasta se va ajunge la Înlătura
rea fluctuației destul de mari in 
prezent datorită faptului că pină 
acum se repartizaseră aproape in 
toate cazurile cadre de munci
tori de la mari distanțe.

In concluzie așa după cum de 
altfel reiese din lucrările plena
rei C.C. al P.M.R., consider că 
înlocuirea fondului directorului, 
care era un fond ce se constituia 
și se consuma după criterii foar
te rigide — cu fondul intrepr n- 
derii — creează posibilitatea uti
lizării In mult mai bun: condi- 
țiuni a acestui fond.

Din fondul uzinelor vor putea 
fi realizate construcții de blocuri 
și locuințe muncitorești, stadioa
ne sportive etc. Direcția noastră 
se va strădui să-i apropie sufleteș
te și mai mult de uzină pe munci
tori, ocupindu-se in mod sistema
tic de îmbunătățirea nivelului lor 
de trai.

de producție pentru 
spre specializarea, în

Ședința de la sfatul popular a 
durat tn seara aceea mai mult ca 
altă dată. Cind s-a terminat, se 
inserase de-a binelea. Din mulți
mea de oameni s-a desprins un 
tinăr subțirel, nu prea înalt de 
statură, care,. cu pași sprinteni, 
fără să-i pese de burnița deasă 
de afară, a pornit-o spre casă.

Ca întotdeauna după o ședin
ță, pe utemistul Petre Știrbu l-au 
năDădit și acum gindurile. „Va 
să zică, vin alegerile de deputați 
Dentru Marea Adunare Naționa
lă — gîndea el. Multă muncă ne 
așteaptă pe noi, agitatorii*1. D n- 
tre sarcinile mai însemnate dis
cutate la ședința de instructaj, 
foarte interesantă i se Dăru popu
larizarea realizărilor regimului 
nostru democrat popular. „Ce 
noate fi mai plăcut decit să le 
arăți oamenilor că azi, spre de
osebire de trecutul întunecat, 
trăim vremuri noi pe care mulții 
nici nu îndrăzneau să le viseze, 
că zilele de miine vor fi cu mult 
mai luminoase decit cele de azi. 
Numai comuna noastră cit de 
mult s-a schimbat! $i odată cu 
ea $! oamenii I Ce-ar fi să adun 
un grup de cetățeni și să le vor
besc despre trecutul comunei, să 
le reamintesc cite lucruri noi s-au 
realizat, cum arată ea acum ?**

înainte de a arăta cum a de
curs această convorbire, credem 
că-i nimerit să amintim pe scurt 
felul in care s-a pregătit pentru 
ea agitatorul Petre Știrbu. La 
întocmirea referatului, el n-a lu
crat singur, ci a antrenat pe mai 
mulți tineri și cetățeni din comu
nă. Așa, de exemplu, utemistului 
Marin Păterău, care muncește, ca 
secretar al sfatului popular, i s-a 
cerut să stringă date și cifre tn 
legătură cu trecutul comupfii, cu

bucu- 
etc. 

gos-

asistența socială de care se 
ri astăzi țăranii muncitori 
Despre situația muncii din 
podăria colectivă, despre succe
sele unor colectiviști fruntași, s-a 
ocuoat utemistul Paul Voicu și 
tehnicianul agricol Ion Bărbules- 
cu. La pregătirea referatului de 
un real folos au fost observațiile 
și propunerile tovarășului Anton 
Munteanu, instructor al Comite
tului raional U.T.M. Drăgănești- 
Olt. cum și ale directorului că
minului cultural. Asii el — pe ba
za acestui bogat material agita
toric — s-a întocmit un referat 
interesant, tn care se arăta con
cret și convingător viața grea 
de altădată a țăranilor muncitori, 
cum s-a schimbat comuna, cit 
de mult au crescut oamenii in 
ultimii II ani.

— După cum știm cu toții — 
începu agitatorul Petre Știrba — 
și in Călinești, ca și tn toate sa
tele patriei noastre, pămintul nu 
era al țăranilor care-l munceau 
din greu. Moșierilor Paul Brătă- 
șanu. Sima Stancu și altora de 
teapa lor le aparținea pămintul. 
Și, lucru bine cunoscut: cine a- 
vea pămintul, acela avea in mt- 
nă piinea și cuțitul. E lesne de 
înțeles cum și-au dus zilele de 
azi pe miine părinții, frații noș
tri mai mari și chiar unii dintre 
noi. Vara — trudind din greu de 
dimineața pină seara ta moșieri 
și chiaburi. Iarna — traista cu 
codrul de mămăligă in spinare, 
toporul și iarăși muncă pe speti, 
te, de data aceasta tn pădurile 
bogătanilor...

— Drept s-a arătat tn referat 
— deschide discuția colectivistul

G. VASIL1U

tinerești
CLUJ (de la corespondenții 

noștri).
Comitetul regional U.T.M.-Cluj 

t.n colaborare cu Direcția, agricolă 
regională au hotărit să sprijine 
inițiativa tineretului din raioa- 
tele Aiud, Jibou, Luduș, Bistrița, 
Dej și Huedin de a reda agricul
turii nu mai puțin de 2.770 hec
tare pămint, prin asanarea tere
nurilor și evacuarea apelor. Con. 
comitent cu aceasta, se protejea
ză împotriva inundațiilor 1.500 
hectare de pămint din raionul 
Aiud. Planul întocmit In această 
direcție prevede ca tn rafrmul 
libou să se îndrepte cursul văii 
Agrișului, iar in raionul Huedin 
să se execute lucrări de îndreptare 
fi scurgere a unei văi inceptnd 
de la izvorul Crișului pină la 
Morlaca. Tinerii din raionul 
Aiud vor executa lucrări de eva
cuare a avelor existente 
’ungul riului Mureș, ape care 

terenuri- 
Lunca 

și Gir-

de-a

^ac posibilă inundarea i 
for din raza comunelor 
Mureșului, Unirea, Recea 
bova.

Toate aceste lucrări 
executate de tineri prin 
voluntară.

Redînd circuitului producției 
igricole noi terenuri, tinerii d'.n 
regiunea Cluj vor contribui la 
traducerea în viață a indicațiilor 
recentei plenare a C.C. al P.M.R. 
Prin cultivarea acestor terenuri, 
producția agricolă va crește, vor 
vrește posibilitățile pentru asigu- 
rarea fondului central de produse 
agricole al statului.

vor fi
muncă

DIN PARTEA BIROULUI COMITETULUI DE ORGANIZARE
AL ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN R.P.R.

Potrivit hotărîrii plenarei Comitetului de organizare al Asociațiilor 
Studențești din R.P.R. se publică proiectul de Statut al Asociațiilor Stu
dențești din Republica Populară Romînă, care va fi supus aprobării Con
ferinței pe țară a Asociațiilor Studențești.

Propunerile Asociațiilor Studențești în legătură cu proiectul de Statut 
organizare al Asociațiilor Studen-vor fi trimise Biroului Comitetului de 

țești din R.P.R.

Asociațiile studențești sint organizații profesio
nale ale studenților din R.P.R., care au ca scop 
stimularea studenților In munca de invățămint, 
științifică, obștească, culturală, artistică, sportivă, 
— la rezolvarea problemelor gospodărești și de 
asistență socială ale studenților.

Asociațiile studențești contribuie Ia formarea 
multilaterală a tinerilor intelectuali înarmați cu 
concepția științifică despre lume a clasei munci, 
toare — marxism-leninismul — devotați cauzei 
construirii socialismului; il educă in spiritul pa. 
triotismului socialist, al dragostei și devotamentu
lui față de Republica Populară Romînă — al par
ticipării active la lupta poporului nostru pentru 
intărirea statului democrat.popular, pentru pace.

Asociațiile studențești cultivă tn rindul studen
ților tradițiile de luptă revoluționară a eroicei noa
stre clasș muncitoare, tradițiile progresiste ale 
poporului romin și a naționalităților conlocuitoare, 
tradițiile democratice ale mișcării progresiste stu
dențești din țara noastră, care in frunte cu stu
denții comuniști a luptat sub conducerea Partidu
lui Comunist din Romtnia. pentru apărarea dreptu
rilor studenților, împotriva regimului burghezo- 
moșieresc și a fascismului, impotriva obscurantis
mului.

Asociațiile studențești cultivă tradițiile progre
siste ale marilor oameni de știință și cultură din 
Rominia, care au contribuit la dezvoltarea știin
ței și culturii in țara noastră și In Întreaga lume.

Asociațiile studențești educă studenții in spiritul 
internaționalismului proletar, al frăției de luptă a 
tineretului romin și a naționalităților din R.P.R 
în activitatea lor asociațiile studențești militează 
pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie intre 
poporul romin și popoarele Uniunii Sovietice, Chi
nei populare și ale celorlalte țări socialiste, pentru 
legături trainice frățești între tineretul și studenții 
patriei noastre cu tineretul și studenții statelor so
cialiste și promovează colaborarea și solidaritatea 
internațională cu tineretul studios progresist din 
toate țările.

Asociațiile studențești din R.P.R. se călăuzesc tn 
activitatea lor de politica Partidului Muncitoresc 
Romin. țorța conducătoare In R.P.R. și sint Indrii. 
mate și sprijinite nemijlocit de organele și organi
zațiile Uniunii Tineretului Muncitor, unica organi. 
zație politică revoluționară a tineretului din țara 
noastră.

(Continuare tn pag. 2-a)

In raportul prezentat la plenara C.C. al P.M.R. 
din 27—29 decembrie 1956, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că : ,,Putem și trebuie să 
obținem, pină la începutul celui de-al treilea plan 
cincinal, o producție anuală de 15 milioăhe tone 
de cereale"... i J

Experiența căpătată de cei ce muncesc pe 
ogoarele patriei noastre a dovedit că aplicînd cu 
încredere învățăminte’e științei agricole înain
tate, în fiecare an se pot obține producții sporite 
pe unitatea de suprafață. Documentele plenarei 
demonstrează că se pot obține recolte bogate prîn- 
tr.o mai bună lucrare a pămîntului, prin aplicarea 
rațională a îngrășămintelor organice și minerale,

prm extinderea mecanizării lucrărilor, 
varea unor soluri de mare productivitate, îngri
jirea culturilor etc.

Pămîntul și clima țării noastre oferă posibi
litatea obținerii unei recolte de 3.000 kg. porumb 
boabe la hectar, producții mari la griu și la 
toate celelalte culturi. Pentru aceasta insă este 
nevoie ca producătorii să-și dea toată silința, 
să folosească toate cuceririle științei.

Creșterea producției agricole, realizarea celor 15 
milioane tone cereale, va duce la dezvoltarea tutu
ror ramurilor agriculturii țării noastre, la apro. 
vizionarea industriei cu materii prime, va con
tribui la creșterea bunei stări a celor ce muncesc.
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CAP. I,

Dispozițiuni generale
ART. 1. — Asociațiile studențești se constituie tn 

universități șl institute de invățămint superior, pe 
facultăți. Se pot constitui asociații studențești și pe 
grupe de facultăți sau pe institut. Fiecare asocia
ție studențească Își alege un consiliu al asociației.

ART. 2. — Toate asociațiile studențești dintr.o 
universitate sau institut slnt conduse și coordonate 
de Consiliul asociațiilor studențești din universita
tea sau institutul respectiv.

ART. 3. — In centrul universitar cu două sau 
mai multe instituții de invățămint superior, activi
tatea asociațiilor studențești este condusă și coor
donată de către Consiliul asociațiilor studențești 
din centrul universitar respectiv.

ART. 4. — Activitatea tuturor asociațiilor stu
dențești din R.P.R. este coadusă și coordonată de 
Consiliul Central al Asociațiilor Studențești din 
R.P.R.

ART. 5. — tn activitatea lor asociațiile studen
țești se conduc după principii democratice care a- 
sigură dezvoltarea inițiativei șl participarea activă 
a tuturor membrilor in vederea realizării scopului 
și sarcinilor fixate prin acest statut

a) toate ConsBiile asociațiilor, de Jos și pină 
sos. slnt alese.

b) Coasilnle asociațiilor slnt obligate să prezinte 
regulat in fața adunării dări de seamă despre ac. 
tivitatea lor.

c) Consiliile inferioare slnt subordonate consi
liilor superioare. Hotărlrile consiliilor superioare 
stat obligatorii pentru consiliile inferioare și pen
tru toți membrii asociațiilor.

d) Hotăririle se iau cu majoritate de voturi și

sînt obligatorii pentru toți membrii consiliului sau 
asociației.

CAP. II.

Despre Asociația 
studențeascâ

Secțiunea I-a. Denumirea, sarcini 
și activități ale asociației

ART. 6 — Denumirea asociațiilor studențești 
va fi: „Asociația studenților din facultatea, (facul
tățile, institutul)" .. Asociația studenților iși alege 
un Consiliu care conduce activitatea asociației res, 
pective.

ART. 7. — Asociația studențească desfășoară o 
activitate multilaterală de educare a studenților in 
spiritul dragostei față de muncă și de protesia pe 
care și-au ales-o. al folosirii cunoștințelor acolo 
unde cer interesele patriei, în spiritul dragostei și 
al devotamentului față de orinduirea democrat- 
populară, pentru construirea socialismului, pentru 
pace.

ART. 8. — Asociația studențească ajută la buna 
desfășurare a procesului de invățămint prin dez
voltarea interesului studenților pentru aprofunda, 
rea cunoștințelor primite la cursuri și lucrări prac
tice in strinsă legătură cu sarcinile dezvoltării eco
nomice, sociale șl culturale a țării noastre pe dru
mul socialismului, pentru cunoașterea și însușirea 
celor mai noi realizări ale tehnicii, științei șl cul
turii din țara noastră, din celelalte țări socialiste 
și din lumea Întreagă.

Asociația studențească se ocupă de educarea stu
denților în spiritul disciplinei, al respectului față 
de cadrele didactice, comportării cuviincioase, 
demne de numele de student.

ART. 9. — In colaborare cu consiliile științifice 
ale instituțiilor de invățămint superior, asociația 
studențeascâ stimulează studenții să participe la 
activitatea cercurilor științifice, la activitatea pu
blicistică științifică, organizează olimpiade cu ca
racter științific, conferințe, dezbateri șl excursii 
științifice, evidențiind studenții care se remarcă tn 
aceste domenii.

ART. 10. — Asociația studențească organizează 
controlul obștesc la cămine, cantine și in rețeaua 
sanitară (cabinete medicale, preventorii, policlinici 
care deservesc pe studenți), se ocupă de trimiterea 
studenților la odihnă și participă consultativ la re
partizarea burselor.

Asociația studențească contribuie la educarea 
studenților în spiritul apărării proprietății socia
liste și al grijii față de bunurile obștești.

ART. 11. — Asociația studențească organizează 
întreaga activitate culturală Și distractivă a stu
denților, prin cluburi studențești, cercuri literare, 
conferințe, echipe corale și de dansuri, echipe de 
teatru, formațiuni instrumentale etc. inițiind con
cursuri ale acestora, organizează reuniuni șl ser
bări studențești spre a contribui la dezvoltarea 
culturii generale, a aptitudinilor si gustului pentru 
frumos și pentru a contribui la folosirea plăcută a 
timpului liber al studenților.

ART. 12 — Asociația studențească organizează 
întreaga activitate sportivă a membrilor săi in ca
drul colectivelor sportive studențești, dezvoltă acti
vitatea sportivă de masă, competițională șl turis
tică, participă la olimpiade sportive și alte con
cursuri sportive interuniversitare organizate de 
Consiliile studențești, participă la taberele studen
țești, stimulind creșterea continuă a performanțelor 
sportive.

Cele.mai bune echipe sportive studențești, frun
tașe ale concursurilor interuniversitare, vor putea 
participa la campionatele divizionare ale R.P.R.

Secțiunea Il-a. Despre membri 
ț 

ART. 13. — Pot fi membri ai asociației studen
țești, studenții de la cursurile de zi, serale șl îără 
frecvență, precum și absolvenții care doresc acea
sta, cetățeni ai Republicii Populare Romine,care 
se declară de acord cu Statutul asociațiilor, iau 
parte la activitățile asociației, sc supun hotărtrilor 
sale și plătesc cotizația de membru.

(Continuare tn pag 2-a)

( Mecanizatorii j 
f de la S.M.T.
{ Turnișor-Sibiu !

utilaj cu care vor 
campania de primâ-

s-a putut realiza da-

SIBIU (prin telefon). — In cin
stea alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Naționala me
canizatorii de la S.M.T. Turni- 
șor-Sibiu au terminat repararea 
întregului 
munci în 
vara.

Aceasta
toritâ faptului câ tractoarele și 
mașinile agricole au fost repa
rate în timpul anului conform 
normativului, în funcție de han- 
trii executați In acest mod me
canizatorii de la S.M.T. Tumișor 
au reușit să scurteze mult ter-

AU TERMINAT
REPARAȚIILE

menul de executare a repara
țiilor, desființînd denumirea 
de «campania reparațiilor de 
iarnă'.

Executind reparațiile în timpul 
prevăzut de normativ, ei au 
preîntîmpinat uzarea multor 
piese, realizînd în felul acesta 
o economie de 300.000 lei.

S-au reparat : 49 tractoare
K.D.-35, 50 pluguri, 80 grape, 20 
semănători, 15 cultivatoare etc. 
De asemenea, s-au reparat 9 
discuitoare, 30 motoare electri
ce pentru treierat și 7 batoze, 
mașini necesare campaniei de 
vară.

Prin reparații de buna ca
litate s-au evidențiat următorii 
mecanizatori: candidatul de 
partid Ioan Șoagâ și utemiștii 
Constantin Grâjdan și Vasile 
Tomescu.

De la data de 15 ianuarie 
1957, cinci echipe formate din 
tineri mecanizatori vor pleca in 
gospodăriile colective din raion 
pentru a ajuta colectiviștilor la 
repararea uneltelor agricole.

ALEXANDRU LUCACI 
prim secretar al comitetului 

raional U.T M. Sibiu

Sctnteieriie cărbunilor de la 
cuptorul electric al tineretului de 
la uzinele ..Progresur.Brăila 
creează o atmosferă de basm. La 
intervale bine precizate se ela
borează o nouă șarjă. Azi din 
nou a trecut șeful secției pe aci. 
A schimbat vreo două vorbe cu 
Pandrea Lazar, iar apoi i-a făcut 
semn lui Stoian Ionel să se apro
pie mai mult.

— Ei. acum am timp și pot să 
te ascult — li zise tinărului oțe
iar inginerul,

— Numai două secunde, tova
rășe inginer, că toqpai băgăm 
calcarul in cuptor.

— Bine., 
tunci aștept!

Și în timp ce 
șeful de la oțe- 
iărie dădu o 
raită pe la cup
torul „Martin*, 
Stoian Ionel 
umplu cu mate
riale pinteculla
com al cuptorului electric întoc
mai cum scria la rețetă.

— Buun... Acum să stăm puțin 
de vorbă.

— Am auzit ce te frămintă pe 
tine, dar nu știu tocmai cu pre
cizie despre ce este vorba — zise 
inginerul.

— S-o luăm atunci de la în
ceput Uitați, la noi aici, la oțe
lărie, — începe tinărul Stoian să 
povestească — vin deșeurile la 
retopit. Din secții ele au fost ex
pediate fără ca în prealabil să fi 
fost sortate.

— Te-am priceput Vrei să le 
sortăm I Dar cine ne „împîedi. 
că ?...

a.

— Nu-i asta totul — îl între
rupe tini ml oțeiar. Din secții ne 
vî< deșeuri de metal în compozi
ția cirora eiistâ nichel, feroman- 
gan, crom, care au temperaturi de 
topire diferite. Daci laboratorul 
rapid ne ajuta si stabilim cu pre
cizie compoziția aliajului, apoi 
putem da șarje Intr-un timp mai 
scurt fără a scădea din calitatea 
oțelului «1 fârâ a mai scoate une
le materiale de la magazie.

Tăcu apoi pentru citeva clipe. 
Șeful secției își făcu unele

sticlă de cobalt în dreptul ochi
lor, mîngîie cu privirile șuvoiul 
de material incandescent.

— Uite doniTe, se apropie tim
pul de elaborare și materialul 
încă nu este bun1

Apoi, cu hotărîre:
— Nu se poate. Trebuie ca to

varășul inginer să ne ajute în 
treaba asta.

Și Intr-adevăr, Inginerul T-a a- 
jutat Șeful secției oțelărie î-a 
confirmat tinărului oțeiar temei
nicia propunerii iui.

Victorie 'pJX* economii
mici însemnări tn carnetul său.
Apoi Stoian reluă.

— Ce-ați zice dacă dozarea cir. ____  ______ ______ ..._
bunelul am face-o cu deșeuri de rul rapid — se adresă el tinerilor 
electrozi de grafit de Ia cuptorul <'*n ^brigadă, 
electric ? Am folosi sau nu și de- 
șeurfle de electrozi ?

— Eu știu, măi Stoiane, dacă 
o fi bine sau nu? Să mă mai con
sult și apoi o să discutăm din 
nou. Și tu trebuie să te mai gin- 
deștt

Și-au strîns bărbătețte mina, 
și-au urat unul altuia noroc. A- 
pol s-au despărțit. Stoian Ionel, 
după ce și-a tras ochelarii cu

— Așadar, băieți, să începem 
sortarea deșeurilor și totodată și 
colaborarea noastră cu laborato-

—Vișan Gh., șeful schimbului 
tHieretuiuI de la cuptorul Mar
rin al marii uzine brăiiene, estj 
un om trecut de anii primei tine
reii. Dar alături de tinerii pe ca- 
re-i conduce, se simte. în ciuda 
celor peste 40 de ani, și el tînăr. 
A auzit despre proiectele lui Sto- 
ian Ionel cu care chiar s-a și sfă
tuit

— Ce zici, e bine sau nu așa 
cum elaborați voi șarjele ?

— Auzi, mai e vorbă I Oțelul 
este de prima calitate. Cei de la 
laborator , nu ne-au sezisat pină 
acum nici o defecțiune.

Și azi discutind despre una, 
miine despre, alta tinerii din bri
gada lui Stoian Ionel s-au pome
nit în întrecere cu cei din schim
bul comunistului Vișan. E drept 
că au pierdut ej întrecerea, price
perea maistrului Vișan și-a spus 
cuvîntul, dar pentru asta, cit pri
vește pe Stoian Ionel, el nu-și 
face prilej de supărare.

Economii însemnate realizează 
și unii și alții. Cei de la al doi

lea cuptor elec
tric au aplicat 
inițiativa celor 
din brigada lui 
Stoian.

Cind s-au fă
cut primele cal
cule ale între
cerii pentru e- 
conomii s-a vă- 
oțelari ai uzi-zut că tinerii uiI.

nei „Progresul“-Brăila au reali
zat economii de materiale în va
loare de aproape 300.000 lei și 
au elaborat în ultimul timp peste 
200 de șarje rapide.

Pentru tinerii metalurgiști bră- 
tleni dornici să lupte pentru re
ducerea prețului de cost, să ’ie 
fruntași în inițiativa lansată de 
ei, realizările au fost mai mari 
decit propriul angajament. Econo, 
miile realizate de tineri în uiți, 
ma perioadă echivalează cu pre
țul de cost a patru rulouri-com- 
presoare — principal produs al 
uzinei.

î NEACȘU



ActivistulTINERI
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CANDIDAȚI
e drum, spre centrul de 
moiocultura,: se mai gindea 
cu părere de rău la școala 

care-i fusese atit de dragă și pe 
icare trebuia s-o părăsească Știa 
bine că altă soluție nu-i. Erau 
'zece copii acasă iar tatăl, deși a- 
vea umeri zdraveni — In port la 
'Călărași mu era hamal mai voi
nic ca el nu cișiiga mare lucru. 
Cind ir-a -Spus lui taică-său că ar 
vrea să învețe mai departe, 
cest a l-a bătut.

— La virsta ta toți frații 
du~Thce'fillt dă'clșttgs. Numai 
nu vrei.

Și iată-1 acum tn drum către 
centrul de motocultură. Nu avea 
decit 13 ani. Tot gindind, iată c-a 
și ajuns...

Concentrați asupra lucrului, lu
crătorii i ' 
tr-un tîrz .. _________
ridică ochii . de . ăcs- 
său și dădu de Lucian, 
pe-acolo vreo 15 puști ca el. dar 
pe-Asta rtu-l cunoțtea.

— Cum te cheamă și pe cine 
cauți ? tlt întrebă bltnd.

Ce-i drept, cam timid Lucian 
li spus» că e al șaptelea fiu al lui 
Nicolae Marin, hamal tn port și 
că a venit să învețe o meserie. 
Lui Bazaoache ii plăcu privirea 
limpede a ochilor albaștri, vioiciu
nea și îndrăzneala băiețandrului 
nou venit și-l lud pe lingă el.

Curlnd. Lucian Marin făcu 
cunoștință șl cu âlțl băieți de 
seama lui, care veniseră să înve
țe o meserie ca să-și ajute fami.

lia. Cu unii chiar se împrieteni 
la cataramă. Zamfir Grozdanovici 
și Ion Pofumbăceanu ii sini prie
teni și acum.

Și strungarul Temistocle și-a 
ținut cuvintul. După doi ani, cind 
timpul de ucenicie a. luat sfîrșil. 
Lucian ca și cei 15 tovarăși ai lui 
erau strungari de ..mina intîia'*.

ind au trebuit să plece nu 
le-a fost ușor să se des
partă nici de Temis’.ocle 

Bazaoache, nici de NtccAae Vasi- 
le. Amtndoi le-au fost in acest 
timp deopotrivă prietenii și pro
fesorii cei mai buni. “ 
plecat Știau acum o

a-

nui'.nu. l-au obs»vat, Iu. buidîDsă clștige 
rziu Temlstocte Bazaoacke LMan s-a dus să 

de pe strungul me.
t Mai erau E'

Totuși, au 
meserie. tre~

se angajeze 
•canic la moara lui lacob Lata, 

era mecanic de ouțină ureme 
dar patronul era patron vechi fi 
știa să tragă foloase de pe urma 
tinărului său mecanic. CinA U 
iunie 1948 moara a fost naționa
lizată, Lucian a simțit cum ii 
crește inima uăzlndu-4 pe f—ti i 
lui patron piscină. Ba î-și am 
tește că. i-a strigai in armU :

— Ehei jupi ne! Măar 
ți-ar fi rău precum fi-a jam de 
bine

A mai trecut un an și im Lu
cian i-a venit timpul u se mtcd 
in arătată.

De cei dai 
mată Lucian

in iifin afl*tatori F- d- p. 
au vizitat duminică

pe cetățenii Capitalei

de
U

multă plăcere. Aici dorința lui 
a învăța a joși satisfăcută i . 
piin. Toate erau noi fi intere șanț 
te, toate ii AA.cau Ja 
învăța ceva nou.

a centrul mecanic din Qiul- 
nija unde s-a dus să se 
angc'eze după ca a termi

nat mMsdria a avut P mare și 
plăcuU surnnză.

I-a regi*:: aed șt pe Bazaoa
che și pe Niatine V ostie — i»ci- 
ftrii Ini de ucenifis — fi pe 
Grazdaxpous fi pe Păru •nbi.-aanu 
pe tofi cai care cu fiinci ani in 
uratei lucrotard to csntriu aa mo- 
tacu.iură. Bucuria revederii a 
«ost aure

$i aici Lusian a do 
ftie tel

ot mai mulți cetățeni ai Capitalei vizitează centrele de «fi
șare a listelor de alegători unde verifică dacă «■ iotf în
scriși in liste. încă din primele zile după afișarea liatetar 

ia cele 84 centre de afișaj s-au prezentat zeci de uni de ceta-e».
In cursul zilei de duminică, peste 10 000 de agitatori ai trr» 

tulul Democrației Populare au mers din casă în casă prin cartie
rele Bucureștiului, au lămurit alegătorilor unele probleme legate 
de alegerile de la 3 februarie și l-au îndrumat spre ccatreie spe
ciale de afișare a listelor de alegători.

Flecare alegător are datoria cetățenească de a verifica dacă a 
fost înscris In liste

Pentru ușurarea acestei operațiuni, Sfatul Popular al Capitalei 
a luat măsura ca pentru alegîtorii bolnavi sau bătrini. ca si pen
tru cei Care din motive întemeiate nu se pot prezenta ta qmifc 
de afișare a listelor, verificarea înscrierii tor să poată fi fiartă 
de imul din membrii famiTrilor tor.

Cetățenii care la data de 3 februarie vor lipsi di 
și c«i care după intotmire» listelor șa-a* schia ba: 
altă-focalitate sau circumscripție electorală var se: 
pe responsabilul centrului da afișat» a fiftetor nade aa fost 
scriși. De la acest centru, alegător»! va prâaai • -adeverind pe 
dreptul de a alege" cu care se va prezent* la votare hi raz» 
noului domiciliu sau acolo ande se află temporar ia zici ale
gerilor

La stirsitul săptătnlnii trecute, au fast afișate in rntnera Ca
pitală publicații prin care sint aduse 1* cunoșt.-rța atogitrr — 
numele candidaților Frontului Democrației Populare, pe dnans- 
scripții electorale
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TELEGRAME
Tovarășului Dr. PETRU GROZA 

Președintele Prezidiului Marii 
.AtMten Rationale a RPR

București

La 3 ianuarie delegația noa
stră a sosit In Capitala Republi
cii Populare Bulgaria — orașul 
Sofia.

ternti(țfișmi ca,' In numele tu- 
uror membrilor delegației noa- 

tuturor
Marii

ti
stre, să vă exprim Dv., 
tovarășilor dirț Prezidiul 
Adunări Naționale, tuturor con
ducătorilor din diferite domenii 
și tuturor oamenilor muncii din 
Rominia. mulțumiri cordiale pen
tru primirea călduroasă și priete
nească și ajutorul ce ni l-ați *- 
eordat in timpul vizitei delegației 
noastre.

Vă 
Șirt

Proiectul de Statut
al Asociațiilor Studențești 

din Republica Populară Romină
pag. I-a)

se face prin coni
ce se confirmă de

an de către Consiliul asociației, sau la ce
rerea a 2/3 din numărul membrilor.

Conferința sau adunarea generală a aso
ciației studențești are următoarele atrlbu- 
țiuni ;

a) aprobă raportul de activitate al Con
siliului;

b) aprobă planul de activitate prezentat
de consiliul asociației;

c) dă descărcare consiliului pentru gesti.
unea anului expirat și aprobă proiectul de 
buget întocmit de consiliul asociației,

d) alege consiliul asociației, comisia de 
cenzori și delegații pentru conferința de 
alegere a conducerii superioare.

ART. 20. — Consiliul asociației studențești
are următoarele atribuțiuni:

a) conduce activitatea asociației între o ______________ w______________
două adunări generale (conferințe) pe baza; tre asociațiile studențești, rezolvă prohle- 
hotărîrilor adoptate la adunarea generală mele ce le ridică consiliile asociațiilor din 

institutele de învățămînt superior din cen
trul universitar respectiv și se consultă ca 
acestea în toate problemele care interesează 
pe studenți:

Pentru conducerea muncii curente, Con
siliul asociațiilor studențești pe centru uni
versitar iși aiege un birou, din membrii că
ruia se aleg un președinte, un secretar și 
un casier.

d) alege consiliul asociațiilor studențești 
pe centru universitar, comisia de cenzori, 
precum șl delegați pentru conferința pe țară 
a asociațiilor studențești.

ART. 25. — Consiliul asociațiilor studen
țești pe centru universitar are următoarele 
atribuțiuni

a) coordonează șl conduce activitatea 
asociațiilor studențești din Institutele de in- 
vățămînt superior ale centrului universitar 
respectiv pe baza hotăririlor conferinței pe 
centru universitar și ale organelor superi
oare ;

b) reprezintă asociațiile studențești din 
centrul universitar respectiv in relațiile 
cu organele de stat, instituții și organiza
ții obștești ,

c) organizează schimbul de experiență in-

(Urmare din

Primirea în asociație 
plectarea unei adeziuni 
către consiliul asociației.

Fiecare membru al asociației primește un 
carnet de membru.

ART 14. — Pot fi declarați membri de 
onoare ai asociației, personalități de seamă 
a;e vieții științifice, literare, artistice si 
ODștești din țara noastră Propunerile de 
membri de onoare lă face consiliul asocia
ției, iar confirmarea o dă Consiliul Central 
al Asociațiilor Studențești din R.P.R.

ART. 15. — Membrii asociației studențești 
au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să lie aleși îji organele de 
conducere ale asociației;

b) să propună spre discutare în asociație 
problemele activității acesteia și să partici
pe la discuții;

c) să colaboreze la organele de presă ale 
asociației ;

d) să folosească cluburile și casele stu
dențești, bibliotecile, sălile de lectură, ba
zele sportive și alte bunuri de acest fel 
puse la dispozijia asociațiilor;

e) să folosească casele de odihnă și tabe
rele studențești; să primească asistență so
cială, să participe la diferite manifestări 
cultural-artistice și sportive ,

f) să se adreseze cu orice chestiune și 
propunere privind viața studențească, font 
rilor de conducere ale asociației, pină la 
Consiliul Central al Asociațiilor Studențești 
din R.P R ;

g) să ceară să participe personal in toate 
cazurile in care asociația urmează să ia o 
hotârire cu privire la activitatea sau pur
tarea sa

ART. 16. — Membrii asociației studențești 
sint datori:

a) să participe activ Ia munca și lupta 
poporului nostru pentru construirea social is- 
mului, pentru continua întărire a regimului 
democrat-popular, pentru pace;

b> șă-și îndeplinească la timp și in bune 
cond.Țiuni toate obligațiile ce le revin din 
plănui de învățămînt și regulamentul de 
funcționare al universității sau institutului 
respectiv;

c) să participe activ la munca asociației 
studențești și sa îndeplinească însărcinările 
pr.mite din partea acesteia;

d) să dezvă.uie lipsurile și neajunsurile 
coasiatate in activitatea asociației, să facă 
propuneri și să lupte pentru lichidarea a- 
cestor lipsuri ;

e; să aibă o atitudine morală, corectă In 
făcu ute, la cămin, acasă și in locurile pu 
ăike;

f) să dea dovadă de grijă față de bunu
rile pase 
de cers» 
cantine ;

i) M
sx.-aam ;

ART. 17. — Pentru rezaitaie exceptio-
aa.e obținute Ia iavățâtiiră și in activitate* 
Krsțibcâ pestm oeriie ta activitatea ob 
r-easca Cocs asociației «tudcn.eșL poa 
Ee evideara pe «estbrii săi inscrîinda-i ia 

se Oaaare a asociației respective 
a-ie d p eae și pretat..
ii asociației evidenț-iți. ver fi pro 

papi ca prwE^uU penua mtu șj schimb <k 
experiență cu imitate «imitare din arte cen 
tr» -re -eriâtart pentru turism in (ari sau 
te «tetoteîtzte, pentru gartîcipaxea la tabere 
cațmteaie și wternațtonafe șa alte manifes
tări ca caracter reprezentativ

ART. 1&. — Ne.'espartztei todatorirlorce 
revin di» Stat-u greaua 4- apaterila de ia 
diteipfiaa ștcdențeasca. vor fi mate i« is 
onia organe.or de condacoee ale asociații
lor, pentra a stabili masar le eaucative me 

s* presmi -epatarea tor la lente ca
se pot aplica următoarele sancțâunî: 
mustrare* In taț* rnmnti'jloi a soci*-

(conferința) a asociației și pe baza sarci
nilor primite de la organele superioare;

b) reprezintă asociația studenților față dt 
alte organe și organizații;

c) fiecare consiliu iși alege un președinte, 
un secretar și un casier.

In cazul consiliilor cu un număr mare dc 
membri se alege un birou pentru conducerea 
muncii curente.

Consiliul asociațiilor se întrunește cel pu
țin odată pe lună.

ART. 21. — Pentru buna desfășurare a 
activității asociației studențești se aleg de
legați de grupă, de an și de facultate (in 
cazul asociației pe institut sau grup de fa
cultăți) care sprijină munca Consiliului aso
ciației.

Secțiunea IV-a. Conducerea 
centrală a asociațiilor studen

țești din R.P.R.
ART 2B. — Conducerea superioară a aso

ciațiilor studențești din R.P.R. este confe
rința pe țară. Ea se convoacă de Consiliul 
Central al Asociațiilor Studențești din 
R P R-, cel puțin odată la 2 ani sau la ce
rerea a 2/3 din totalul membrilor asociații
lor studențești din R.P.R.

Convocarea conferinței și ordinea de zi 
se anunță cu cel puțin o lună înainte de 
inerea conferinței.

ART. 27 — Conferința pe țarăaAsocia- 
iilor Studențești din R.P.R. are următoarele 
atribuțiuni:

a) dezbate și aprobă raportul de activi
tate al Consiliului Central al Asociațiilor 
Studențești din R.P R. in perioada dintre 
două conferințe și stabilește principalele 
sarcini ale asociațiilor studențești din R. PR. 
pentru perioada următoare;

b) dezbate și aprobă raportul comisiei de 
cenzori;

c) adoptă sau modifică Statutul Asocia
țiilor Studențești din R.P.R.;

d) alege Consiliul Central al Asociațiilor 
Studențești din R.P.R. și comisia de cenzori

ART. 28. - Consiliul Central al Asocia
țiilor Studențești din R.P.R. arc următoa
rele atribuțiuni :

a) conduce șl îndrumează Întreaga acti
vitate a asociațiilor studențești din R.P.R. 
in perioada dintre două conferințe;

b) îndrumează activitatea revistei stu
denților și numește redacția acestei* ;

c) reprezintă asociațiile studențești din 
R P.R in relațiile cu organele'Centrate de 
stat și conducerile centrale ale organiza
țiilor obștești;

d) reprezintă asociațiile studențești din 
R.P.R. in relațiile cu organizațiile studen
țești, naționale și internaționale, de peste 
hotare;

e) aprobă bugetul Consiliului Central al 
Asociaț.ilor Studențești din R.P.R.

Consiliul Central a[ Asociațiilor Studen
țești din R P.R se întrunește cel puțin de 
două ori pe an.

Pentru conducerea muncii curente Consi- 
iui Central ai Asociațiilor Studențești d.n 

R P.R. a.ege Comitetul său executiv dinr.n- 
juI căruia se aleg un președinte, doi vice- 
reședinți. un secretar și un casier.

Secțiunea V-a. Atribuțiunile 
comisiilor de cenzori

ART 29. — Comisiile de cenzori ale 
ciajiiidr studențești controlează felul în 
sînt administrate fondurile și bunurile

București
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Marin Pena — că noi am dus pe 
vremea regimului burghezo-mo
șieresc o viață cu 
ctineiscă. < împreună cu părinții 
am trudit șt eu din greu pe moșia 
Iții Brăiășanu. Cu toate acestea 
Insă, la noi in casă nu găseai de 
nici unele. Și de unde să ai, cina 
munceam cu toții zile întregi 
pentru un dublu de porumb? A- 
thară mămăligă mai ml ac am pe 
vremea aceea / Dar vremurile lui 
Brătășanu s-au dus — adăugă 
el Vntărlndu-șl vocea. Moșierii și- 
au luat tălpășița. Un număr în
semnat de țărani muncitori din 
comuna noastră, urmlnd îndemnul 
comuniștilor, s-au unit tn întovă
rășiri agricole și gospodărit cn 
lective.

Din vara lui 1950 — de cina 
am intrat in gospodăria colecti
vă, ducem cu totul altă piață 
Sub 10 kilograme de boabe la n 
muncă n-am ' • • - -- ~
cind mă știu 
lui, sînt om 
neaua, n-am 
de cereale 
muncit, ce-i drept, dar munca n-a 
fost zadarnică. Și anul acesta am 
dus acasă multe bucate din care 
o bună parte îmi prisosesc și pe 

, care, ca și In alfi ani. am de 
gind să le vlnd.

— ...Și părinții noștri, și unii 
dintre noi — reluă Petre Știr
bii — Iși amintesc că vitele 
cele mai frumoase, toii cei mai 
buni, erau ai moșierilor și chia
burilor. Abia li puteri număra pt 
degete pe țăranii 'uuricitnri care 
aveau fie o vacă, fie un bou sau 
un cal. Și dacă unuia i se în- 
tlmpla să-i moară vita din bătă
tură. era val de el Cui să-i cea
ră ajutor? Să se ducă la Banca 
.....populară" însemna să se înro
bească pentru toată viața. Să 
meargă la moșier, știa bine că-l 
aștepta jecmăneală fără pic de 
milă. Dar a venit o nouă vreme — 
a regimului democrat-popular 
continuă agitatorul. Țăranii mun
citori au început să primească 
credite ieftine de la stat, cu care 
și-au cumpărat vite de muncă și 
de producție. Și Nica Filotin, Ni. 
colae Bălțoi, Nicolae I. Dima, A- 
lexandru Dogarii ca și Floriță 
Burcioi și-au cumpărat vite cu 
bani împrumutați de către stat 
Tot iu ajutorul statului nostru 
Ion Popescu. IRe Mtrșolea. Ion 
1 Păterău ca Și alți vreo 30 ță
rani muncit-ri. și-au construit

adevărul
e-

PIN CIJEN
Conducătorul delegației 
Adunării Reprezentanților 

Populari din întreaga Chină

Sofia

Sn-e dr. PETRU
GROZA

Prezidiului Marii 
h a: 13 na ie

3 Rtvubtiâi Populare Romine

la dispoziția studenților in sălile 
biblioteci, laboratoare, cămine

Pescuit
sub oheată

plătească refulat cotizația de

luat niciodată. De 
eu ft, stood domnu- 
bdtrln cu pdrul ca 

văzut atita cantitate 
In hambar. Am și

Tn he^n eu mureau 
de copii care aid na 
sd imodnaosed, un un. 
1934 au aiurii la co- 

muna 'pate W ffWrt:
bdzrini și oodi idrd sâ H u cu
noască uuza boții. Cu toiul alt
fel stau lucrurile astăzi. Avem 
in comună un punct sanitar bine 
utilat, iar in Radorrurețti, co
mună ap'opiaiă, un dispensar 
care ne stă aricind la dispoziție. 
Avem doi medici și mai mu'.ți 
sanitari, care se îngrijesc de să
nătatea noastră, fie oizittndu-ne 
acasă, fie atunci cind mergem la 
ei. Bolile care bintuiau înainte 
au fost stirpite in mare măsură.

— Dacă bolnavi aveam cu du
iumul — ll întrerupse tînărul Ion 
Bărbulescu — în schimb, știutori 
de carte erau foarte puțini. A- 
veau interes bogătanii comunei 
ca țăranii să fie cu mintea lu
minată? Astăzi cu toții ne putem 
bucura de binefacerii^ ciUigrii.t 
ale științei. La tete două 
soituri /ații, ih cadrul biblio- 
tedglor, cum ți In cele șinei, 
cercuri de citit, avem nu mai pu. 
țin de 4.000 de cărți Nici unul 
dintre noi nu se poate plinge că 
n are ce citi... Cit privește cămi
nul cultural va fi și el gala. Ce 
păcat Insă că terminarea Iul e 
tărăgănată de multă vreme...

— ...In anii regimului burghe- 
zo-moșieresc, cu greu Iși puteau 
lua „zborul" oătre școli mai înal
te fii de țărani muncitori —■ con
tinuă ayitatorul Petre Știrba. Din 
Călinești, in ultimii ani mulți ti
neri s-au îndreptat spre 
(tu .
Ion Vintilă, fii de țărani nevo
iași, sint astăzi învățători In 
comună Dumitru Trașcă și 
Marcel Moraru sînt acum a- 
gronomi Țăranul întovărășit Ion 
Andreescu are doi băieți care au 
terminot Institutul politehnic. U- 
nul e inginer în domeniul elec
trotehnic. oltul in construcții.

apucase-ă 
Numai ui

învățat. Nico
oraș. 

Lucia fi

Secțiunea Il-a. Conducerea 
asociațiilor studențești 

pe universitate sau institut
ART. 22. — Conducerea superioară a

:ere^. Dismftile && -i-u și
In >mUv a» scot fi moi 

mult In trzrj*orn^.^
UuldaridM ta sucemz aoc^-
lorg ta rouuLio .

ZircșK. Oi* sini de
i^zins. u moi
multe de 9dad- U-
nui dt^tre tmert ți
propuse ea ta cxaam c «fcnicr 
de să u /(foick'c etfc-
ad care sd ajau la Ur_
!!'to^un^- tîtni In ' 

dr 3 fsbrttaru Ca prezinți au | 
primi cu suziiris azeastd cropt»- ’ 
aere ți cu toții s-au înscris in 
e:hipd. Ca responsabil a fost a- ' 
Ies Ion Andronache. un utemist ' 
harms, pricspul, cu multă dra
goste fașă de acțiunile obștești ' 
din comună.

Cum are de Intim pi nai alege- • 
rile echipa ? Muncind cu nădej- [ 
de pentru a-și îndeplini angaja
mentul luat. 1

ua-ec

-u 
sosirea

A. P; 
□I î

G* de Nord
i fost sa'.Jtat de
ii Ministerului

Caius Fran-

A w^rn.jn s*^ Afară-; 
Irig. Pionieru și elevii au mat 
vacanță Cel mai nimerit este 
să intri acum intr-o bibliotecă 
și, la căldură, să citești cartea 
preferată Acest lucru il fac și 

locuitorii tineri și 
virstnici din comu
na Draga ni, regiu
nea Pitești, lată-i 
in fotografia noa
stră la biblioteca 
căminului cultural 
-Flacăra"

%

nfle
■ xur.

a)
’•ti ;

b)
| in prei 
. c) inter
• deplin, sa _
. conducere ale asocilției;

d) pentru caiarf deoseMt de grave de In 
câlcare a staurtulu:, descompunere morali 
ș> săvirșârea aitor l*Pte. incompatibile ca 
calitatea o« student, se poate aplica exclu
derea din asociație.

Sancțiunile indicate la punctele c d. se
> hotărăsc de către adunarea generală sau 

conferința asociației și sint confirmate de 
către Consiliul imediat superior

Cei sancționați pot face contestație in fața 
consiliilor superioare ale asociațiilor incla- 
siv a Consiliului Centra! al Aaociațiilor 
dențeșii din R.P.R.

zwstrare puMki (la edaoari generate.

ART 22. — Conducerea superioară a tu 
turor asociațiilor studențești dintr-o univer 
sitate sau Institut este conferința pe univer 
sitate (institut) a asociațiilor studențești 
care se convoacă odată pe an de către Con. 
sitiul asociațiilor studențești sau la cererea 
a 2/3 din numărul membrilor asociațiilor 
studențești din universitate sau institut.

Atribuțiunile conferinței pe universitate 
(institut) sint:

a) aprobă raportul de activitate al Con 
siliului;

b) aprobă planul de activitate 
de Consiliul asociațiilor;

c) dă descărcare consiliului de o______
anului expirat și aprobă proiectul de buget 
intocmit de Consiliul asociațiilor;

d) alege Consiliul asociațiilor, comisia de 
cenzori și delegați pentru conferința pe cen
trul universitar

ART. 23. — Atribuțiunile Consiliului aso
ciațiilor studențești pe universitate sau in. 
stttut:

a) conduce activitatea asociațiilor din uni 
versitate sau institut pe baza hotăririlor 
adoptate Io conferința pe universitate (ins. 
titat) și pe baza îndrumărilor primite de 
■a organele superioare ale asociațiilor;

b) mobilizează studenții in activitatea 
cercurilor științifice, organizează conferințe 
Și dezbateri științifice, manifestări cultural- 
artistice, organizează competiții sportive de 
masă cu ajutorul colectivului sportiv etc.;

c) participă consultativ la repartizarea și 
utilizarea de către conducerea institutelor a 
ionduriior puse la dispoziția studenților 
✓entru scopuri cultural-sportive și sociale 
precum și la acordare* burselor, organi
zează controlul oaștesc asupra iunu,io,ilru 
-Smine.or și cantinelor studențești impre 
ană CU conducerile instituțiilor de învăța 
mint sapermr corespunzătoare, repartizează 
tocurile ia casele de odihnă acordate aso- 
.lați'tec studențești respective;

d) reprezint* asociațiile studențești din 
universitate (institut) in problemele legate 
de viața și activitatea studențească ;

e) ține legătura cu rectoratul universită
ți (has.itutului).

Consiliul pe universitate (institut) se In- 
trunește cel puțin odată pe lună

Pentru conducerea muncii curente. ____
liul iși alege un birou, din membrii căruia 
se alege nn președinte, un secretar și un 
casier.

prezentat

gestiunea

consi

Sectiunea IlI-a. Conducerea 
asociațiilor studențești pe centru 

universitar
Stu.

CAP. 111.

Despre organele 
de conducere ale 

asociațiilor studențești
Secțiunea I-a. Conducerea 

asociației
ART. 19. — Forul superior al asociației 

studențești este adunarea generală sau con
ferința care se convoacă cel puțin odată pe

ART 24. — In centrele universitare unde 
funcționează mai multe universități sau Ini~ 
stitute. conducerea superioară a tuturor a 
•ociațiilor studențești din centrul universitar 
respectiv este conferința pe centru univer
sitar, care se convoacă odată la 2 ani de 
către Consiliul pe centru universitar sau la 
cererea a 2 3 din numărul membrilor aso
ciațiilor studențești din centrul universitar 
respectiv.

Atribuțiunile conferinței pe centru uni
versitar sint;

a) aprobă raportul de activitate al con
siliului ;

b) aprobă planul de activitate prezentat 
de consiliu;

c) dă descărcare consiliului de gestiunea 
anului expirat și aprobă proiectul de buget 
intocmit de consiliu.

Astăzi Institutul

tn
906
ca-

O expoziție

a so- 
care 

-----------  .. ____ __ aso
ciațiilor studențești și răspund de actlvlfa- 
tea lor in fața organelor care le-au ales.

Secțiunea Vl-a. Fonduri 
și mijloace materiale

ART 30. — Patrimoniul consiliilor aso
ciațiilor studențești, al consiliilor pe insti
tute (universități), al consiliilor pe centre 
universitare și al Consiliului Central al 
Asociațiilor Studențești din R.P.R. constă 
din: i

— cote părți corespunzătoare din cotiza
ții, conform normelor stabilite de Consiliul 

Asociațiilor Studențești
ții. conform 
Central al 
R. P R.;

— donații
— fonduri ..._______________

tural-sportive etc.
ART. 31. —. Cotizația de membru al

obținute din manifestările

din

cui-

ari. di — Cotizația de membru al aso
ciației studențești este de 0,50 lei lunar.

CAP. IV

Alte dispozițiuni
ART. 32. — Asociațiile studențești și con. 

siliile de conducere ale acestora sint per
soane juridice.

Buc. 6 ianuarie 1957

in cinstea ale
gerii deputaților 
in Marea Adunare 
Națională, la Ti
mișoara s-a des
chis de curlnd o 
expoziție privind 
dezvoltarea Insti
tutului Politehnic 
din localitate In 
anii regimului de 
iemocrație popu
lară.

In anul 1945 In
stitutul Politehnic 
din Timișoara avea 
3 facultăți, 
care activau 
studenți și 102 
dre didactice.

grăitoare
are 4 facultăți cu 
2.534 de studenți 
care învață 
îndrumarea a 
cadre didactice 
cele 5 cămine 
institutului

sub 
270
In 

ale 
locu

iesc peste 1.000 de 
studenți. In canti. 
nele Institutului 
Politehnic se ser
vește masa pentru 
1.200 de studenți.

Studenții y. ca
drele didactice ale 
Institutului Poli
tehnic din Timi
șoara au la dispo
ziție 41 de labora
toare înzestrate cu

cel mai modern a- 
parataj și o biblio
tecă cu peste 60.000 
de volume.

Intre anii 1945- 
1956 Institutul Po. 
litehnic a promo
vat 2.733 de ingi
neri mecanici, con
structori. chimiști, 
electricieni.

1 n expoziție se 
pot vedea numeroa
se aparate șl ma
șini realizate de 
colectivele catedre
lor, precum și pro
iectele de diplomă 
ale absolvenților

Un nou derivat 
al penicilinei : 

D I C IL I N A
La fabrica de antibiotice dio 

laș, încă din prima zi a acestui 
an — al doilea de existentă a 
fabricii — s-a început fabricarea 
pe scară industrială a unui nou 
derivat al penicilinei cristalizate 
și anume „dicilina", sub formă 
de substanță. Primele cantități de 
dicilină au și fost livrate fabri
cii de medicamente nr. 1 din Ca
pitală pentru a fi tabletate și 
distribuite prin farmacii.

în spiritul hotăririlor plenarei 
C C. al P M.R din 27-29 decem
brie 1956, colectivul Întreprinde
rii va trece să producă pe scară 
industrială începind din cel de-al 
doilea trimestru al acestui an. 
un antibiotic de tipul auromici- 
nei.

Succesele obținute in primele 
5 zile 
planul 
a fost 
stituie 
sarcinilor sporite ce revin colec.

din luna ianuarie cind 
global pe întreaga fabrică 
depășit cu 15 la sută con. 
o chezășie în realizarea

din ultimii doi ani. | tivului de aici.
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MOSCOVA 7 (Agerpres). - 

TASS transmite: In conformitate 
cu acordul realizat între guver- 
nul Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste și guvernul Republi
cii Democrate Germane. între 3 
și 8 ianuarie 1957 s-a aflat la 
Moscova delegația guvernamen
tală a R.D. Germane in frunte 
cu primul ministru Otto Grote- 
wohl.

In timpul șederii sale la Mos
cova, delegația guvernamentali 
a Republicii Democrate Germane 
a fost primită de K. E. Voroșilov, 

- - sOvietu-președintele Prezidiului 
lui Suprem al U.R.S.S.

multila- 
s-a ma- 

, . ,....... de ve
deri a guvernului Uniunii So
vietice și guvernului Republicii 
Democrate Germane în aprecie
rea situației internaționale ac
tuale și a diferitelor evenimente 
internaționale.

Cele două părți constată că 
micșorarea Încordării pe arena 
internațională care a Început 
după conferința de la Geneva a 
cetor patru puteri și pe care au 
dorit-o atlt de mult popoarele 
iubitoare de pace, a fost vădii 
subminată în urma uneltirilor 
cercurilor agresive ale unor 
state. Evenimentele care au avut 
loc în ultimele luni — agresi
unea imperialistă împotriva po
porului egiptean, organizarea 
puUhului contrarevoluționar in 
Ungaria și, In legătură cu acea
sta, dezlănțuirea ofensivei reac- 
țiunii Împotriva partidelor și 
sindicatelor clasei muncitoare din 
multe țări capitaliste — au pro
vocat o nouă încordare in rela
țiile internaționale și revenirea 
unor state imperialiste la meto
dele „războiului rece".

Guvernul Uniunii Sovietice și 
guvernul Republicii Democrate 
Germane declară că baza de ne
clintit a politicii externe a celor 
două state o constituie lupta 
tivă pentru întărirea păcii 
coexistența pașnică a statelor 
dependent de ortnduirea lor 
cială, și stabilirea încrederii 
tre ele. Cele donă guverne recu
nosc necesitatea de a urmări cu 
vigilență uneltirile acelor cercuri 
care nu sînt interesate in atenua
rea incordării internaționale, care 
pun interesele lor înguste mai 
presus de interesele vitale' ale 
popoarelor de asigurare a păcii 
și securității, precum și necesi
tatea de a demasca acțiunile 
subversive ale dușmanilor păcii. 
Ele sînt gata să-și unească efor
turile cu eforturile tuturor celor
lalte state iubitoare de pace in 
lupta pentru cauza păcii și pro
gresului.

Părțile au examinat situația 
care s.a creat in Orientul Apro
piat și Mijlociu tn urma agresiu
nii militare a Angliei, Franței și 
Israelului Împotriva Egiptului. 
Ele constată cu satisfacție că îm
potrivirea hotărită a poporului 
egiptean și unirea tuturor forțelor 
iubitoare de pace, care au luat 
atitudine hotărită in sprijinul 
Egiptului care-și apără indepen
dența și onoarea națională, au 
dus |a încetarea războiului de 
agresiune împotriva statului egip
tean. Toate acestea constituie un 
mare succes al poporului egip
tean și al forțelor păcii din lu
mea întreagă.

Totodată părțile au constatat că 
cercurile imperialiste din Statele 
Unite ale A'mericii vor să se fo
losească de slăbirea pozițiilor 
Angliei și Franței in această re
giune pentru a impune popoarelor 
din Orientul Apropiat și Mijlo
ciu, sub steagul „ajutorului", noi 
forme de înrobire colonială econo
mică și politică. Tocmai acestor 
scopuri slujește așa-numita „doc
trină Eisenhower", care este ex
pusă in mesajul președintelui 
S U A., prezentat la 5 ianuarie 
a.c. Congresului. Această „doc
trină" este menită să ajute pe 
monopoliștii americani să acapa
reze pozițiile cheie din economia 
țărilor Orientului Apropiat și 
Mijlociu, să pună mina pe bogă
țiile naționale ale acestor țări.

Dar lucrurile nu se limitează 
la aceasta. „Doctrina Elsenhower" 
prevede ca președintelui să i se 
acorde dreptul de intervenție mi- 
litară directă in treburile țărilor 
Orientului Apropiat și Mijlociu 
prin trimiterea acolo de forțe ar
mate americane. Așa dar, este 
vorba de Încercarea de a justifica 
dinainte acțiunile agresive ale 
imperialiștilor americani care ur
măresc să impună din nou po
poarelor Orientului jugul asupri
rii coloniale.

Aceste noi planuri ale cercuri
lor guvernante din S.U.A. privind 
Orientul Apropiat $1 Mijlociu nu 
pot să nu ducă la agravarea si
tuației tn această regiune și im
plică o primejdie serioasă nu 
numai pentru popoarele țărilor 
Orientului, ci șl pentru cauza 
menținerii păcii în general.

Guvernul U.R.S.S. și guvernul 
R.D Germane declară că sînt 
gata să contribuie la extinderea 
multilaterală a colaborării active 
cu țările Orientului Apropiat și 
Mijlociu care duc o luptă dreap
tă pentru libertatea și indepen
dența lor națională. In acest sens 
cele două guverne pornesc de la 
premiza că această colaborare 
trebuie să se înfăptuiască pe ba
za deplinei egalități in drepturi 
a părților și a avantajelor reci
proce. fără nici un fel de cond:țH 
care să știrbească suveranitatea 
unei părți sau a alteia. Deși agre
siunea imperialistă împotriva po- 
poru'ui egiptean a eșuât, totuși 
primeidia de război nu poate fi 
încă considerată ca definitiv in.

In cadrul schimbului 
teral și larg de păreri 
nifestat deplina unitate

ac-
Ș’ 

in
so- 
in-

JLL'

guverne spri

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — Ziarele care au apărut la Bu-
■ - ta la 6 taniurie au publicat o / ■ 
------- iționfr muncitortejc-țărănțist ungar 
cele măi importante.

Declarația cuprinde o, parte introductivi 
tărirea ai de 
rl le economic 
în domeniul 
de conducere 
între stat* și

dapesta 1» 6 ițișuarje au publicat o declarațje, a guvernului 
revoluționar rnungitoAțcJțărăn»< ungar cu pricite la sarcinile

și iepe capitole :„yi-, 
iterii de stat; măsu- 
irdinea zilei ; sarcini 
iră; comerț; metode 
ețiț, culturale r relații 
I externă ; cu "privire

lăturată. Ceie două guverne spri
jină atît cererea Republicii1. Egipt 
cu privire la pedepsirea celor care 
s-au făcut vinovați de agresiune 
și acte de violență, cit și preten
țiile legitime ale poporului egip
tean în ceea ce privește compen
sarea pagubelor pricinuite de sta
tele care au dezlănțuit războiul 
împotriva Egiptului

Evenimentele din Ungaria au 
reprezentat un plan pe larg con
ceput de reacțiune de a distruge respunde eforturilor lor in opera 
puterea populară și de a restabili de asigurare a păcii in Europa, 
dominația regimului horthysto-..................
fascist. Era vorba nu numai de 
soarta puterii populare din Unga
ria și a realizărilor orindttirii de- 
mocrat-populare, ci și de soarta 
păcii in Europa. înăbușirea con
trarevoluției de către forțele de
mocratice sănătoase ale Ungariei 
cu ajutorul trupelor, sovietice, 
ajutor acordat la cererea guver
nului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, a fost în intere
sul oamenilor muncii unguri și 
in interesul tuturor popoarelor 
iubitoare de pace din Europa, în- 
trucit astfel s-a pus capăt terorii 
albe și s-a preîntâmpinat perico
lul creării unui cap de pod al 
agresiunii în Europa.

In prezent, după înfrîngeriie 
serioase ale complotului interna
țional al forțelor reacționare îm
potriva păcii și democrației, exis
tă premizele obiective necesare 
pentru continuarea politicii de 
slăbire a încordării și de întărire 
a păcii Intre popoare.

transforma continentul european 
într-o fortăreață . de nădejde a 
păcii nu numai în Europa, dar și 
in întreaga lume.

Crearea unei organizații pe 
întreaga Europă pentru folosirea 
in scopuri pașnice a energiei a- 
tomice. pe care o sprijină cu 
căldură cele două părți, ar con
stitui un pas important pe calea 
apropierii între state și a întă
ririi increțlerfi Intre eie și ar c<>-

în afară de aceasta, o asemenea 
organizație ar ușura rezolvarea 
.problemei interzicerii totale și 
lichidării armelor de exterminarț 
în masă.

Folosirea efletgiei atomice în 
scopuri pașnice ar contribui la 
ridfcarea nivelului de trai al oa
menilor muncii din statele euro
pene.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane salută propunerea gu
vernului U.R.S.S.. de a se con
voca o conferință economică 
mondială și de a se înființa Q 
organizație comercială mondială 
și declară că este gata să cola
boreze la 
relațiilor 
nale.

extinderea și adîncirea 
comerciale internatio-

Cele două delegații constată cu 
satisfacție că prietenia frățeasca 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Democrată Germană care 
se întemeiază pe baza trainică și 
de neclintit a comunității de in- 

Părțile au făcut schimb de pă- terese a popoarelor celor două 
reri în problema dezarmării a că- stafe ’n 0Pera de construire a 
rei rezolvare ar fi de cea mai socialismului și de asigurare a 
mare însemnătate pentru menți- păcii, se dezvoltă atit în folosul 
nerea și asigurarea păcii in in- U.R.S.S., cit și în folosul R, D. 
treaga lume. S-a constatat cu re- Germane. Obligațiile celor două 
gret că propunerile concrete cu- Parî' de a-4* dezvolta relațiile pe 
prinse în declarația U.R.S.S. din baza principiilor egalității Je- 
17 noiembrie 1956 cu privire la PIine >" drepturi, respectării re- 
problema dezarmării și micșoră, ciproce a suveranității și nea. 
rii încordării internaționale nu mestecului în treburile interne, 
au găsit deocamdată sprijinul cu- cuprinse în tratatul din 20 sep- 
venit din partea puterilor occi- tembrie 1955 cu privire la rela- 
dentale, deși aceste propuneri fiile dintre Uniunea Sovietică șl 
constituie o bază bună pentru tra- Republica Democrată Germană, 
tative. Acest lucru trebuie subii- au fost respectate în mod con- 
niat cu atit mai mult cu cit într.o secyent. 
serie de privințe aceste propuneri 
au fost elaborate luîndu-se in 
considerație propunerile 
occidentale.

In ceea ce le privește 
Uniunii Sovietice și 
Republicii Democrate ______
âtf și luat măsuri (practice in do
meniul dezarmării.

U.R.S.S. a redus i___ _ .
armate cu 1.840.000 oameni. Re- dezvoltării și întăririi prieteniei 
publica Democrată Germană șî -a ’' 
redus armata cu 30.000 oameni, a vietică și cele’alte state socia- 
limitat efectivul forțelor sale hste, va contribui la întărirea 
armate Ia 90.000 oameni și a re. continuă a prieteniei și colabo- 
nunțat la introducerea serviciu- rării dintre Uniunea Sovietică și 
lui militar obligatoriu. Republica Democrată Germană,

Cele două părți se mențin ia intrucit ele corespund interese, 
punctul de vedere că rezolvarea 'or celor două state.
problemei dezarmării pe etape Pe baza principiilor mențio- 
este indicată și mult promi(ă- nate, cele două părți au discutat 
toare. Prima etapă a rezolvării ’n m°d sincer și au reglementat 
acestei probleme ar putea fi in- J
terzicerea imediata de noi expe. 
riențe cu armele atomică și cu

,,j Guvernele celor două state 
in declară că principiile menționate 

puterilor ma* sus vor constitui și de acum 
înainte baza de neclintit a rela- 

guvernul (iilor lor reciproce. Respectarea 
guvernul permanentă a acestor orincioii 
Germane importante care și-au găsit ex

presia in declarația din 30 oc
tombrie 

forțele sale U.R.S.S. ;

T prol. . P<“
la unirea forțelor progresiste ale națiunii.

țări. S-a căzut de acord ca în 
viitorul apropiat să se exami
neze problema schimbului de 
specialiști în interesul lărgirii 
continue a colaborării 4ehnico- 
ștlințifîce între cele două state.

Părțile au declarat :că s«nt 
gata să examineze problemele în 
legătură cu restituirea pe bază 
de reciprocitate a valorilor cultu
rale (opere de artă, materiale 
de arhivă etc.), in scopul de a 
desăvîrșj reglementarea începută 
din inițiativa guvernului sovietic 
a problemelor de acest fel. ivite 
în timpul r|zbd|tiluf?« Iri «tepter»' 
raitafe -cti dtrint* exprimai} d# 
delegația guvernamentală a Re
publicii Dr ~ 
părțile au I _ 
contribuie reciproc ia rezolvarea 
problemelor in legătură cu 
schimbarea cetățeniei și mutarea 
domiciliului în țara respectivă a 
persoanelor care au țude apro
piate în U.R.S.S. sau în R. D. 
Germană; aceste probleme vor 
fj rezolvate prin înțelegerea le- 
ciprocă a părților in interesul 
persoanelor despre care este 
vorba. • S

Părțile au căzut de acord să 
ia masuri pentru UtUjunătățirea 
legăturilor poștale și a schimbu
lui de coleie 
două țări.

S-a ajuns 
înțelegere ca 
asigure îngrijirea 
și mormintelor cetățenilor celei
lalte părți aflate pe teritoriul lor.

IV

'•migrate Germano, 
cazul de lacord <

te tre cetățenii deior

de asemenea la o 
fiecare din părți să 

monumentelor

impotriva U Ut 
a organizației 

,|N. T. S."
LONDRA 7 (Agerpres). -a 

TASS transmite: La 3 ianuarie^ 
ambas: 
tanie < 
rilor Externe,

' 'n»^îniC*' 
altei» :-w

„Ambasada Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste în Marea Bri
tanic a atras în repetate rînduri 
atenjia Ministerului Afacerilor 
Exteț-ne asupra activității ostile 
Uniunii Sovietice, desfășurată pe 
teritoriul Marii Britanii de către 
un gfup de elemente criminale 
care se intitulează Organizația 
„N.T.S.".

Astfel, în timpul ancorării în 
decembrie 1956 a navei sovietice 
„Balașov" pe docul Gronland din 
portul Londra, în locuri de uz 
.general din apropierea navei au 
fost așezate numeroase materiale 
antisovietice tipărite în limba 
rusă. Persoane necunoscute care 
apăruseră odată cu sosirea navei, 
și care se aflau apoi în aceste 
locuri au inoportunat pe marina
rii sovietici punîndu-le întrebării 
cu caracter provocator și făcîn- 
du-le propuneri criminale.

Atrăgtnd atenția Ministerului 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii asupra faptelor menționate, 
ambasada Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste cere din nou 
cu hptărîre ca autoritățile engle
ze să ia măsurile cuvenite pen
tru apărarea navelor sovietice și 
a echipajelor lor în timpul anco
rării în porturile engleze, Împo
triva actelor ostile din partea a. 
genților organizației menționate 
și pentru curmarea activității a- 
cestei organizații care prin acti
vitatea ei criminală împiedică 
dezvoltarea comerțului și a navi
gației comerciale, precum și men
ținerea unor relații normale in
tre

f.R.S.S. în Marea Bri« 
Ministerului, .Aface- 
al Marii acițanii o 

se spune printre

Prcmiza rezolvării problemei 
germane pe bază pașnică și de
mocrată, ceea ce trebuie să .Sie 
în primul rind cauza germanilor 
însăși, o constituie înțelegerea 
reciprocă și apropierea dintre 
ceie două state germane.

Principala piedică a relmifi- 
eărli Germaniei ca stat iubitor 
de pace și democratic o repre
zintă actuala orientare politică a 
guvernului Republicii Federale 
Germane, politica sa de reniilita- 
rizare. de participare la blocul 
miiiiar agresiv N.A.T.Q. și de 
tăbușire j a drejrtutțor .'și Bber- 

țiior dtanocratide în Gerritania 
occidentală. «

Popobreie j Europei, 
sdferit în repetate rln< 
urma agresiunii imperialismului 
german, condamnă pe bună 
dreptate cu hotărire politica de 
remilitarizare a Germaniei occi
dentale. Calea remifitarizării iste 
calea Pe cai'e nu odată in trecut 
mflftariștii și lunkerii germani au 
dus (ara. Această cale a 
pricinuit nenumărate jertfe și 
distrugeri popoarelor Europei, 
precum și calamități uriașe po
porului german însăși. O nouă 
agresiune a militariștilor ger
mani ar avea consecințe cata
strofale în prințul rind pentru 
poporul german. '■

Introducerea în R. F. Germa
nă a Serviciului militar obliga
toriu și constituirea susținută a 
forțelor armate, alocarea de că
tre guvernul R. F. Germane a 
unei sume uriașe pentru înar
mare, hotărîrea sesiunii din de
cembrie a N.A.T.O. cu privire 1a 
înzestrarea armatei vest-germane 
cu arma atomică dovedesc că 
actualul guvern al R. F. Ger
mane nu năzuiește cituși de pu
țin spre rezolvarea pașnică a 
problemei reunificării Ge> ma
niei. Același lucru 11 dovedesc 
instigările persoanelor oficiale 
din R. F, Germană la provocări 
impotriva R. D. Germane, tole
rarea și sprijinirea directă de că. 
tre guvernul R. F. Germane a 
activității numeroaselor organi
zații și posturi de radio de pe te. 
ritoriul Germaniei occidentale și 
Berlinului occidental, care des
fășoară o activitate subversivă 
împotriva Republicii Democrate 
Germane, U. R. S. S„ Ceno. 
slovaciei, Poloniei, Ungariei și 
altor state socialiste.

Cele două părți consideră că 
interesele asigurării securității în 
Europa, ca și interesele naționale 
ale poporului german cer ca gu
vernul R.F. Germane să renunțe 
la orientarea spre militarizarea 
Germaniei occidentale și să se 
realizeze un acerd intre guver
nele R.D. Germane și R F. Ger
mane in problemele care intere, 
sează întreaga Germanie, ceea re 
ar deschide calea spne reglemen
tarea definitivă a problemei ger
mane.

In cursul trata’Bvelor s-a subli
niat că politica de pace a R D 
Germane constituie un factor kn 
portant al întăririi pârii și securi 
tății in Europa și că înaintarea 
R.D. Germane pe calea democra
ției și socialismului constituie 
una din cric mai mari cuceriri ale 
oamenilor muncii germani.

Guvernul Uniunii Sovietice ș< 
guvernul Republicii Democrate 
Germane, care sint legate prin 
obligațiile de alianță asumate 
prin tratatul de la Varșovia, de 
dară că vor fi zădărnicite orice 
încercări de a recurge la metode 
de violență în rezolvarea proble. 
mei germane și încercările de a 
submina prin acțiuni dușmănoase 
ortnduirea democrat.populară a 
R.D. Germane.

Conducindu-se după principiile 
Internaționalismului proletar pâr- ! 
țile consideră de datoria lor să 
contribuie prin toate mijloacele la 
Întărirea unității comunității iu
bitoare de pace a statelor socta 
liste, pentru care prietenia fră
țească care se dezvoltă și se În
tărește intre Uniunea Sovietică 
și Republica Democrată Germană 
are o mare însemnătate.

Grotewohl 
primul rmnistru al Republicii 

Democrate Germane

care au 
rînduri de pe

Convorbirea lui Imre Horvath 
cu un grup de ziariști străini

GUVERNUL UNGAR L-A TNVITAT PE HAMMARSK- 
JOELD SA VINĂ IN UNGARIA ÎN PRIMĂVARĂ

BUDAPESTA (Agerpres). — La 
iahuarie, Imre. Horvath, mi-

poporului ungar și ar contribui 
la activizarea forțelor reacționa
re subterane.

întrebat de data sosirii în Un-, 
garia a secretarului general al 
O.N.U., Dag Hatntnarskjoeld. 
Imre Horvath a spus că guver
nul continuă să fie de părere că 
sosirea lui Hatntnarskjoeld în 
Ungaria este de dorit. Guvernul 
l-a invitat pe Hatntnarskjoeld să 
vină în Ungaria în primăvară.

Imre Horvath a vorbit amă
nunțit despre activitatea intensă 
care se desfășoară în prezent 
pentru reîntoarcerea în patrie a 
refugiaților unguri. Jn urma eve
nimentelor din octombrie, a spus 
tov, Horvath, lăsîndu-se influen
țați de agitația provocatoare a 
postului de radio ,.Europa Libe
ră", aproximativ L50.000 de un
guri au părăsit țara. Pentru a 
împiedica reîntoarcerea refugia
ților unguri în patrie, reprezen
tanții puterilor occidentale îi tri
mit în țări îndepărtate. Aproxi
mativ jumătate din numărul to
tal al refugiaților se află în Au
stria și un număr din ce în ce 
mai mare de refugiați declară 
că sînt hotărîți să se înapoieze 
In patrie. Aproximativ 10.000 
dintre ei s-au și înapoiat. Un 
număr însemnat de refugiafi se

5 ........ ..
nistrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Ungare s-a in- 
tilnit cu un grup de ziariști 
străini și a răspuns la întrebă
rile lor.

Ih, legătură cu participarea 
delegației ungare la lucrările ce
lei de-a 11-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., tovarășul Imre 
Horvath a spus că in cursul dez
baterilor in legătură cu așa zisa 
problemă ungară, o serie de de
legați inspirați de cercurile reac
ționare din S.U.A., și-au permis 
ieșiri nedemne, insultind pe mem
brii., delegației ungare, au organi
zat o campanie sălbatecă împo
triva delegației ungare. Din a- 
cest motiv guvernul a hotărti să 
recheme delegația ungară de la 
sesiune, tn prezent cind Aduna
rea Generală a O.N.l). s-a întru
nit după sărbători, guvernul un
gar a hotărit si-și trimită dele
gația pentru a participa la lucră
rile sesiunii.

Referindu-șe la cererea unor 
cercuri occidentale de a se ad
mite observatori ai O.N.U. ip 
Ungaria, Imre Horvath a decla
rat că prezența acestor observa
tori pe teritoriul Ungariei tn 
momentul de față ar constitui un 
amestec In treburi,Iș intern» .al»..dflă iit drum spre pațrțe‘

> , ■---- -----

țările noastre*.

O de^minjire 
guvernului egiptean

în cursul tratativelor, un loc 
important l-au ocupat problemele 
relațiilor economice dintre Uni
unea Sovietică și Republica De
mocrată Germană. S-a constatat 
că colaborarea economică dintre 
cele două țări se dezvoltă pe baza 
egalității, avantajului reciproc și 
ajutorului reciproc frățesc. Păr
țile și-au confirmat hotărîrea de 
a dezvolta și întări și în viitor 
pe această bază colaborarea eco
nomică dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Democrată Ger
mană.

Guvernul U.R.S.S. și guvernul 
R. D. Germane au căzut de a- 

considerabil 
reciproce de 

acordului co- 
Uniunea So- 
1957 volumul

a

Ecouri la mesajul lui Eisenhower 
către Congres

Un „program umplut eu dinamită"
NEW YORK ,7, (Agerprej). — vadă în general de ceva

cord să sporească 
volumul livrărilor 
mărfuri In cadrul 
mercial pe 1957. 
vietică va spori in 
livrărilor in R. D. .Germană cu 
peste 30 fa sută in comparație cu 

________  .. ____ r.......... volumul livrărilor din 1956. Tn 
T_ 4 și colaborării dintre Uniunea So. schimbul mașinilor, jitilajelor. și 

redus armata cu 30.000 oameto, a vietică și cele’alte_________________________ -ia — —i.-x-i-ZTi

1856 a guvernului 
cu privire fa bazele

de comun acord o serie de uro- 
bleme politice și economice care 

__ ____ __________ ___ _ __ au rezultat din dezvoltarea re- 
hidrogen, lucru pe care îl cere fațiilor dintre U.R.S.S. și Repu- 
intreaga omenire, dindu-și sea- blica Democrată Germană, 
ma de primejdia gravă pe care o Cele două părți au discutat 
prezintă continuarea acestor ex- problemele în legătură cu pre- 
periențe.

O rezolvare parțială a proble
mei dezarmării ar pufea fi crea, 
rea unei zone de limitare a. înar
mărilor în Europa, care să in
cludă cele două părți ale Ger
maniei.

Guvernul Republicii 'Democrate 
Germane este de acord cu pro
punerea guvernului U.R.S.S. ca 
un acord corespunzător intre 
state cu privire la dezarmare să trupelor sovietice 
prevadă crearea pe bază de reci- ~. * 
proci ta te a unor posturi de con- blemele jurisdicției proceselor pe
trol in marile porturi, la nodu- nale și civile. “ 
rile de cale ferată, și pe aero- gătură cu f 
droame și este gata să contribuie pentru locuințe și servicii ocu- 
la rezolvarea propusă de Uni- pate de unitățile militare sovieti- 
unea Sovietică a problemelor le- ce in R.D.G., în legătură cu to- 
gate de planul de inspecție ae. losirea liniilor șl a mijloacelor 
riană, de telecomunicații și a mijloace.

Guvernul Uniunii Sovietice comunicații care aparțin
este de acbrd cu punctul de ve
dere ai guvernului Repuoficii 
Democrate Germane că parla
mentele și guvernele T ~
Gel iii arte Șl R r*. Gwaaaaaaaavy f» t I jL -

precum și organizațiile popu- D<m<
lației germane iubitoare de JțJ «ilSL
pace. învestite cu largi împuter- ---
niciri de control asupra tuturor 
problemelor militare și asupra . - . • • ,
întregii producții militare trebuie Pa,r,1.fc existente cu privire la 
sa participe la controlul reciproc 
asupra îndeplinirii acordurilor cu 
pîvire la dezarmare, care vor

zenta temporară, in baza trata
telor și acordurilor internaționale 
te vigoare, a trupelor sovietice 
pe teritoriul R D. Germane. S-a 
căzut de acord că intr-un viitor 
apropiat, rn conformitate cu tra. 
tatul din 20 septembrie 1955 din
tre U.R.S.S, și R. D. Germană, 
se va Încheia uu acord, care să 
reglementeze problemele care se 
ivesc in legătură cu staționarea 

’ ” pe teritoriul 
R. D. Germane, in special pro.

utilajelor si 
altor mărfuri a» industrial și 
casnic, Uniunea Sovietică va li
vra in R. D. Gennahă cantități 
sporite de Cocs Metalurgic, pe
trol, laminate, cherestea, alte ci- 
teva feluri de materii prime in
dustriale și alimente.

Guvernul U.R.S.S. a consimțit 
de asemenea ca în anul 1957 să 
acorde guvernului Republicii De
mocrate Germane un credit în 
valută liberă in valoare de 
340.000.000 ruble pentru achizi
ționarea mărfurilor necesare 
economiei naționale a R. D. Ger
mane.

In urma schimbului de păreri 
care a avut loc in legătură cu 
dezvoltarea continuă a colabo
rării în direcția cooperării mai 
largi, intre industria constructoa
re de mașini din U.R.S.S. și 
R. D. Germană, părțile au că
zut de acord să însărcineze or
ganele ior economice cu elabora
rea propunerilor In această pro
blemă și să încheie acorduri co
respunzătoare in cursul anuiui 
1957.

.......___ _ ___ ____„___ ___ ____ mai
După cum. transmite White, .co- multă înțelegere fată de deci», 
respondentul din Washington al rațiile președintelui, ei nu au 
ziarului -„New York Times", dis
cursul președintelui Eisenhower a 
fost, „primit în Congres fără în
suflețire". Corespondentul ziaru
lui arată ca democrații au mani
festat față de programul preșe
dintelui o rezervă vizibilă, aproar 
pe glacială. In ce-i privește, pe 
republicani, s ' . . ,___ .•_!
in continuare, „deși au dat do- namită".

S. U. A. vor să ia locul imperialismului angio-francez
ROMA 7 (Agerpres). — Ziarul 

„Unită" i , __ _____
riu asupra politicii Statelor Uni
te în Orientul Apropiat eșa cum , Apropiat și s.i-preintinipine cu a- 
a fost definită în mesajul iui fi- jutorul forței brita mijeare a po-

manifestat totuși entuziasm.
White scrie că senatorul Ke- 

fauver a criticat, deosebit de as
pru mesajul lui Eisenhower. El a 
declarat că nu po$te sprijini pro
punerile lui Eisenhower deoarece 
acestea reprezintă, după părerea 

scrie corespondentul »»program umplut cu di-

„Unită" se arată că Statele U- 
a publicat um comenta- nite vor să ia locul imperialis- 

” mulul anglo-francez in Orientul

senhower către -Congres și care 
prevede imixtiune brutală in tre
burile țărilor arabe.

Iu articolul de fond al ziarului

Programul unei noi
BANGKOK 7 (Agerpres).

Comentind mesajul adresat 1» 3 
iapuarîe de Eisenhower Congre. 
sului presa tailandezȘ iși expri- 
mă părerea că acesta reprezintă 
programul unei noi ofensive co-

poarelor arabe îndreptată spre 
independență și spre o ortnduirț 
socială necapitalistă, necolo
nială.

ofensive coloniale
loniale împotriva popoarelor din 
Orientul Apropiat.

Ziarul „T*i“ arată că așa-numi- 
ta doctrina Eisenhower constituie 
o ațîțars la războiul rece intre 
uu

. problemele ia le- 
folosirea clădirilor

R.D.G., etc.
La propunerea delegației R.D. 

Germane. garțilș au fagot 
e R D schimb * păren asi^r^ p»bk\ 
Germane; J
iile popu- ,re RejUibiit? Dtmou»ta Gecm> 

epturilor sale suverane 
în spațiul al R. D. Ger-

Părțile sînt de părere* 
unanimă că acordurile cvadri-

Delegațiile au făcut schimb de 
♦ăreri ta problema germană. 
Cele două părți slnt de părerea 
unanimă că rezolvarea democra. 
tică pașnică a problemei germa
ne ar avea o însemnătate uriașă 
atit pentru viitorul națiunii ger-

ireșerffnfele Consiliului ife Miniș-J* le
Iri «1 Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste

Moscoea, T lanuarU 1957,
folosirea de către avioanele

...... . ............... „„ ?-u-A„ Angliei și Franței a cu. 
pivire ta dezarmare, care vor fi ndoarelor aenene din re Berlin 
încheiate între statele ale căror Genpan|a occidentală au c*- 
forțe armate se află pe teritoriul racter temporar și limitat și nu z- - ■............................................afo„tna?K nnnrimiil rarunnatfprilGermaniei.

Părțile sînt convinse că acor
duri cu privire la limitarea for
țelor armate și armamentelor, cu

afectează principiu! recunoașterii 
suveranității R. D. Germane în 
spațiul ei aerian.

______________ Cele două părți au căzut de 
privire la interzicerea armelor de acord ca în viitorul apropiat în. 
exterminare în masă, cu. privire tre Uniunea Sovietică și Repu- 
la lichidarea bazelor militare de blica Democrat* Germana s* se 
pe teritorii străine 
precum și cu privire 
rea substanțială a .„.r_ — K .
mate ale S.U.A., Angliei Fran- vește deschiderea 
ței și U.R.S.S din Germania ar consulare, drepturile, privilegiile 
constitui o importantă contribu- și prerogativele consulilor, pre- 
tie la cauza micșorării încor- rum și activitatea lor în ce pri- 
dării internaționale și a stabilirii vește apărarea drepturilor și in- 
increderii între state tereselor cetățenilor țării lor.

Guvernul Uniunii Sovietice și Părțile au recunoscut de ase- 
guvernul Republicii Democrate menea necesitatea încheierii in 
Germane sînt unanim de părere ce^ mai scurt timp a unui acord 
că crearea unui sistem de secu- cu privire la asistența juridica în 
ritate colectivă în Europa, din procesele civile și penale în
care să facă parte cele dpuă sc®Pul dezvoltării colaborării în 
state germane pînă la reunifica- domeniul apărării drepturilor și 
rea lor pe n bază pașnică și de. intereselor personale ate cetățe- 
mocrată, corespunde intereselor nhor din cele două țări, 
vitale ale tuturor popoarelor eu- 
ropene ;

Un asemenea sistem de secu- 
cartuș

Ctnd în Europa există grupări științe ?' tehnicii se dezvolta cu 
militare opuse una alteia, ar succes pe baza deplinei egalități

cu privire tre Uniunea Sovietică și Repu-

în Europa, încheie o convenție consulară 
la reduce, care să determine drepturile re. 

forțelor ar- ciproce ale părților în ce pri- 
- - - ‘ i de instituții

Cele două guverne constată cu 
satisfacție că larga colaborare 
dintre U.R.S.S. și R. D. Germa-

Din nou despre discriminarea 
rasială în școlile din S.U.A.

NEV YORK 7 (Agerpres). — 
Știrile apărute tn presa ameri. 
cană cuprind noi dovezi despre 
crunta discriminare rasială con
tinuă a negrilor tn domeniul in- 
vățămintului. Potrivit „filozofiei" 
rasiștilor americani, negrii nu ar 
fi demni să învețe tn instituțiile 
de invățămtnt superior, ci ei tre. 
buie să capete doar așa-numita 
instrucțiune „practică", care sg 
le permită angajarea ca personal 
casnic și muncitori necalificați.

In prezent, la doi ani după ce 
Curtea Supremă a S.U.A. a adop
tat hotărirea cu privire la, faptul 
că segregația negrilor tn școli 
este neconstituțională, șase din 
șapte copii negri nu pot. șă urme
ze încă în școlile obișnuite de 
cultură generală, ci 
să învețe. în școlile 
tru negri.

Mai puțin de 2 la 
dentii .negri învață .în universi
tățile „albe", iar restul studiază 
în colegiile pentru negri.

Instituțiile de invățămint supe, 
rior refuzi să înscrie pe negri 
pe baza faptului că pregătirea 
care au primit-o tn școlile pentru 
negri este „insuficientă".

ei, sînt siliți 
speciale pen-

sută din Stu-

CAIRO 6 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum anunță ta
rele, un purtător de cuvint al 
guvernului egiptean a făcut o 
declarație prin care a desmințit 
informațiile răsplndite de unele 
cercuri occidentale, potrivit că- 
rora Egiptul ar fi . cerut ajutor 
financiar Statelor Unite.

Purtătorul de cuvînt a „spus: 
„Egiptul nu a cerut Șiaietor U- 
nlte ajutor financiar. Egiptul a 
solicitat numai Statelor Unite să 
deblocheze fondurile egiptene tn- 
ghețate tn valoare de 50 milioane 
dolari. Statele Unite au refuzat 
insă să satisfacă această cerere. 
Ele au refuzat de asemenea să 
vlndi Egiptului griu plătibi! in 
lire egiptene, deși intre Egipt și 
Statele Unit» există un acord in 
acest sens".

Anul trecut 
3800 de greve 

în S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). - 

După cum relatează ziarul „La- 
bour Daiîy“, potrivit unor date 
preliminare, in 1856 în S.U.A. au 
avut loc 3.800 de greve la care 
au participat 1.900.000 de munci
tori. In urma acestor greve s-au 
pierdut 33.000.000 de zile de lu
cru, adică cu aproape 5-000.000 
zile de lucru mai mult declt în 
1955.

Imagini din Port-Said
Priviți 

Z Dpcă 
peisajul 
crede-Că _____ ______
acum 16—17 ani la Buchen
wald, Auschwitz seu alt la
găr hitierist. Totuși eie au 
;ost fixate pa paiicuii eu 
foarte puțin- timp In urmă, -și 
nu intr-un lagăr kUiwist, ă 
la Port-Said. Orașul • fost 
transformat tntr-un Ausch
witz uirican. Sirma ghimpată 
înconjura cartierele egiptene 
(fotografia lf. Cine se apro
pia de gardul de si-mă, ara 
împușcat. jără somație de că
tre sentinele engleze. Mai 
mult: jiecare cetățean ■ tre
buit sd se prezinte la coman
damentul britanic unde era 
înregistrat și i se punea pe 
mină o ștampilă cu un număr 
ce nu se șterge niciodată (fo
tografia a doua). Exact ca la 
lagărele naziste. Omul înceta 
să mai fie om. Era doar o ci
fră.

Egiptenii ae luptat. Ală
turi de ei, erau oamenii 
progresiști din întreaga lume. 
Și egiptenii au izbutii. Ocu- 
panții au plecat, cu mlinile 
pline de singe, acoperiți de 
rușine. In întreg Port-Saidul 
a fost sărbătoare. Pe străzi 
aveau loc mitinguri spontane 
(fotografia 3). Momii repre
zentând colonialismul sînt 
sptnzurate.

fotografiile nr, 1 și 
din prima ar lipsi 

exotic, suir putea 
imaginile sini luate



Sosirea la Moscova A'e aflăm în toiul iernii. Zăpada a aco
perit ‘întinderile. Tu, tinere — schiezi, pa- SPARTACHIADA

a delegației guvernamentale
tinezi?Jocisah_oriteni^de_maș^jn^ala
clubului ori a căminului cultural?

a R. P. Chineze
Aveți în față o întrecere tinerească:

SPARTACHIADA DE IARNA .4 TINERE
TULUI. ii

DE IARNĂ A

PEKIN 7 (Agerpres). - TASS 
transmite : La 7 ianuarie a plecat 
fa Moscova cu avionul „Tu-104', 
delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Chineze, condu
să de Ciu En.lai, premierul Con
siliului de Stat și ministrul Afa
cerilor Externe al R.P. Chineze. 
Din delegație fac parte He Lun,

★

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 7 ianuarie 
Țara sovietică a întîmpinat fră
țește, cu cordialitate, pe tovarășii 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze, He Lun, locțiitor al pre
mierului Consiliului de Stat, și 
pe membrii delegației guverna
mentale a R. P. Chineze care au 
sosit în U.R.S.S. la invitația gu
vernului sovietic într-o vizită de 
prietenie.

Pe aeroport au sosit N. A. Bul
ganin, N. S Hrușciov, L. M. Ka- 
ganovici, G. M. Malenkov, A. 1. 
Mikoian, V. M. Molotov, M- 
Saburov, M. A. Suslov, K, 
Voroșiiov, L. I. Brejnev, D. 
Șenilov. N. M. Șvernik.

Tot aici se aflau membrii dele
gației guvernamentale a Repu
blicii Democrate Germane în 
frunte cu Otto Grotewohl primul 
ministru al R.D.G.

In înlimpinarea reprezentanți
lor chinezi au venit de asemenea 
numeroși diplomați străini, șefii 
unor ambasade și legații acredi
tați tn U.R.S.S., personalul amba
sadei chineze.’
-Se înserează. în fața clădirii 

aeroportului se’ adună tot mai

locțiitor al 
lui de Stat 
Țzea-Sean. locțiitor al miaistrulMi 
Afacerilor Externe, precum și Liu 
Siao, ambasadorul R.P. Chineze 
în U.R.S.S., care se află la Mos
cova.

DIN UNIUNEA SOVIETICA 
DELEGAȚIA GU VERNAMENT A.

★

multă lume. $j iată ci se aude 
zgomotul șuierător al metoare-or 
avionului cu reacție „TU-104*. 
Din avion coboară Cu En-lai. 
premierul Consiliului de stat și 
ministru al Afacerilor Externe ai 
Republicii Populare Chineze. He 
Lun, locțiitor al premierutxi. Van 
Țzia-sian, membru al secreta
riatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, loc
țiitor al min'Strulni Afacerilor 
Externe al R.P. Chineze

împreună cu oaspeții la Mosco- 
au sosit: Liu Siao, ambasado-

t

premierului Consiliu- 
ai RP Chinese. Van

LA A R.P. CHINEZE VA PLECA 
IN POLONIA $1 UNGARIA. 
APOI SE VA REÎNTOARCE IN 
UNIUNEA SOVIETICA. DE UN
DE CIU EN-LAI. PREMIERUL 
CONSILIULUI DE STAT AL 
R.P. CHINEZE VA PLECA IN 
NEPAL Șl AFGANISTAN.

♦

>

>

z. 
E.
T.

va
iu! extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Chineze 
țh U.R.S.S., membru al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, care 
a intimpinat pe oaspeți la Ir
kutsk și care face parte de ase
menea din delegația guvernamen
tală a R.P. Chineze, N. T. Fedo
renko, locfiitor al ministrului A- 
facerilor Externe al L'.RS.i, 
P. F. ludin, ambasadorul Exttao-. 
dinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în R. P. Chineză, funcționari su
periori ai Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

Cuvîntarea lui N. A. Bulganin
Scumpe tovarășe Ciu Eri-lai I 
Scumpe tovarășe He Lun I 
Dragi tovarăși membri ai de

legației guvernamentale a Repu
blicii Populare Chineze I

în numele guvernului sovietic, 
al poporului sovietic și In nu
mele meu personal vă salut căl
duros în capitala patriei noastre 
Moscova.

Vizita dv. în Uniunea Sovieti
că este un eveniment îmbucură
tor pentru întregul popor sovie
tic care nutrește fată de marele 
său prieten — poporul chinez — 
profunde sentimente ‘ 
cordiale.

Salutăm astăzi 
dv. iubite tovarășe 
și tn persoana tuturor tovarășilor 
care au sosit împreună cu 
dv.. întregul popor chinez de 
600.000.000. rare sub conducerea 
eroicului Partid Comunist Chinez

frățești și

în persoana 
Ciu En-lai,

a repurtat victorii hotiritoare in 
transformarea socialistă a in
dustriei. agriculturii și comerțu
lui. Oamenii sovietici se bucură 
de succesele Republicii Populare 
Chineze in construirea socialis
mului pentru că ele reprez-ntă 
totodată și succesele întregului 
sistem socialist mondial, o măr
turie strălucită a triumfului idei
lor marxistn-leninismului.

Poporul sovietic este legat de 
poporul chinez printr-o prietenie 
frățească de nezdruncinat ceea 
ce constitue chezășia Întăririi 
continue a. puterii țărilor lagăru
lui socialismului, garanția unei 
păci trainice in lumea întreagă. 
Prietenia dintre Uniunea Sovieti
că și Republica Populară Chi
neză, ca și prietenia Intre toate 
țările socialiste, se bazează pe 
deplina egalitate In drepturi, pe 
respectarea reciprocă a interese
lor nafionale, pe interesul yit*l

Ca cit prietenia noastră este 
mai puternică ca atit este mai 
sigură caua păcii și a progre
sului popoarelor, viitorul lacu
nas al întregii omeniri.

Ințădnfl-ai scumpe tovarășe 
premier să-mi exprim convinge
rea că sosirea in Uniunea So
vietică a delegației pe care o 
conduceți va constitui o contri- 
buție valoroasa la cauza dezvol
tării continue a prieteniei fră
țești dintre marile noastre po
poare.

Bine ați 
dragi.'

Trăiască 
tică 1

Trăiască

venit, oaspeții noptri

prietenia chino-so vie -

In fata 
cuvintul Cin En-lai.

marel» popor chinez '■ 

microfonului ia apoi

Cuvîntarea lui Ciu En-lai
Scumpe tovarășe Voroșiiov, 

președinte ai Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.!

Scumpe tovarășe Bulganin, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. !

Dragi tovarăși și prieteni I 
în primul rtnd doresc să mul

țumesc guvernului sovietic pen
tru invitația sa, pentru posibili
tatea ce ni s-a oferit de a vizi
ta (ara dv. frățească. Nu pentru 
prima dată venim în Uniunea 
Sovietică. Dar vizita in mărea 
voastră tară, oricind ar avea loc 
aceasta, constituie întotdeauna 
pentru noi cea mai mare bucurie 
și cinste. Uniunea Sovietică este 
țara in care pentru prima oară 
revoluția proletară a fost încu
nunată de victorie.

In aceiași timp Uniunea So
vietică este (ara in care omeni
rea a construit pentru prima 
oară socialismul, este țara care a 
indicat poporului chinez calea 
revoluției din Octombrie, care a 
acordat poporului chinez spriji
nul în opera de eliberare a sa 
și care ii acordă ajutor in con
strucție. In prezent Uniunea So
vietică este cel mai hotărit ste
gar al luptei Împotriva războiu
lui și impotriva colonialismului, 
precum și cel mai puternic bas
tion al menținerii păcii In În
treaga lume. Poporul chinez a 
nutrit întotdeauna și nutrește 
fa(ă de poporul sovietic senti
mentele celui mai profund res-

pect. Aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a transmite ' 
mele poporului chinez 
frățesc fierbinte marelui 
sovietic.

Vă mulțumesc pentru primirea 
atit de călduroasă pe care ne-ați 
făcut-o astăzi. O primire atit de 
mare demonstrează in mod grăi
tor sentimentele marii prietenii a 
poporului sovietic față de po
porul chinez. To)i pot să vadă 
că prietenia dintre popoarele ță
rilor noastre este veșnică, indes
tructibilă ți de nezdruncinat. Po
porul chinez consideră întărirea 
și dezvoltarea continuă a marii 
prietenii dintre popoarele celor 
două )ări ale noastre drept dato
ria sa internaționaliști supremă. 
Pe baza bogatei experiențe isto
rice ne dăm profund seama că 
puternica unitate a țărilor socia
liste In frunte cu Uniunea So
vietică este garanția cea mai si
gură a menținerii păcii in în
treaga lume și contribuie la no
bila cauză a progresului ome
nirii.

Constat cu un sentiment de 
mare bucurie că în perioada care 
a trecut de la vizita mea in U- 
niunea Sovietică in vara anului

in nu- 
salutul 

popor

★

Tovarășii Ciu En-lai, He Lun, 
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, 
K. E. Voroșiiov, iau loc în ma. 
șini și 6e îndreaptă spre Mosco
va. In urma lor pe șosea por. 
nește coloana de automobile în 
care s-au urcat membrii delega
ției guvernamentale a R.P. Chi
neze și persoanele care au intim- 
pinat pe oaspeți. Mașinile ajung 
pe străzile Moscovei puternic lu
minate.

Șoseaua Kaluga, strada

la.țiaL aocteeta noastră trebaia să răspundă la întrebările 
următoare: :e ce sas de ce nu practicăm sportul
Care iasă te fiecare dată răspunsa! prunit era strins legat 
de adnala reare întrecere spoeL’i 6e masă. Spartadiiada de 
■arai a tireratntai. ne-are (iad că titlul anchetei ar tre- 
bre sdrirebaL

La iatrebărte aaaitrt aa ritpaai real multi tineri de dife. 
rtc notați ți £a diferit» lacrei de muncă dia Capitală. Ma- 

pârtiei 
1 I

Unii | 
l.t i n u

îmi place
gimnastica

„Gustul" întrecerii
sportive

MATEI PAN.A 
tkăPn*. uxrerâ -Mm Tor.

Israelului împotriva Egiptului a 
eșuat, doctrina Eisennovrer care 
vădește tendința S.U A. de • o- 
cupa pozițiile Angliei “ 
Intimplnă reziste»,ă 
tuturor statelor și 
iubitoare de pace.

Ofensiva furibundă 
liștiior impotriva țărilor noastre 
socialiste a și fost infrintă dar. 
in ciuda acestui fapt imperialiș
tii nu se pot Împăca cu aceasta. 

.Crin eforturile unite ale popoa
relor tuturor țărilor socialiste ți 
ale tuturor popoarelor iubitoare 
de pace din intreaga lume orice 
activitate agresivă și de submi
nare dusă de imperialiști va ssrieri 
tnșă in mod inevitabil an eșec 
rușinos. Zi de zi se va ntări 
lagărul socialismului In frnirte 
cu Uniunea Sovietică Cauza pă
cii in lumea intreagă și a pro
gresului omenirii va reporta nea
părat victoria finală.

Dorim ca poporul sovietic sub 
Partidului Comunist 

obțină 
mărețe

și Franței 
dm panes 
popoarelor

a imperia-

conducerea 
al Uniunii Sovietice să 
necontenit succese și mai 
in opera de construire a 
nismului.

Dorim să se întărească 
se dezvolte conținea

ți d
. _ ____ ___  rea prie-

1954, poporul sovietic a obținut tenie dintre popoarele Chine, 
noi și mari succese în opera de................ "
construire a comunismului, 
(ele iubitoare de pace 
intreagă au luat o 
considerabilă.

Agresiunea Angliei,

for- 
din lumea 
dezvoltare

Franței și

Uniunii Sovietice.
Trăiască unitatea Urilor 

claliste In frunte ca Ueianei 
vietică !
' Trăiască pacea in lumea 
treagă I

F

s«-
ia-

joritatea acestora ne-au vorbit despre foloasele practicării spor
tului. despre bucuriile și satisfacțiile participării la intrecerile 
Spartachiadei. Au fost, desigur, și tineri care ne-au arătat că 
deși in întreprinderea sau instituția lor există condiții pentru 
practicarea sportului, de organizarea acestei activități, a in. 
trecerilor Spartachiadei, nu se ocupă nimeni.

laxă pe scurt răspunsurile primite. Le punem alăturat pen
tru a ajuta pe cititorii noștri să tragă cit mai ușor concluziile 
cuvenite.

MOMENT

D E C E?
e»

X ceaaa eeimlalt întreaga acti
vitate. Teanîcana colectivului 
oostru sportiv. Aurelia Păun, se 
coaplace ia această situație. Dacă 

nlectivalui sportiv nu
face nor— de ce s-ar „epuiza"

Materiaieie ți echipamentul 
spor-, sa: țisete intr-o stare 
ae-a creptui rcț.rxxasa. In maga- 
zxe gâseș£ c a.e peste grămadă 
M Mai de e^ioament care 
*a caaza ae-agriji-ii. e pe ju- 
satote pstrezit. Din lipsa unui 
nagarisner, ectrpzmentul zace 

asta de aproape un
Te. Niq eețectivul sportiv 

nu au 
izat p'-a acra măsuri pentru a 
yme capăt aceste: s'tuatii-

1T

X,
La; 
la

itf

ei !■’

întreprinderea noastră) la între
cerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului

PETRE FRINCU 
lucrător în comerț, raionul 

,.N, Bălcescu"

Puține tinere
Nu se poate spune că la noi, 

in întreprinderea noastră, nu se 
lace sport. Nu, n-ar fi adevărat. 
Avem amatori de fotbal și de vo
lei, de atletism, tenis de masă și 
alte sporturi. Răul e altui. Deși 
fetele constituie majoritatea mun
citoarelor întreprinderii, totuși, 
ce! mai mu'.t se ocupă de sport cei 
cîtiva băieți pe care ii avem. 
Aceștia, și pe ici pe colea doar 
citeva fete, participă de obicei și 
la competițiile sportive de masă. 
Nimeni nu s-a ocunat pînă acum 
in mod serios de anlrenarea fe
telor din întreprinderea noastră 
in activitatea sportivă.

întrecerile Spartachiadei de iar
nă a tineretului, cred că sint un 
prilej foarte nimerit pentru co
mitetul U.T.M., ca și pentru tova
rășii din consiliul colectivului 
sportiv să se ocupe în mod serios 
de antrenarea fetelor din între
prinderea noastră la practicarea 
sportului.

MARIA DUMITRU 
țesătoare

Industria Bumbacului

I

In mijlocul stafiunii Borsec 
se află o clădire mare, impu
nătoare : clubul. M.am în
dreptat spre ei. Am intrat di
rect în sala de jocuri sportive. 
Aproape 50 de tineri se r.n- 
duiseră in jurul meselor de 
șah, unii jucind, alții privind 
la cei ce se întreceau. Și aci 
au început întrecerile Sparta, 
chiadei de iarnă a tineretu ui. 
In timp ce voiam să intru in 
sala de lectură, m-a inttmpi- 
nat profesorul de educație fi
zică medicală, M. Moroșanu. 
„părintele" schiorilor din Bcr- 
sec.

— Puțini in sală, am re
marcat eu.

— Au fost mai mulți, răs
punse profesorul, au jucat și 
au plecat. Gîndiți-vă, este a- 
proape zece noaptea.

Intr-adevăr, ueși mal erau 
doar citeva minute pină la 
închiderea clubului, totuși u- 
temiștii din Borsec nu se in
durau să părăsească mese e 
de șah.

La una din mese, jucau o 
fată și un băiat, Rojica și 
Zori Ion,

lată că acum. în liniștea 
deplină, vocea subțire a Roji- 
căi s-a auzit clar: mati Și t - 
nărui Zori Ion, deși părea 
cam nervos, a felicitat-o pen
tru prima ei victorie.

Rind pc rînd, tinerii Thus 
Ciortea, Ambruț Alexandru, 
Jany Tamaș, Luca E'ena, 
Bîlu Alexandru. Krammer E- 
lisabeta, se ridicau de la me
sele de șah.

Cite emoții mai sint pînă 
la desemnarea primilor cam
pioni ai spartachiadei cînd 
vor fi cunoscuti campionii pe 
întreprinderi, cei ce vor re
prezenta utemlștii din Borsec.

Sfatul maeștrilor
citit de c csrU:

.IU F Ciaarocsfc p
K V.'adâauro?. «mmc
ifin curianXar*. jeti a .4 is 
nera/ eu sa pc ft
liber o arte. s« we.'-
iacoZ. fs sa fort rus stp 
x’u ■Mțtri
ei spertaiu. asriue la aradCd 
cate, aa-oa /Arat de-< ărep-

Organizatori 
iresponsabili

Aș vrea si vi va-beac mai 
aal bespce îaeri ea iaxr ca 
Boastoă >■ ne ieșite sine. S’rf 
ta ps n ea» tib te txer. Ma- 
torrtada ian c ea mă xHe de 
tan si ae fcs£pfd x senastie 
de epert Soaa xn-xc* leaerz 
că raci n s a • eușrt st se 1 
tusei acest îacrx Mare tarrx 
as se lasepk. Ana teceaz-i 
soi—. t* X tuCa! țz wiei, as 
ctab ca șutară loeae cete nece
sare pesup teoav X masă 
etc. I* ee«a ce prNepde edto- 
;ăree»r.; aăer In*-adevăr e • 
Xnrirmi Mec să spoa. iărd 
să grexsc. ct fibre a pserra 
e rna in—ț fubririte ee< aut 
beae bszvsriie ca ehk.»- 
■est sportiv din Csp-taH Da. 
area roravrt de care vrem, 
ș pentru ragM aaa «cm. ța pen- 

SM bcx. tzrisa sas 
otei sas "aadbri. Ta 
asrecăiCe Ca soare 

acestea in fabrică artârează daar 
o echxpă ce fotbal ți aaa de rolei 
(aceasta dza urmă samaL- vara}. 
Dia ce caază ? lată :

Ia consăliu: coiietii^ai spor
tiv slot camere care n-au mmfc 
arena ca saortsl > care aa odata 
ș- ac ripr.aea: deriața de a S 
eliberați de această sarexă. Ia 
acest fel fiecare uemLa a! coo- 
s.bulc. cofecfrrNai sportiv Lasă

i

e •

Corespondent 
P ADESPI

Rusalin Mureșanu

ÎNDEMN
Precum Înțelepciunea e dată să înțelegem. 
AdincMrile lumii și tainele ei vii, 
Tot astfel și puterea făpturii ne e dată 
Spre a răzbi in fața oricărei vijelii.

Din cele patru colțuri senine ale țării 
Pornit-au mii de tineri, cu bucurie-n glas, 
Spartachiada iernii ii cheamă la întreceri 
spre a-și arăta puterea, țn tinărui lor pas.

Și cari vor fi Intiii la marile întreceri 
D-n miile de tineri, ce trec cu pasul demn? 
E:. nu se știe incă, dar vezi că-n fiecare, 
Stă dragostea de țară: jăratec și îndemn I

de REPORTAJ
★

cu drapelele de stat ale Republi
cii Populare Chineze și Uniunii 
Sovietice. Deasupra arterelor 
principale se pot vedea pancarte o mărturie a prieteniei 
pe care stă scris în limbile rusă 
și chineză : „Bine ați venit, to. 
varășe Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de stat al Republicii 
Populare Chinezei", „Salut fră
țesc popoarelor R.P. Chineze 
care construiesc socialismul!",

__  _ „Trăiască prietenia veșnică și de 
Șoseaua Kaluga, strada Bol. nezdruncinat și colaborarea drn- 

șaia Iakimanka sîrit împodobite tre popoarele Uniunii Sovietice spun moscovitii.

ți R.P. ChinezeAceste cuvinte 
care pornesc din a: tacul inimii 
oamenilor sovietici, — constituie 

veșnire 
și -de nezdruncinat dintre po
poarele U.R.S.S. și Chinei — 
factor puternic *• forței întregu
lui lagăr socialist și cauzei pă
cii pe intregul glob.

— Bine ati venit, dragi tava, 
răși, frați prin spirit, prin feluri, 
prin’ tradițiile revoluționare ' —

MOSCOVA. In cursul anului 
1956, provincia centrală de nord 
a Ceylonului a fost crunt lovită 
de secetă. Potrivit știrilor'apărute 
în presa ceyfoneză, seceta a ni
micit recolta de .pe o suprafață 
de 50.000 de acri. In legătură cu 
aceasta Comitetul Executiv al 
Uniunii Societăților de Cruce Ro
șie și Semilună Roșie din U.R.S.S. 
a hotărit să trimită pentru fondul 
de ajutorare a populației sinis
trate din Ceylon suma de 10.000 
de rupii ceyloneze.

LENINGRAD. La 6 ianuarie la’ fîce cu aceste țări, 
muzeul Academiei de Arte a ..... .. ........................
irnco r * i „ s-vnizis/x. in mtiusiria ue au-U.R.S.S. a fost inaugurata o tomobile a Angljeji care
mare expoziție, în cadrul căreia Cel mai mult de pe urma lipsei 
sint prezentate circa 300 de desene

și picturi executate de copii din au și fost trecuti la săptărr.'-i» 
Anglia. de lucru de trei zile cu scăde-

TOKJO. După cum anunță pus- 1 
turile fdfe radio japoheze. guver
nul japonez a desemnat reprezen
tanți pentru a duce tratative cu

Polonia ți Cehoslovacia în vede-
J*a reluării legăturilor diploma- 
lira mi onacto furi

. LONDRA. In 'industria de au

de combustibil, mii de muncitori

rea salariului.
PHENIAN. După cum se anun

ță din Seul, cu începere de la 
1 ianuarie ax., in Coreea de sud 
au sporit cu 25—50 la sută pre
turile la toate mărfurile de im
portantă vitală, cum ar fi orezul, 
țesăturile 
biiul etc.

CAIRO. 
Ahram" a 
cială yemenită că guvernul Yeme
nului intenționează să rupă legă, 
turile diplomatice cu Anglia in 
urma atacurilor necontenite ale 
aviației militare engleze împotri
va satelor și orașelor de la fron
tiera cu colonia engleză Aden.

de bumbac, combusti-

— Ziarul egiptean .Al 
anunțat din sursă oii-

rrrrinnrTTrrrrrrrrrrrrrrTTTTTrrrTrrTTiTTSTTTrrrrTrTTYTTTTT^
Aveam ce g:.od să scriu un re- aUa. Dece ? Pesrtra că ne^Kn 

portaj. Mi-am fixat ți tit.ai. He'e axaisiei. ce citeva except:., an
im: erau sistematizate de-acum. cesc :ârâ siatf de riapsztdere. 
Tema: un concurs al spartaoi:alei.. aubaprecază imxrtaațz aceste: 
de iarnă a TlnerefuTu’. Din dîsci- cutapetifi: 
plinele acestei cosapetiții de masă 
mă g: nd earn să- scriu despre ua 
concura de schi, ori sănmte.

D,r— A T Ț '' i , ':
Intre* timp a 'intervenit ceva, 

eternul „dar", cel care crează 
multe nemulțumiri reporterilor 
și-a spus și acum cavintui. Ce 
alte cuvinte socoteala de acasă nu 
s-a potrivit cu cea de pe teren.

De ce oare? , -
Simplu.' Pentru că spartachiada 

de iarnă a tineretului in regwnea 
Cluj se desfășoară foarte slab și 
se poate asemui cu.. mersul unui 
melc.

Pentru buna desfășurare a 
Spartachiadei de iarnă s-a iormst 
o comisie regională. Cel 17 mem
bri ai comisiei reprezintă aproa
pe toate sectoarele de activitate. 
S-a făcut acest lucru pentru că 
anul trecut cei II membri ai cu- 
misiei regionale munceau fără 
simt d® răspundere. Deci, anal 
acesta, numărul membrilor din 
comisie, s-a mărit. Anul trecut 
cu toate lipsurile comisiei de or
ganizare. în regiunea Cluj au fo*t 
mobilizați peste 126.000 pârtiei- 
panți.

Anul acesta insă situația este

Chu ar președintele cnnariei. tor. 
Bucșa fecTes, sețetaz al ceru »- 
tefci Teg.oaai U-T-M. nu partici
pă la ședietote —niti. ..Exem- 
p'uf* său esăe nfinat șî de alfă. 
Rareori pot ii xăzafi la șediafe-a 
de lucru a'e cer* Ne- regtoaaie 
tov. Baki Ladlslau. de ta cmai- 
tetu! regxxul siDd.'ca!. Man Ae
re!. de la secția cattaralâ a sfa- 
.tuliri popo'-zr regxeal. reyreze*- 
•anrcl secție agrcoh regtcr-ae. 
ca și tov Sueu S — oc. de ia 
coosiliu, -egtooa' „D^amo*.

Cu astfel de activ tate a cte>- 
siei de îndrumare este ți normal 
ca spartacmada să se desfășoa-e 
în condiții sub nivdn! posibilită
ților reale ăle regiunii Cluj..

La recenta țedința i comisie: 
regicna e a Spartzch'.sdei *-i 
discutat îndelung slaba mobili
zare a tineretului la concursuri. 
Cele mai bune rezu tale ptoă si 
cum au fost obtimr.e în rătooof 
Nășind. Sumarul partidpant>toc 
s-a ridicat la 4810. cifră care r.a 
ne poate mulțumi de loc. "■

In alte raioane situația este 
și mai slabă.

Multe »-au spus in cadru! aces-

tei țetețr despre lipszrrii* orga. 
z.za;_ tac U TJL s mobilizarea 
U iatrezxre. Sl-t organizații 
de UT-M. care au se preocupă 
ie oc de această uoportanti corn 
pefție spertaâ. Dintre acestea 
nreațxxaăa eaar ctera : I.C.C. 
Caj. Trust:. regicaal de con- 
str-seț-i, ș: irwț-a regional: 
CFJ?

Coreea regională a constatat 
că dm ;.-mcrpa'.e!e canze ale 
slabe: partir.par: i uneretului la 
întrec*-* este și slaba muncă de 
prrpagaodi. mar ales nepopc- 
fxnzarea sprrtacSade'. Concret 
lesa os s a iacnt nimic pentru 
iincazea acestei deficiente.

P.-poab- că tovarășii' din co
te, na regională de organizare a 
Spariachiaăei de iarnă a tinere
tul: i iți spun: Mai avem timp 
aufxaect să crganLzăm faza l-a, 
p.--ma etapa se termuu de-abia Ia 
W februarie. Asta-i adevărat 
Este drept de asemenea că pînă 
La sfirșitnl primei etape mai sint 
aproape 30 de zile. Par de ce să 
nu organizăm concursurile acum. 
ți să ie lăsăm pentru' ultima 
xăMămini ? ‘

Sarcinile comisiei sint cunoscu
te membrilor ei. Rămine doar ca 
ei să depănă mai nm.tă muncă 
ți a tuna rezultatele vor fi mai 
bune.

MIRCEA MUNTEANU

Echipa reprezentativă de fot- 
bai a orașului București și-a in- 

; cheiat lun1 turneul întreprins in 
Grecia, jadnd la Atena In pre
zența a 20JX» de spectatori cu 
echipa Panathinaikos, deținătoa
rea .Capei Grecia". Fotbaliștii ro- 

I reini m deafățarat un joc tehnic 
de cab-ate, răsplătit cu numeroase 
apîasze. Echipa orașului Bucu*

> rețti a obținut victoria cu scorul
i de 2—1 la capătul unui
> meci ssectacalos :n care scorul 

putea :i mai mare dacă atacantii 
bocurețîeci se dovedeau mai de-

. cișî ia fata porții.
După iocui de la Atena echipa 

orașu ui București se va Feintoar- 
i ce in tară.

*
Tn sala sporturilor de la Flo- 

reatca a luat sflrșit duminică di- 
miueata concursul de tenis de 
casă organizat de revista „Sta
dion* in vederea campionatelor 
internaționale ale R.P.R. care vor 
începe la 10 ianuarie la Bucu
rești.

In proba de simplu bărbați pri
mul loc a revenit jucătorului ma
ghiar Berczyk. După ce a dispus 
cu 3—0 de Angelica Rozeanu și 
Toma Reiter, excelentul jucător 
oasprle a Jntftnit in finală pe ti- 
nărui nostru campion T. Harasz- 
tofi. Practiced un joc ermetic în 
apărare și rantraatacind cu multă 
eficacitate, Berczyk a terminat 
învingător eu scorul de 3—0 
(21-15; 21—11. 21—15). Proba 
rezervată fetelor a fost cîștigată 
de Angelica Rozeanu. Manifestind 
o accentuată revenire de formă 
Rozeanu a dispus în finală cu
3- 1.112, 18,’ 17. 17) de Ella Zel. 
Ier. De remarcat că Ella Zeller a 
condus in. seturile doi și trei cu
4— 7 ți 14—8. în celelalte probe 
finale s-au Înregistrat următoa
rele rezultate tehnice: dublu bă
ieți : Harasztosi. Berczyk-Reiter, 
Gantner 3—0, dublu fete, Rozea-

nu, Zeller-Foiea, Strugaru 3-0, 
dublu mixt: Zeller, Gantner-Fn- 
lea. Harasztosi 3—1.

★

Sezonul de schi a fost inaugu
rat oficial sîmbătă și duminică pe 
pîrtiile de Ia Diham și Predeal, 
cu desfășurarea a trei concursuri ( 
de slalom uriaș, fond și sărituri.

Competiția de slalom uriaș or: 
ganizată de asociația Locomotiva 
și dotată cu „Cupa Diham" a fost 
cîștigată de echipa asociației, 
C.C.A. care a întrunit 30 puncte: 
urmată de Voința cu 72 puncte 
și Energia cu 91 puncte.

Concursul de sărituri organizat 
d? asociația Dinamo pe trarnbu- 
lina refăcută de la Cioplea a 
fost cîștigat de Cornel Crăciun 
(C.C.A.) care a total zat 214.5 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Florea Voinea (Dinamo) — 
211 puncte și Nicolae Munteanu 
(Dinamo) — 210 puncie.

★

în programul echipei reprezen. 
tatlve de fotbal a R.P.R. privind 
jocurile preliminare a'e campio- 
natului mondial de fotbal care 
vor avea loc anul acesta au sur- 
yenit două modificări.

Astfel, la cererea federației iu
goslave de fotbal întîlnirea 
R.P.F. Iugoslavia —R.P.R. care 
era fixată pentru 13 octombrie la 
București se va 
septembrie. De 
rerea federației 
R.P.R.—Grecia 
brie (București) 
3 noiembrie.

Cu ocazia acestor tratative s-a 
stabilit ca paralel cu meciurile 
pentru campionatul mondial să se 
dispute și întîlniri amicale între 
echipele Secunde ale R.P.R. și 
R.P.F. Iugoslavia (tur și retur) 
precum și întîlnirea dintre echi
pele orașelor Atena și Bucu
rești (tur și retur).

desfășura la 29 
asemenea 

grecești 
de la 21 
va avea

la ce- 
meriul 
octom- 
loc la
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