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factor hotărîtor al ridicării

în rîndul studenților
SARCINILE U.T.M.

ea de-a doua plena, 
ră a Comitetului 
Central al Uniun i 
Tineretului Munci
tor a analizat acti
vitatea desfășurată 
de U.T.M. pentru 
îndeplinirea sarci-

>> nilor prevăzute de Hotărîrea 
« Biroului Politic al C.C. al 
\\ P M.R. în legătură cu unele 
2? măsuri de îmbunătățire a 
« muncii politico-educative în 
SS rîndul studenților.

Studențimea constituie o im- 
<< portantă categorie a tineretu* 
$> lui nostru ; ea reprezintă inte- 
2/ lectualitatea de mîine a țării, 
<< viitoarele cadre de oameni de 
n știință și cultură, viitorii sne- 
22 cialiști care vor trebui să adu- 
<< că o contribuție de seamă la 
$$ construirea socialismului în 
>2 patria noastră.
>> Partidul a atras atenția 
22 Uniunii Tineretului Muncitor 
?? asupra lipsurilor mari ce exis
ts tă în munca de educație poli- 
/> tică desfășurată de organele 
<< și organizațiile U.T.M. în in- 

stitutele de invățămint supe- 
2> r,or
$$ Plenara a arătat că măsurile 
22 prevăzute de Hotărîrea Birou- 
<< lui Politic al C.C. al P.M R.. 
n au început să prindă viață. Pe 
22 linie de stat au fost luate o se- 
<\ rie de măsuri cu privire la im. 
n bunătățirea sistemului de bur- 
22 se, îmbunătățirea funcționării 
<< cantinelor și căminelor, des- 
>> congestionarea programului de 
2? invățămint, reducerea prețu- 
<< rilor pentru studenți la spec- 
)> tacoîe și manifestări sportive, 
/2 crearea caselor de cultură stu- 
<5 dențești etc. Aceste măsuri ati 
$> contribuit în mod substan- 
22 țial la îmbunătățirea condiții* 
<< lor de trai și învățătură ale 
$> studenților. Organizația noas- 
22 tră de asemenea a luat unele 
<< măsuri pentru îndeplinirea 
>$ sarcinilor prevăzute de Hotî- 
<< rîrea Biroului Politic al C.C. 
<2

al P.M.R,; cadrele de conduce
re și activul, au mers mai mult 
în mijlocul studenților, s-au 
preocupat intr-o măsură mai 
mare de problemele studențești. 
Organele și organizațiile 
U.T.M au depus o muncă sus
ținută pentru crearea asocia
țiilor studențești. La îmbună
tățirea muncii organizațiilor 
noastre au contribuit alegerile 
organelor conducătoare U T M. 
prin promovarea unor elemen
te active. Plenara a scos tot
odată în evidență lipsurile 
mari care mai persistă in ac
tivitatea U.T.M. in facultăți.

Slăbiciunile manifestate de 
organizațiile U.T.M. în mun. 
ca politico-ideologică în rîn
dul studenților au făcut posi. 
bilă existența Ia unii studenți 
utemiști — e drept, puțini la 
număr — a unor confuzii po
litice și ideologice și a lipsei 
de combativitate față de pro
paganda dușmănoasă.

Plenara C.C. al U.T.M. a fă. 
cut o analiză amănunțită a 
cauzelor care au determinat 
actualele slăbiciuni ale acti
vității organizațiilor U.T.M. 
in facultăți. S-a subliniat 
că principala cauză o re
prezintă slăbirea muncii po
litice, subaprecierea de către 
organizațiile U.T.M., în ulti
mii ani, a sarcinilor educa.iei 
comuniste a tineretului stu
dios. Multe organizații U.T.M. 
din facultăți au, manifestat 
superficialitate în studierea și 
dezbaterea Hotărîrii B roului 
Politic al C.C. al P M.R. Ele nu 
au înțeles pe deplin, nu au tras 
suficiente concluzii din critica

Se îndrăgostiseră încă din institut și, după cum se obișnuiește 
să se spună, formau o pereche potrivită. Lev Pozdeev înalt, so
lid, iar Elvira chipeșă, mlădioasă; îj vedeai mai tot timpul împre
ună — la plimbare, la lucrările practice de laborator și la tea
tru. Iată de ce pentru nimeni n-a fost o surpriză cînd Lev a 
cerut mina prietenei sale.

Ținerii căsătoriți au terminat institutul. Au plecat împreună 
avînd repartizare într-un mare centru industrial din apropierea 
Moscovei, în orașul Orehovo-Zueva. La uzina „Respirator** au 
fost primiți cu dragoste, cu căldură. Lev Pozdeev a fost numit 
inginer șef al unei secții, iar Elvira inginer constructor Direc
ția uzinei a pus la dispoziție tinerilor căsătoriți un apartament 
într-o casă nouă.

Am cunoscut familia Pozdeev întîmplător în timp ce vizitam 
uzina. Tînăra pereche m-a invitat la ei ca să văd cum s-au 
aranjat în noua casă.

Casa de pe strada „Kooperativnaia*4 în care locuiesc soții e 
înzestrată cu tot confortul. Ei m-au invitat într-o cameră plă
cută unde totul era aranjat cu gust; un pat-studio, un frumos 
divan acoperit cu un covor, iar unul la fel de frumos atîrna pe 
perete, alaiuri de divan am văzut un șifonier lat cu oglindă, iar 
în colț o etajeră cu cărți și un radio.

— Scuzați-ne vă rog, — spuse tînăra gospodina văzînd pri
virea mea, — nu ne-am aranjat încă complect căci nu poți 
cumpăra totul deodată.

Tinerii căsătoriți mi-au povestit că atunci cînd au venit în 
noua locuință au simțit grija colectivului uzinei față de ei.

— Ne-a scos din încurcătură uzina. — a spus Lev Pozdeev. 
Am în prezent un împrumut de la casa de ajutor reciproc a 
sindicatului. Folosindu-ne de acesta ne-am procurat cele nece
sare. Acum ne-am gîndit să ne cumpărăm un aparat de tele
viziune.

Pozdeevii trăiesc în bună înțelegere. Amîndoi sînt comsomo- 
lîști și iau parte activă la viața socială a colectivului întreprin
derii. Ei frecventează cu regularitate universitatea serală de 
marxism-leninism unde studiază cu multă sîrguință.

Și mai au timp să meargă și la teatru, să se ocupe și de 
sport.

Dar discuția noastră a fost întreruptă de o ciocănitură în ușă. 
Erau vecinii.

— Faceți cunoștință — a spus Lev Pozdeev, soții Gheor- 
ghievski, Boris și Tatiana. De asemenea tineri de curînd căsă
toriți.

Familia Gheorghievski constituia o pereche simpatică și vecini 
plăcuți. Boris lucrează ca inginer, iar Tatiana ca bibliotecară. 
S-au căsătorit mai tîrziu decît Pozdeevii, dar uzina i-a ajutat 
și pe ei să ducă o viață frumoasă.

— între altele — mi-a spus Boris — clădirea noastră a fost 
numită in uzină casa tinerilor căsătoriți.

Și Gheorghievski mi-a enumerat o serie întreagă de nume de 
muncitori, maiștri și ingineri, tineri care s-au căsătorit de cu
rînd Aceștia sînt : maistrul secției de montaj Valentin Zemkov 
și soția lui, tehnologul Galina Ivanova, lăcătușul Nicolai Ga- 
vrilin și casierița Nina Gavrilina. In apartamentul vecin locu
iește tînăra pereche Saderfinov.

— lată încă un lînăr însurat.—exclamă Elvira Pozdeeva apro- 
piindu-se de fereastră. Priviți, tocmai și-a adus lucrurile noi 
in casă.

Ne-am apropiat cu totii de fereastră și am văzut următorul 
tablou : în apropierea intrării se oprise un autocamion. Un băr
bat înalt și solid descărca o mașină de spălat și un cărucior 
de copil.

— E Mihail Semenov — explică Elvira — ^oția lui e la ma
ternitate, iar el după cum vedeți își complectează gospodăria.

Am stat de vorbă îndelung în seara aceea la o ceașcă de ceai 
cu tinerii care de curînd și-au început o viată de familie fericită.

S. JURKOV

făcută slăbiciunilor și lipsuri
lor din munca de educație po
litică desfășurată de organi
zația noastră in rindul studen
ților. Ele s-au mărginit să re
țină doar acea parte din hotă- 
rire care se referea la îmbu
nătățirea condițiilor materiale 
și la înființarea asociațiilor 
studențești. Problemele educa
ției politice au fost trecute cu 
vederea.

Pe de altă parte, indicațiile 
C.C al U.T.M. menite să ri
dice nivelul activității organi
zațiilor de baza U.T.M. din fa- 
cu.tăți se opresc de muile ori 
la comitete.e regionale U.T.M., 
fiind cunoscute numai de un 
număr restrins de activiști, 
așa cum s-a întimplat la Ciuj, 
lași și Timișoara.

In multe organizații de bază 
U.T.M. sarcina studentului 
utemist de a învăța a fost în
țeleasă intr-un mod ingust. 
Multe organe și organizații ale 
U.T.M. nu au înțeles că un ni
vel înalt de pregătire profe
sională trebuie să fie obținut 
intr-o strinsă impletire cu 
creșterea conștiinței politice, 
cu ridicarea nivelului polit.- 
co-ideologic. Numai astiel 
poate fi înțeleasă sarcina mun
cii U.T.M. in facultate. Din 
pacate insă activitatea organi
zațiilor U.T M. din institutele 
de invățămint superior pentru 
propagarea 
muiui a fost 
inexistentă, 
multor cadre 
părerea că 
orelor de 
absolvă de sarcini orga
nizațiile U.T.M în direcția 
înarmării ideologice a studen
ților. Din această pricină nu 
a existat o preocupare pentru 
studierea și organizarea unor 
forme specifice de invățămint 
politic in rindul studenților. 
Totodată, nu trebuie uitat fap
tul că la lipsa de pregătire 
ideologică a multor studenți, a 

./contribuit și modul dogmatic 
>> în care se fac predarea și se- 
<< minarizarea științelor sociale 

in unele facultăți, ruperea stu- 
I> diului de problemele construi-

> rii socialismului in țara noas- 
ttră, lipsa unei atitudini corn. 
> bative a colectivelor unor ca- 
> tedre de științe sociale față de 
J ideologia burgheză.

> Hotărîrea Biroului Politic al 
> C.C. al P.M.R. a indicat în 
Jmod concret necesitatea orga- 
S nizării muncii de informare a 
s studenților asupra diferitelor 
c aspecte ale problemelor politi- 
? oii curente interne și externe 
>a partidului nostru. In practi. 
(d, organizațiile U.T.M au

marxism-leninis- 
în mu.te locuri 

In attudinea 
s-a încetățenit 

existența cate- 
marxism-ieninism 

de sarcini

Femeile maghiare 
către mamele 
ți femeile din 
întreaga lume

F.D.I.F. a primit din partea 
Consiliului National al Femeilor 
Ungare un apel către femeile și 
mamele din întreaga lume în 
care, printre altele se spune:

„...In decursul ultimelor săptă- 
mini — se spune in apel — o 
mare furtună s-a abătut asupra 
Ungariei. Acum, după ce furtuna 
a trecut, noi vrem să reîncepem 
via|a intr-un climat mai senin, 
vrem să construim o tară socia
listă, o societatea cu adevărat 
liberă și bazată pe sinceritate.

Dar furtuna a făcut multe vic
time. Vieți tinere au pierit, că
mine au fost distruse, familii au 
fost dispersate. Peste 100.000 din
tre compatriotii noștri au părăsit 
tara, multi dintre ei sub influ
ența propagandei străine. Printre 
aceștia unii n-au împlinit încă 
18 ani. sint copii aproape. Multi 
dintre ei, dezamăgiți, chinuiti de 
dorul de patrie s-au întors acasă.

Mamele ungare roagă F.D.I.F., 
organizațiile de femei și pe toate 
mamele să le ajute ca acești ti
neri, băieți și fete, dispersați de 
furtună, să se întoarcă în patria 
lor, în sinul familiei lor. Ajutați-i 
să poată cunoaște adevărul, să 
afle că sînt așteptați, că nu vor 
avea neplăceri după cum nu au 
avut nici cei care sînt deja a- 
casă. Noi nu le promitem o viată 
ușoară pentru că tara noastră 
trebue să mai învingă multe 
greutăți, dar le promitem înțele
gere și afecțiune; le promitem că 
vom contribui la construirea unei 
țări care să corespundă năzuin
țelor celor mai buni dintre ei. 
Poporul nostru are nevoie de ini
mile lor tinere, de brațele lor ti
nere.

; ODIHNA
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Regimul de economii

nivelului de trai al poporului muncitor
Comitetului Cen- 

al Partidului Munci- 
: Romin din 27—29 

decembrie 1956 a elaborat un 
program cuprinzător de măsuri 
economice menit să asigure dez
voltarea mai departe a economiei 
naționale pe drumul socialismu
lui și ridicarea neîntreruptă a 
bunei stări materiale a celor ce 
muncesc. Stabilind măsurile ne
cesare pentru îmbunătățirea sis
temului de salarizare și pentru 
ridicarea cîștigurilor muncitori
lor, plena.rea C.C. al P.M.R. a 
atras din nou atenția că ridicarea 
nivelului de trai poate avea loc 
numai în condițiile creșterii pro
ducției și a productivității muncii, 
reducerii prețului de cost, apli
cării unui regim strict de eco
nomii valorificării tuturor rezer
velor interne a’e întreprinderilor, 

înfăptuirea unui regim sever 
de economii are o importanță

lenara 
trai i 
toresc

Ing. Constantin Tuzu
Prim locțiitor al Ministrului 

Industriei Metalurgice fi Con
strucțiilor de Mașini

o

!

Noi realizări pe calea 
progresului tehnic

(Continuare In pag. 2-a)

Constructorii de mașini-unelte 
de la uzinele „losif Rangheț** 
din Arad închină zilei alegerilor 
de deputați în Marea Adunare 
Națională, noi realizări pe calea 
progresului tehnic. Zilele acestea 
ei au produs primele freze uni
versale, cap de serie, concepute 
după frezele sovietice 6.N.82 
Noile freze universale realizează 
un avans rapid acționat de un 
electromagnet. Viteza de lucru 
a unei mașini de acest fel va
riază între 30—1.500 turații pe 
minut. Comanda gamei de avan
suri și turații se face cu ajuto
rul unor selectoare speciale ac
ționate de un motor principal de 
7 k\V. și unul pentru avans de 
2,8 kW.

Cu noua freză universala 
pot prelucra piese cu fețe ciiin- 
drice, unghiulare, helicoida’.e, co
nice, roți dințate etc.

La realizarea frezelor univer
sale s-au evidențiat inginerul pro
iectant 
ing. Ludovic 
Emerik Kovacs. 
Manga. Mihai 
Barta și alții.

Tot la uzinele 
din Arad a fost 
perimentat un dispozitiv cap re
volver, adaptabil la strungul 
Ia 62,. cu ajutorul căruia se pot 
executa în serie mare operațiile 
de prelucrare a unor repere cu 
dimensiuni micL

se

Alexandru Kafliekiewicz.
Huszag, maistru’ 

montării Anton 
Dragoș, Ștefan

„losif Rangheț" 
terminat și ex-

multiplă: el permite mărirea 
producției pe seama acelorași re
surse materiale, dă posibilitatea 
reducerii prețului de cost și deci 
a prețului tfe vînzare a mărfuri
lor, ceea ce determină atît apro
vizionarea mai bună a oamenilor 
muncii cit și creșterea venituri
lor lor reale.

A realiza ian regim complex 
de economii înseamnă a desco
peri și folosi posibilitățile de a 
economisi atît materiile prime și 
materialele cit și timpul de lucru, 
a descoperi și folosi căile și me
todele prin care pot fi lichidate 
acele crăpături în aparență neîn
semnate, prin care se scurg 
pierderile dc orice natură (de 
materiale, de muncă și bănești).

Un rol de frunte in realizarea 
acestui obiectiv de cinste pot și 
trebuie să-l aibă tinerii care, cu 
spiritul de inițiativă specific lor, 
cu setea pentru nou și înaintat, 
prot și trebuie să mobilizeze im
portante rezerve ale regimului de 
economii. întregii țări îi este 
cunoscută inițiativa tinerilor de 
la uzinele „Progresul44 Brăila, 
pornită sub lozinca „să realizăm 
economii egale cu prețul de cost 
al unor importante produse fi
nite". Aceasta inițiativă a cunos
cut un puternic răsunet. Ea a fost 
îmbrățișată de tinerii din între
prinderile din Orașul Stalin, ce 
cei de ia uzinele „7 Noiembrie** 
Craiova de cei de la uzinele 
„1 Mai**Ploești și alte uzine me
talurgice și constructoare de ma
șini.

Interesele creșterii și perfecțio
nării producției și ale ridicării 
nivelului de trai al oamenilor

muncii cer ca activitatea tinere
tului muncitor în lupta pentru 
înfăptuirea regimului de econo
mii să capete un caracter mai 
cuprinzător și mai organizat 
Practica recentă ne oferă nenu
mărate exemple de rezultate im
portante obținute in înfăptuirea 
de economii atunci cînd în sluj
ba realizării acestui scop este 
pusă cu entuziasm inițiativa și 
priceperea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor noștri, lată 
de pildă, in anul 1956 colectivul 
uzinei ,.I C. Frimu44 Sinaia a 
reușit să reducă prețul de cost cu 
20,8 la sută față de 13,09 la su
tă cit era planificat, ceea ce i-a 
permis să obțină peste plan be
neficii de multe milioane lei. Tot 
așa, uzinele „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ Tîrgoviște au redus prețul 
de cost cu 17 la sută față de 12,5 
la sută cît era planificat, obți- 
nind o rentabilitate cu 21.4 la 
sută mai mare decît cea prevă
zută in planul pe 1956.

Care este „secretul44 acestor 
succese în realizarea regimului 
de economii, succese care se con
cretizează in cele din urmă in 
reducerea peste pjan a prețului 
de cost, in realizarea de acumu
lări suplimentare și intr-o ren
tabilitate sporită ’ Secretul este 
simplu: in aceste întreprinderi, 
ca și in alte întreprinderi frun
tașe, lupta pentru economii nu 
este cauza a citorva lucrători, ci 
a întregului personal, ea nu are 
caracter de campanie, ci caracte
rul unei acțiuni permanente, sis
tematice.

Un rol de frunte in lupta pen
tru economii il are reducerea 
consumurilor specifice, adică a 
consumurilor de materiale pe 
unitatea de produs. Fără îndoială 
că muncitorii și tehnicienii Com
binatului Metalurgic din Reșița

(Continuare In pag 3.a)
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Pe cînd trăia, eroul po- ? 
porului olandez Till Ulen- ? 
spiegel a fost alungat din ? 
orașul sau natal. Damme, de ? 
către inchiziție. Au trecui : 
sute de ani de atunci. Ulen- ? 
spiegel, datorita penei lui • 
De Coster, a devenit iubit și : 
cunoscut în întreaga lume. • 
Doi cineaști vestiți — Joris : 
Ivens și Gerard Philips ■— • 
s-au apucat să redea p9 e- : 
cran cfcipul veselului olan- : 
dez Till Ulensoiegel. Nu de ; 
mult, filmul Iot a fost fermi- : 
nat, dar cenzura olandeza z 
l-a interzis. Motivul ? Cică... ® 
ar .jigni populația de roii- ? 
gie catolica’ (!?)

Basme. Motivul e 
altul. Azi, ca și pe 
cînd Olanda gemea i 
cîtul papistașilor lui 
Quintul si Filip al II-lea, • 
Ulenspiegel lovește în acei • 
care folosesc diverse terti- ț 
puri demagogice, pentru a ? 
subjuga și exploata po- ® 
porul. ,Eu nu sînt trup — f 
spune eroul lui De Coster î 
— ci numai duh .. Duh al ? 
Flandret. Și sînt iară de ? 
moarte’.

Da, Ulenspiegel e farâ de f 
moarte. Și faptul că așa î 
este, o dovedește însăși ? 
teama noilor inchizitori din • 
Olanda. După atîtea secole, ? 
ei mai tremură chiar și a- ? 
tunai cînd văd doar umbra ? 
lui Till pe ecran. O, dacă ar ? 
putea, cum l-ar mai arde pe • 
rug, așa cum au făcut ? 
cîndva cu tatăl lui, cărbu- • 
nărui din Damme I Dar cum ț 
duhurile nu pot fi arse, iar • 
filmele — ca să-i faci ! — • 
chiar dacă le arzi, tot ramîn • 
copil, cea mal bună soluție • 
este exilarea. Deh, uneori se • 
repetă și istoria, ca în ca- • 
zul... istoriei cu Ulenspiegel. •

cu totul ® 
vremea ® 

sub cal- • 
I Carol ?

ENERVARE

Ajutorul frățesc 
al U. R. S. S.

Un fluierat scurt anunță sosi
rea în gara Pornești a trenului 
nr. 2.603 din U.R.S.S. Încărcat 
cu aproape 800 tone de cocs. Da
torită atenției pe care ceferiștii 
o acordă urgentării transporturi
lor de cocs spre centrele siderur
gice, la numai cîteva ore după 
sosirea trenului a și plecat către 
Hunedoara un tren marșrut com
pus din 56 vagoane încărcate cu 
cocs. In ajutorul muncitorilor 
care lucrează la descărcarea și 
încărcarea vagoanelor venite din 
Uniunea Sovietică a intrat în 
funcțiune o nouă bandă trans
portoare acționată electric.

De la începutul anului și pînă la 
15 ianuarie, prin punctul de fron
tieră Dornești, au sosit din Uni
unea Sovietică mii de tone de 
cocs. In această perioadă cefe
riștii de la Dornești au expediat 
spre Reșița și Hunedoara 34 tre
nuri încărcate cu cocs.

GALĂ
DE FILME CHINEZE

Marți seara ambasadorul R. 
Chineze, Ke Bo-nian, și soția 
oferit la Ambasada R. P. Chineze 
o gală de filme. Au fost prezen
tate un film documentar în cu
lori înfățișind pitorescul peisajului 
din regiunea de sud-est a R. P. 
Chineze și filmul „Drumul spre 
fericire", consacrat construcției 
marilor șosele ce leagă astăzi Ti
betul și capitala sa. Lhasa, cu ce
lelalte regiuni din R. P Chineză.

La prezentarea filmelor au a- 
sistat ziariști și reprezentanți ?’ 
Ministerului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

p. 
au

Cînd a sosit la Saarbrii- 
cken pentru a participa la 
festivitățile prilejuite de in
tegrarea Saar-ului în Ger-

• mania occidentala, Ade- 
? nauer a fost primit cu râ-
• ceală și — de unele cercuri
• — chiar cu enervare, ceea 
Ț ce 
? multor saarezi față de
•

a

o

o 
î

reilectâ nemulțumirea 
re-

gimul de la Bonn.
Adenauer a sosit
Ca sâ ncorporeze Saarul 
Gazdele l-au ocolit —
Le SAAR-ise — deh 1 — 

muștarul

o

o

Ja â
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„PROSPERITATE"
In anul ce a trecut, în 

ponta au fost vîndute peste
15.000 tete, de către pârințiî 
lor, fâranl câzuțl în mizerie, 

î Negoțul de fete a cunoscut 
; în 1956 o creștere de 50,9 ia
• sută față de anuî precedent
* ...Și să mal spună cineva 
: că țăran!! japonezi nu pros- 
î peră!

D. L.
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In cei aproape optzeci de ani 
cit a dăinuit In țara romlnească 
regimul monarhic, organul de 
stat care făcea și desfăcea legile 
era compus din două corpuri: 
Camera și Senatul. La un loc, 
Camera și Senatul purtau denu
mirea de „parlament". De aceea 
alegerile care se făceau pentru 
primenirea Camerei și Senatului, 
se numeau „parlamentare"; de- 
putafii și senatorii se numeau 
,,parlamentari"; dezbaterile care 
aveau loc in incinta Camerei și 
a Senatului se numeau „parla
mentare" și așa mai departe. A- 
ceastă institute a parlamentului, 
deși n-a fost o creație neaoș ro
mlnească, tși avea, totuși, o o- 
btrșle aproape direct daco-roma- 
ni, deoarece era împrumutată, 
cu nume cu iot, de la sora mai 
mare latină Franfa, al cărei par
lament tși avea, tntr-adevăr, o 
sursă autentic romană.

Cu opt-nouă secole tn urmă, 
clnd Franfa 
cit un județ 
minlstrajla 
francezi tși
de sfat, după modelul cunoscut cu 
alte secole tn urmă tn imperiul 
roman, sub denumirea de Curia 
Regis — curtea sau consiliul re
gelui, Din consiliul regal făceau 
parte nobilii, care se adunau si 
împartă „dreptate" supușilor. Mai 
ttrziu, Insă, clnd Franfa crescu, 
consiliul, așa cum era constitu
it, nu mai putu face fată proble
melor din ce tn ce mai compli
cate ale statului. In consecință,

nu era mai mare de- 
romtnesc de sub ad- 
lui Carol II, regii 
organizaseră un fel

DE LA CURIA REGIS
la parlament

Curia Regis fu împărțită In clte- 
va secții, dintre care numai u- 
neia din ele — Curtea de justiție 
— îi revenea de aci tnainte sar
cina de a judeca pe împricinați. 
Puțin cite puțin. Insă. Curtea de 
justiție evoluă și din simplu tri
bunal ajunse forul care făcea și 
desfăcea legile țării, după cum 
o cereau interesele regilor șl ale 
celor pe care se sprijineau ei. Or, 
Intrucit judecarea litigiilor și a 
crimelor, ca și legiferările impli
cau pledoarii pentru sau contra. 
Curtea de justiție tncepu a se 
numi Curtea pledoariilor. După 
o bucată de vreme, insă, clnd de
veni clar pentru toată lumea că 
la Curtea pledoariilor nu 

ci
modesta și discreta
propriu zis.

se 
sepledează 

vorbește. 
Curia Regis de odinioară, căpătă 
numele — sau mai degrabă po
recla — de parlament, după ver
bul francez „parter** adică „a 
vorbi**.

In mod inevitabil, tn acest par-

și înapoi

culament sau vorbitor, începură 
rlnd să se distingă și să capete 
preponderență cei care, prin 
fesia lor, erau calificați 
vorbească și să vorbească 
ales mult: avocafii.

Nu este cazul să vorbim __ 
spre locul ocupat de avocațiifran. 
cezi tn parlamentele franceze, încă 
înainte de revoluție și după re
voluție, pînă In zilele noastre. E 
bine de știut însă, ce rol au ju
cat avocații romini In parlamen
tele romînești ieșite. In scurta pe
rioadă dintre cele două războaie 
mondiale, din așa-zisul vot uni
versal.

Intre anii 1922—1926 a func
ționat, tn numele democrației, un 
parlament național-liberal. Prin
tre sutele de Reprezentanți ai 
poporului**, cîți deputați munci
tori se găseau? Doi. Și țărani? 
Tot doi. Dar

pro- 
să 

mai

de-

șl patru. Nouăzeci și patru de a- 
vocați, care votau tntr-un sufle! 
și o simțire, cot la cot cu marii 
proprietari urbani, marii comer- 
cianți, marii industriași, 
proprietari etc., care compuneau 
restul Camerei și al Senatului.

Acest parlament liberai, a fost 
urmat. Intre 1926—1927, de un 
parlament averescan, In care 
au intrat țărani — elfi ? Unul. Șl 
muncitori? Nici unuL Dar avo
cați? O sută treizeci. Nu mal 
vorbim de cei treisprezece mari 
proprietari urbani, zece directori 
de bănci, douăzeci și cinci mari 
moșieri etc. etc.

In locul parlamentului averes- 
can a venit apoi, Intre anii 
1928—1931, un parlament al „de
mocraticului" partid național-țără
nist. Muncitori ? Nici unul I Ță
rani? Doi I Dar avocați? O sută 
patruzeci și nouă — plus unspre
zece mari proprietari urbani, plus 
douăzeci de mari moșieri.

mani

ceilalți aleși, toți, din aceeași spe
cie socială.

A urmat, Intre 1931—1932, 
un parlament al unui partid 
înjghebat ad-hoc: „Uniunea na
țională1*, sub conducerea lui Ior
ga și Argetoianu. Muncitori ? 
Nici unul. Țărani? Nici unul. 
Avocați ? O sută treizeci și opt.

In 1932, parlamentul unionist 
a fost lichidat și suplinit de un 
parlament național-țărănist. Mun
citori? Nici unul. Țărani? Unul. 
Avocați? O sută doisprezece. Cei
lalți, ca de obicei: mari proprie
tari urbani, 
mari 
mari

Și 
un 
Muncitori ? Nici unul. Țărani ? 
Nici unul. Avocați? Două sute pa
truzeci și trei — ceea ce repre
zenta 38°/n din totalul parlamen
tarilor, tn fruntea cărora stăteau 
de astădată patrusprezece mari 
proprietari urbani și treizeci de 
mari moșieri,

A fost ultimul parlament cu
noscut tn istoria dinastiei de Ho- 
henzollern. La începutul anului 
1938, Carol II, care se considera 
destul de matur să-și apere șl 
singur interesele, fără ajutorul 
avocaților, puse lacăt parlamen
tului său și re st aură Curia Re
gis — Consiliul regelui sau Con
siliul regal, tn toate formele și 
atributele lui de pe vremea regilor 
care au stăplnit Franța, cu opt- 
nouă veacuri tn urmă.

mari comerciante 
industriași șl doisprezece 
moșieri.
In sflrșit, Intre 1933—1937. 
parlament national-liberal.

avocați ? Nouăzeci-

ele patru caricaturi pe care le vedeți sint 
acum două decenii. Caricaturile reușesc să 
burghezo-moșieresc. Două din caricaturi au explicațiile scrise pe desen. Celelalte două ca 

ricaturj sînt și ele deosebit de semnificative Cea din stînga a apărut însoțită de cuvintele „La 
vot fii condus numai de glasul conștiinței**. Cea din dreapta înfățișează un țăran care s-a întors 
de la vot.

reproduse din ziarul burghez „Curentul 
înfățișeze farsa „libertății44 electorale in regimul



Primul examen
( la întrebările cititorilor j

DIN VIAȚA DE STUDENT
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t ®
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In scrisorile primite la redacție, unii cititori ne cer lămu- • 
riri în legătură cu activitatea sportivă, A.R.L.U.S. și A.V.S.A.P. ț 
în facultăți. Răspundem in rindurile ce urmează la aceste • 
întrebări: •

ÎNTREBARE: Care este raportul dintre asociația sportivă * 
Știința (colectivul și cercul sportiv) din institutele de învăță- 
mînt superior și consiliile asociațiilor studențești ?

RĂSPUNSPe lingă fiecare institut de invățămînt supe, 
rior există un colectiv, sportiv a cărui activitate esfe condusă 
de consiliul asociației studențești din institutul respectiv.

Responsabilul sportiv din consiliul asociației studențești pe 
institut trebuie să fie președintele sau secretarul colectivului 
sportiv.

în universități și institute unde sînt mai multe asociații stu
dențești — alcătuite pe facultăți sau grupuri de facultăți — 
ca de pildă Institutul Politehnic din Timișoara, Universitatea
„C. I. Parhon" din București și altele, pe lingă fiecare asocia- « 
ție studențească se constituie un cerc sportiv. Responsabilul î 
acestui cerc va fi tovarășul care se ocupă cu sportul în Consi- • 
liul asociației studențești din facultatea respectivă. •

ÎNTREBARE: Cum se desfășoară activitatea A.R.L.U.S. și • 
A.V.S.A.P. in cadrul Asociației Studențești? •

RĂSPUNS: Odată cu constituirea asociațiilor studen
țești (pe institute, universi
tăți și facultăți) în cadrul 
fiecărei comisii culturale tre
buie să existe un tovarăș 
care se ocupă cu coor
donarea și conducerea activi
tății A.R.L.U.S. în rîndul stu- . 
denților. La fel și în cadrul ; 
comisiilor culturale din Consi- ; 
liile orășenești ale asociațiilor i 
studențești va exista un colec-1 
tiv condus de un tovarăș care ; 
se va ocupa de coordo- • 
narea și conducerea activită- • 
ții A.R.L.U.S. pe centrul uni- i 
versitar. i

Pentru coordonarea activi- • 
tății A.R.L.U.S. in rindul • 
studenților, intre comitetul de t 
organizare al Asociațiilor ț 
Studențești șl Consiliul Gene* ț 
ral A.R.L.U.S., s-au stabilit i 
anumite principii de conlu- Â 
cruțe. , •

i După aceleași principii de ’ 
■ activitate se desfășoară mun- : 
• ca A.V.S.A.P. in cadru! Co- * 
; misiilor sportive ale Consili- : 
ț ilor Asociațiilor Studențești. :

denți, dar într-o măsură mai re- n-au fost eîfciente. Astfel, pentru 
dusa, la examen s-aii prezentat un stimularea studenților am indicat 
număr de studenți care au dove- ca 
dit o adîncă înțelegere a mate
riei ; :s-a remarcat îndeosebi stu
dentul Fildan Petre din grupa 
864, care a arătat maturitate de 
gîndire, posibilitate de expunere 
sistematică și o anumită persona
litate în prezentarea răspunsuri
lor, iar'.alțf studenți, ca Cornel 
Nistor, Anca Manolescu. Gh. 
Bucur, Gh. Stoian etc., au făcut 
o bună impresie prin modul tn 
care au tratat subiectele.

La o mare parte dintre stu- 
denți s-a manifestat însă tendin
ța de a reține mecanic o serie de 
formule, fără a-și îi însușit de
monstrația acestora, fără a fi în
țeles de fa.pt materia, nereușind 
de cele mal multe ori nici să 
aplice just formulele respective; 
de asemenea multe dintre răspun
suri erau trunchiate, fără o în
lănțuire logică între noțiuni.

Acești studenți au muncit su
perficial, nu au adîncit prin stu-. 
diu individual materialul predat 
la curs, nu au lucrat exerciții și 
probleme.

Nu se pot trage concluzii per
fect valabile numai dintr-un sin
gur examen și mai ales din pri
mul examen din viața de student. 
Privind totuși obiectiv rezultatele 
cb(inute se poate afirma că stu
denții din actualul an I au anu
mite goluri în cunoștințe, goluri 
care puteau fi acoperite printr-o 
muncă temeinică,

Cițiva studenti au afirmat că 
rezultatul nesatisfăcător pe care 
l-au objinut se datorește faptului 
că ou au știut cum să învețe. 
Acest lucru e numai în parte ade
vărat, căci Conducerea facultății, 
sprijinită de organizația U.T.M., 
s-a preocupat Încă de la începu
tul anului de îndrumarea activi
tății studenților anului I.

Un roi însemnat în buna pre
gătire a studenților îl au și se- 
minariile la anul I. la geometria 
analitică ; forma de bază in des
fășurarea 6eminariilor a consti
tuit-o rezolvarea exercitiilor și 
problemelor propuse de asistenți, 
tinind seama de materia predată 
la curs.

Tovarășa asistentă R Morodan, 
care a lucrat cu două grupe, a 
obținut rezultate mai bune, dato
rită unei alegeri mai judicioase 
a problemelor, a gradării lor îb 
ora de seminar și explicațiilor 
amănunțite care au asigurat în
țelegerea complectă a căii de re
zolvare folosită.

Pregătirea nesatîsfăcătoare a 
studenților din unele grupe /în-

Studenții anului I matema
tici-fizică din București au 
dat primul lor examen la 

geometria analitică.
Desigur că primul ejeamen din 

viata unui student are. o impor
tanță deosebită; prin modul în 
care se desfășoară examenul, 
prin rezultatele sale, el poate 
constitui un imbold în muncă sau 
o frînă. Ceea ce este esențial, e 
justa apreciere a fiecăruia de că
tre examinator, convingerea stu
dentului că a obținut calificati
vul pe care-l merită ; și nu este 
atît de ușor ca studentul să fie 
convins că a fost apreciat la ade
vărata sa valoare, mai ales în pri
mul an de studiu, cind puterea de 

•discernămînt a tinerilor e încă 
relativ insuficientă.

După această scurtă parte in
troductivă, să prezentăm statistic 
rezultatele examenului; din cei 
91 de studenti ai anului I, sec
ția matematici, au promovat 61 
(deci 67 la sută), iar restul au 
obținut calificativul ,.insuficient?; 
dintre cei promovați au dat răs
punsuri bune și foarte bune 55 la 
sută. '

Desigur că anumite lipauri pe 
care le vom analiza au contribuit 
la faptul că nu s-a obținut un re
zultat mai bun în însușirea cu
noștințelor de bază la geometria 
analitică.

Examenul a constat dintr-o 
probă scrisă și una orală; la lu- 

. crarea scrisă a figurat o chestiu
ne de teorie, care să ne permită 
să apreciem 
reda riguros 
teoreme și o . 
să se verifice inițiativa, posibi- 

, litatea de a folosi metoda anali
tică. de a aplica formulele învă
țate.

Dacă în ceea ce privește par
tea teoretică rezultatele au fost 
mulțumitoare, la rezolvarea pro
blemelor s-a constatat lipsa de 
Indemînare în aplicarea proce
deelor geometriei analitice, lipsa 

.de stăpînire a calculului algebric; 
la una din grupe (S67) nici un 

: student nu a rezolvat problema 
pînă la capăt.

Dacă unii dintre studenți nu au 
putut rezolva problemele relativ 

; simple date la lucrarea scrisă, 
aceasta se datorește studiului in
dividual insuficient, neobișnuinței 

ide a ataca singuri o problemă, 
i In ce privește examenul oral, 
. între rezultatele diferitelor grupe 
n-au,-existat deosebiri prea mari; 
cea mai bună a fost gruna 865. 
iar cea mai slabă grupa 866 din 
care’ nici un student nu a luat ca
lificativul „foarte bine“. ______

Mai important d.ecît rezultatnl deosebi din grupa 867). a atras 
cifric pe care Lam arătat mai atenția tovarășului asistent I.

~j problemele sa fie propuse 
dinainte și apoi rezolvarea lor să 
fie dată de studenții care -au 
reușit să facă aces.t lucru acasă', 
ca apot.să se poată compara me
todele folosite. Această formă-de 
desfășurare a semînariilpr a fost 
însă folosită într-o măsură re
dusă

In concluzie, rezultatele nu în
deajuns de mulțumitoare se ex
plică și prin unele lipsuri ale 
noastre. Ni se poate reproșa o 
lipsă de preocupare de a fi ală
turi de studenți în timpul studiu
lui la cămine și în sălile de lec
tură, de a cunoaște mai bine pe 
fiecare student in pârte pentru 
a-1 ajuta apoi într-un mod co
respunzător și la timpul potrivit,

Pentru semestrul viitor aceste 
concluzii vor cbnstitui punctul de 
plecare la luarea unor măsuri 
care să determine o cotitură încare să determine o cotitură 
munca studenților anului I.

Cont univ.
M. BADEA, 

prodecan al Facultății 
de matematici-fizică 

din București

dacă studenții pot 
demonstrația unei 
problemă prin care

sus este analiza calității răspun- Teodorescu, dar toate măsurile 
surilor date. Ca și în anii prece- luate pentru îndreptarea situației

~ Dicționar de sesiune —
Redactat de: Neștiutoru Marin. Indolentu Paul. Fraudă Mir
cea, Repetențescu Gigei.
Colaboratori principali: Absentu Ion și Fițuică Vasile. 
Consultant: Ratata Mircea.
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Prefață

„Dicționarul de sesiune", constituie un modest început In do
meniul atît de pitoresc al sesiunilor de examene. In paginile 
volumului s-au elucidat, după o perseverentă cercetare și com
parare, sensurile unor noțiuni de tot mai restrînsă circulație 
in viața universitară

A
LECTOR,

ABSENT (ă), dar mai des întilnim sub forma : absenți. Foar
te largă circulație, în vechime, l.e.n. (Înainte de Reforma invă- 
țămîntului, după care frecventa e obligatorie). Absenții de ia 
cursuri se explică — cauzal — prin : particularități inițiale sau 
dobîndite — indiferență, indisciplină, ignoranță, dar mai ales 
prin „pasiuni superioare" — somn, promenadă, cinema, juste, 
șuete, (n.r. asupra tuturor acestor noțiuni ne vom explica in 
capitole ce urmează)

AMIC (ă) Cel ce sultă la examen Femininul mai rar intîl- 
nit Amicii sînt de două feluri: cei care vor să le sufli și tu (nu 
se glndesc că te expui) și cei care-(î suflă, dar te pun la chel
tuială, dorind să le faci cinste atunci cind ești in bani.

4

Si

In fotografie: studentul
Culic Ciprian, din grupa 146 
a anului IV al Facultății de 
mecanică din Cluj, expunînd 
subiectele de examen sub pri- 

( yirea tovarășului conferen
țiar Mihai Pallos.

(
I
(
(
(
(
l
(
(
{ jiar minai rauos. j
f Foto : IOAN MICLEA
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Puterea exemplului
t
î

î

NAIVITATE ÎNTÎRZIATĂ
» ■ ■

Le-aș căra pe rînd, 
dar nu mai om timp.

Desen de
NIC NICOLAESCU

NECAZUL 
LENEȘULUI

AMNEZIE (n.r. același pen
tru feminin și masculin).

O boală cronică. Neepide
mică. Cauza : inaniție intelec
tuală, frecvențo-fobie, crize de 
dezinteres Atacurile, sub for
ma pierderii memoriei se 
produc mai ales in ambianța 
de tensiune a sălii de exa
mene.

i*
I 
I
<
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BILET. Lectura a numai 

trei întrebări dintr-un bilet iți 
poate provoca o deprimare, o 
indispoziție, o melancolie mai 
mare decit lectura 
dii shakespeariene 
pagini.

Biletele sînt de 
feluri: 1 imposibile (cu în
trebări de care n-ai auzit ni
ciodată). 2. variabile (care 
permit varlațiuni cu depărtare 
de la subiect pe bază de im
provizație și virtuozitate ling
vistică). 3 agreabile (deo
camdată. din" păcate, utopice) 
care in lobul întrebărilor ar 
conține tot trei chestiuni: 1 
cuvinte încrucișate, 2. o anec- 
dotă, 3. ultima modă.

C
COLOCVIU Iți sugerează 

analogia cu săritura în înăl
țime. Faci mai multe încer
cări ca să-1 iei o dată. Păcat 
că sînt permise numai trei în
cercări.

pentru conformitate.
V. LAZAROV 

student

unei trage- 
de zeci de

mai multe

iI

Lui George Hufanu
Student tn anul V al Facultă

ții de tehnologie de la Institutul 
tehnic din Galați, eroul nostru 
este unul dintre cei mai in virstă 
studenți ai anului. Un defect de 
vorbire l-a împiedicat să practic 
meseria de profesor a cărei caii 
ficare o avea; e absolvent al In 
stitutului pedagogic din Iași. 
Remarcabilă voința acestui tlnăr 
care n-a pregetat să ia de la în
ceput viata, fără sd regrete anii 
pierduți. De aici, prezența lui la 
Institutul alimentar, iuții la 
București și apoi — prin trans
ferare — la Galați.

Omul insă nu e alcătuit numai 
din virtuți și dacă curajul tină- 
rului impune respect, faptele lui 
ulterioare solicită un plus de a- 
tenție. Pe scurt, la finele anului 
IV studentul ajunsese în situația 
de repetent_ S-a intervenit la de
can, la rector și eropl reexa-nmat 
a promovat. începutul acestui un 
universitar l-a găsit însă ancorat 
in aceeași mentalitate de student 
superficial, care privește totul cu 
ușurință. Primele două examene 
din actuala sesiune le-a pierdut, 
un al treilea l-a amtnat. Perico
lul repetenției se profilează din serios colegele luț 
nou.

l-am pus acestui tinăr citeva 
întrebări elementare. Mi-a făcut 
impresia unui băiat cu suficiente 
posibilități și din pricina asta am 
dorit să-l fac să ajungă singur 
la concluzii precise; de ce a pier
dut cele două examene, cum de-a 
ajuns anul trecut in situația de 
repetent etc. Numai că, interlocu. 
torul meu s-a lansat intr-un ci
clu de explicații din care n-au 
lipsit necazurile pricinuite de ră
ceala primită in urma unei băi 
făcute cu citeva zile înaintea se
siunii de examene etc., etc., tre- 
cind sub tăcere adevăratele mo
tive ale atitudinii sale.

Mi le-au lămurit acestea cole
gii lui de an.

Lipsit de maturitatea cerută de 
cei 27 de ani pe care li are, stu
dentul a devenit — datorită com
portărilor sale — un soi de bu
fon al anului. Dincolo de dosi
rile glume obișnuite intre colegi 
— ascunderea lucrurilor, porecla 
etc. — se simte ironia, risul mai 
deschis sau mai ascuns al celor
lalți studenți, uneori disprețul. 
Departe de a-i scuza, vrem să 
explicăm proveniența unob ase
menea păreri la colegii lui de an.

Am vorbit cu numeroase cole
ge de an. Toate sînt dispuse 
să-l socotească un coleg bun. .4- 
tent cu ele. plin de grijă- U- 
neia. care are un soț fotbalist, 
tînărul li procură Sportul popu
lar" și o ține la curent cu ulti
mele ndutăți sportive, alteia 
li procură o carte, celei de a 
treia ti cumpără un antinevral
gic Iritate deseori de grosolă
niile unor colegi, fetele îl soco
tesc pe acest băiat politețea în
truchipată. Dar tot ele sînt aga
sate de insistența cu care el le

caută, de ifosele lui de cuceri- 
libii, de extazul care-t 
in jaf a unei noi jr untu
rii ne. îmi povestea o 

de-a iui că anul trecui 
\t pe restanțier in bib.io- 
pregăiindu-și materialul 
reexaminare. Cum se des

chidea ușa. e'oul nos.ru ridica 
privirea de pe notițe. Mb pier dos 
prilejul să salate vreo colegă, 
părăsea locul lui, se apropia ae 
fată, se interesa de sănătatea es. 
ii punea întrebări asi 
riei pe care o prt 
ce pierdea mim 
fleacuri se întorci 
locul lui, pentru 
reia ceapă totul a

Eroului acestei însemnări 
intrat in cap că este u 
ritor de inimi" E mln 
concluzia la care a

nute. asta--. realitatea, 
faci ?“ în consecință, 
timpul il afectează ccei 
ocupări. Să mă ierte, 

'-spun răspicat că se in] 
^aiară de ei nimeni n-a n 
•la concluzia asta.

mate- 
?golește și dup. 
ile întregi a 
ea mulțumit ic

le

te pre- 
dar i-o 
pafd în 
ai ajuns 

Nu-l iau in 
nu-l iast in 

_ E un .poseur 
nereușit și otita tot.

E păcat E păcat de timpul pe 
care-l risipește cu nimicuri, lău- 
dîndu-se cu presupuse succese, 
cucerindu-și o reputație de om 
neserios, superficial, naiv. Dacă 
ar înțelege că viața lui. așa cum 
este ea azi. nu este clădită pe 
ceva trainic, eroul nostru ar pu
tea să-și dea seama de cauzele 
adevărate ale insucceselor lui la 
învățătură și poate că in ceasul 
al /2-lea ar putea să-i schimbe 
cursul. Ar fi un act cu adevărat 
matur, demn.

I. DELEANU

serios colegii.

(Urmare din pag. l-a)

Din programul
Casei de cultură 
a studenților 
din București

Joi 17 ianuarie 1957, ora 21: 
Recital de arii din opere și 
operete, cu concursul soliștilor 
Teatrului de Operă și Balet 
și ai Teatrului de Stat de O- 
peretă.

Vineri 18 ianuarie 1957, ora 
20: Audiție muzicală Smeta
na — Uvertură la opera „Mi
reasa vindută"; Haciaturign— 
Concert pentru vioară și or
chestră'; Dvorak — Sinl;onia 
a V-a — „Din lumea nouă"'.

Simbătă 19 ianuarie 1957. 
ora 19,30: Spectacol de es
tradă. „Examen de admitere" 
prezentat de echipa artistică 
a Ministerului Invătămîntului 
Urmează serată studențească.

Duminică 20 ianuarie 1957, 
ora 17.00 și ora 20,30: Seară 
de film — „Prietene de noap
te".

La decanatul Facultății de 
medicină generală a Insti
tutului de medicină din 

Iași, unde intrasem cu anumite 
treburi, l-am găsit pe Aurel 
Ivan, secretarul comitetului or
ganizației U.T.M., răsfoind de 
zor filele unui registru. Văzîn- 
du-mă, mi-a făcut semn să mă 
apropii de el. I-am surprins în
cordarea cu care consemna dife- 
r :e lucruri pe carnețel. S-a scu- 
at de pe scaun, schijînd un. zîm- 

bet larg. Am citit în ochii tova
rășului Aurel Ivan un amestec 
de bucurie și mirare, fapt care 
mi-a alimentat și mai mult cu
riozitatea

— Am să-ți arăt ceva care — 
sînt sigur — are să te interese
ze. $t i ce-am făcut pînă acum ?

— Dacă îmi spui, am să știu 1
— Am urmărit situația la exa

mene a tuturor cadrelor U.T.M. 
dm institutul nostru. Din 135 
organizatori de grupă, 134 au 
obținut calificative de trecere la 
examenele date pînă acum, în 
special „bine- și „foarte bine“. 
îmi pare râu că acest rezultat 
dt se pcate de semnificativ a 
fost umbrU de studenta Gabriela 
Pteșa, organizatoarea grupei nr. 
25 din anul II B. care a „pxat“ 
a exazsETo! de histo^ogie

— Aorrâra: ?
— Da Fâcînd abstracție Insa 

de această mică excep.ie, rezul- 
iate'e c:\nu:e de organi-
ratorj de grape U-TM oghn- 

I dese în primul rlnd grija cu 
care atemișt'! m ales in condu- 

i noastre eîe- 
bunei Ceva mai 

ivelului lor rîdi- 
. datori- 

tigiu’.a; și autorității de 
bucură, cadrele noastre 
au avut o influență pu- 
asupra studenților 
respective.

slabei

de

2U ales 
a' organizației 
ițele cele mai 
t. Da:oriU ni 

cat politic și profesiona' 
tâ prest 
care Se 
U.T-M. 
ternicâ 
grupele

— Vrelu dteva exemple-
— Cite vrei Pagini întregi cu 

asetnertea exempie. Uite, de pil
dă. in grupa nr. 17 anul L unde 
este organ.taior studentul Dumi
tru Anton (ei însuși a obținut 
calificativul „foarte bine" la exa
menele de biologie și chimie), 
toii studenții au fost declarați 
promovați. La tel și in grupa

>> făcut puțin pentru realizarea 
<< acestei sarcini. Este oare de 
SS mirare, in aceste condiții, că 
>> asupra unor studenți a început 
<< să se exercite influența ideo- 
Sx logiei străine, că în mintea 
// unora și-au făcut Ioc idei cos- 
<< mopoiite, șovine, antiștiințifice, 
SS mistice ? Această situație este 

cu totul anormală în rîndul 
<< studenților, care au depline 

condiții pentru însușirea știin. 
ței. pentru înțelegerea deplină 

<< a fenomenelor vieții de pe po- 
n zițiile înaintate ale marxism- 

leninismului.
n Plenara Comitetului Central 
<? al Uniunii Tineretului Munci- 
(( tor a subliniat că sarcina prin- 
>> cipală în momentul de față a 
?? tuturor organizațiilor de bază 
$$ Și grupelor U.T.M. din tacul- 
>> tați este munca politică pen- 

tru ridicarea continuă a nive- 
lului ideologic al studenților. 
Aceasta este o sarcină statu- 
tară a tuturor membrilor or- 

<< ganizației noastre. Organiza- 
Ițiile U.T.M din facultăți tre

buie să folosească formele și 
metodele cele mai adecvate de 
propagandă marxist-ieninistă, 
pentru desfășurarea unei mul
tilaterale munci ideologice în 
vederea combaterii tuturor ma
nifestărilor ideologiei burghe
ze, a naționalismului și șovi
nismului, ă misticismului și 
cosmopolitismului, a tuturor 
ideilor și teoriilor reacționare, 
a anarhismului mic-burghez, 
folosind în fiecare ocazie nu 
fraze goale, lipsite de conți
nut, ci o argumentare logică, 
științifică, convingătoare. Or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
acorde o atenție deosebită 
studiului științelor sociale, să 
combată însușirea bucherească, 
dogmatică, formală, de dragul 
notei a acestor științe, să lupte

din

nr. 17 a anului II în care nu 
este nici un student restanțier.

— Mulțumesc I
— Te rog să mai notezi. Am 

fi nedrepți dacă nu am eviden
ția și grupa nr. 9 din anul III, 
al cărui organizator, studentul 
Mihai Iacob, de asemenea a ob
ținut „foarte bine" la examene.

— Pînă acum mi-a( vorbit 
despre exemple pozitive. Din 
celelalte nu sînt ?

— Firește. Datorită
munci politice desfășurate de or
ganizatorul grupei nr. 1 din anul 
I, Dumitru Buiuc, studenta Geor- 
geta Sinițchi a fost declarată re
petentă pentru frecventă neregu
lată. De asemenea, în grupa nr. 
7 a anului III al cărui organi
zator este studenta Suzana Gu- 
răndeanu, studenta Elena Ghemu 
nu 6-a prezentat la examenul de 
„anatomie patologică". Un alt 
organizator de grupă care nu 
s-a achitat de sarcinile ce-i re. 
veneau a fost și Mihai Arones- 
cu din anul II B.

— Mă interesează să cunosc 
care au fost rezultatele obținute 
la examene de membrii 
lor U.T-M. de ani.

— La acest „capitol" 
să evidențiez din capul, 

au există nici o

neprevăzută, din care am putut 
trage concluzii destul de Îmbu
curătoare.

— Și acum te las, — mi-a 
spus Aurel Ivan — deoarece mă 
grăbesc să scriu un articol la ga
zeta de perete despre „Exemplul 
cadrelor U.T.M. din institutul 
nostru".

Rămas singur am revăzut În
semnările proaspăt făcute în car
nețelul meu și am constatat că-mi 
lipsește ceva. Am făcut cale în. 
toarsă la decanat de unde am a- 
flat ceea ce îmi trebuia :

Aurel Ivan a obținut și el ca
lificativul „foarte bine" la exa
menele date.

I. AGHINEI 
Corespondentul „Scînteii tinere

tului" pentru regiunea Iași

i
i s

?

i

vreau 
. _ locului 

că nu există nici o ..excepție*— 
Adică, nici un restanțier. „Bine" 
și „foa-te bine” in toate cazuri
le. iată și citeva exemple. Reli 
Davtogner, membră in biroul or
ganizației anului I, este o foar
te bună studentă, cafe a îmbi
nat in mod armonios munca ob
ștească cu cea profesională. Ea. 
împreună cu secretarul biroului 

. de an. Nicu Vafiadias, au orga
nizat de curfnd o brigadă artis
tică ale cărei repetiții se află 
într-o fază avansată

— Dar membrii comitetului 
U.T5L pe institut cum s-au pre
zentat la examene?

— De asemenea foarte 
Studentul Fredi Fucs a 
„foarte bine" la cele două exa
mene date, la ie! ca și Făgăraș 
Georgescu, Demetra Iirim și al
ții :

M-am uitat la ceas. Trecu
se mai bine de o oră de cind mă 
angajasem in această discuție

SARCINILE U.T.M

birouri

Echilibristică

al C.C,

a«o-

Central 
Munci- 
asupra

în rîndul studenților
pentru ca ideile marxist.leni
niste să devină convingeri pro- 
tunde ale fiecărui student. Tre
buie îndrumată șl dezvoltată 
activitatea cercurilor științifice 
de pe lingă catedrele de știinfe 
sociale. Aceste cercuri pot să 
organizeze conferințe, dezba
teri pe diferite probleme ideo
logice, să dea posibilitatea 
aprotundării multilaterale a 
teoriei marxist-leniniste de că
tre studenți.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să se preocupe de găsirea și a 
altor forme specifice de pro
pagandă marxist, leninista in 
rîndul studenților. Pe baza 
unor tematici stabilite conform 
specificului institutului respec
tiv și nivelului studenților din 
diferiți ani de studii, trebuie or
ganizate cicluri de conferințe 
și dezbateri ideologice, 
puneri în adunările gene
rale etc..
larizeze politica 
de construire a 
mulul, să dezvolte 
față de partid, față de clasa 
noastră muncitoare, față de 
tradițiile de luptă ale organi. 
zației noastre revoluționare de 
tineret. Paralel cu aceasta, este 
necesar să se treacă la o mai 
bună organizare a informări, 
lor politice.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să dea o mai mare atenție ute
miștilor din cadrul corpului di
dactic pentru ca aceștia să 
contribuie tn mai mare măsură 
la educarea comunistă a stu
denților, să aibă o atitudine

care

Desen de; N. ARION, student

ex-

să popu- 
partiduluf 

soci aii s- 
dragostea

combativă față de orice in
fluență a ideologiei străine.

întărirea muncii de educare 
comunistă în rîndul studenți
lor nu se poate realiza fără o 
îmbunătățire a vieții interne a 
organizațiilor U.T.M. Ca ur
mare a primirii de membri fără 
discernămînt, în special în ul
timii ani ai școlilor medii și 
în facultăți, în organizațiile 
U.T.M. din institutele de învă- 
țămint superior există un nu
măr de utemiști inactivi, care 
nu-și îndeplinesc nici cele mai 
elementare îndatoriri statuta
re, care au o scăzută conștiin
ță politică. Lipsa de exigen
ță a organelor și organizații
lor U.T.M., lîpsa de control 
sistematic asupra îndeplinirii 
sarcinilor trasate, au dus la 
slăbirea spiritului de răspun
dere și a combativității unor 
membri ai organizațiilor 
U.T.M, din facultăți. Este ne
cesar să se continue cu hotă- 
rîre munca politică de activi
zare a utemiștilor, de întărire 
a organizațiilor U.T.M. din 
facultăți.

îmbunătățirea vieții interne 
de organizație, îndeplinirea 
sarcinilor politice pe care ni 
le pune partidul în față, cer 
să se lichideze cu ședințele și 
prelucrările șablon, să se 
pună în discuția adunărilor 
generale ale organizațiilor de 
bază U.T.M. modul în care 
utemiști! și organele U.T.M. 
muncesc pentru aplicarea sar
cinilor ce le revin din Hotă-

rîrea Biroului Politic 
al P.M.R.

Plenara Comitetului 
al Uniunii Tineretului 
tor a atras atenția 
necesității ca organizațiile 
U.T.M. din facultăți să lupte 
pentru cunoașterea și însuși, 
rea de către toți studenții a 
politicii partidului nostru, 
să educe pe studenți In 
spiritul patriotismului socia
list și al internaționalismului 
proletar, în spiritul dragostei 
față de partid și de clasa 
muncitoare, să educe pe stu
denți în spiritul unei înalte mo
ralități, să ia atitudine hotă- 
rîtă împotriva tuturor mani, 
testărilor reacționare, anarhi
ce, mic burgheze. împotriva 
tuturor elementelor huliganice, 
imorale, dizolvante. Organi
zațiile U.T.M. trebuie să se 
preocupe de justa rezolvare a 
problemelor care frămintă 
masa de studenți, de satisfa
cerea nevoilor lor materiale 
și culturale.

Una din principalele sarcini 
pe care Hotărlrea Biroului 
Politic al C.C. a| P.M.R. a 
pus-o tn fața Uniunii Tinere
tului Muncitor este crearea 
asociațiilor studențești și In* 
drumarea de zi cu zi a activi
tății acestora. Este limpede 
că o dată cu crearea asocia, 
țiilor studențești se mărește 
răspunderea organizațiilor 
U.T.M. din institutele de In. 
vățămtnt superior.

Acum, cind asociațiile stu
dențești au fost deja create, 
sarcina organelor șl organiza
țiilor U.T.M. este de a ajuta 
asociațiile să treacă deindată 
la organizarea unei activități 
concrete pe plan profesional, 
științlfic-cultural, sportiv, pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de studiu și trai, pentru rea
lizarea tuturor prevederilor 
din planurile lor de activitate. 
Organele U.T M. vor trebui 
să analizeze in mod periodic 
munca asociațiilor șl a con
siliilor de conducere ale aces
tora, ajutînd la îmbunătățirea 
formelor și metodelor lor de 
muncă. Munca în ___
ciații a membrilor organiza, 
ției noastre trebuie conside
rată ca o sarcină de U.T.M.

Este necesar ca fiecare stu
dent să cunoască proiectul de 
statut al asociațiilor studen. 
tești și să participe la dezba
terea lui. In timpul vacanței 
de Iarnă, organizațiile U T.M. , 
și asociațiile studențești tre- < 
buie să organizeze o actlvita. j 
te plăcută și instructivă pen- a 
tru folosirea timnuluî liber al 
studenților Orrranele șl or- >: 
ganizațiile U.T M. au datoria 
să antreneze un număr cit >! 
mai mare de utemiști. cu sar- << 
cini concrete In campania e. 
lectorală. atît in centrele uni- $ 
versitare. cît șl 
localități in care 
duc în vacanță.

Sub conducerea 
lor de part'd, 
U.T.M. din învățămîntul su
perior trebuie să înlăture lip
surile existente, să îmbunătă. 
țească radical munca politico- 
educatlvă tn rindul studenți
lor, să contribuie la obținerea 
unor mal bune rezultate la 
învățătură, Ia întărirea disci
plinei universitare, să se ridi
ce la nivelul cerințelor puse 
de partid.

tn celelalte 
studenții se

organizațiî- 
organlzațille

nos.ru


Contraste

J

Ascultind propunerile 
țăranilor muncitori

» -z r-; . ‘

PODUL
de peste DÎMBOVIȚA

Intimpiarea a făcut să pri
vesc un panou despre 
alegerile din trecut Se 

pomenea, concis și tăios, des
pre un deputat de pe vre
muri, Gică Urziceanu ce-și 
avea tabăra electorala la Ba
cău, Obișnuia „conu Jorj“ să 
promită marea și sarea. Nu 
era un original, dar expr»mi 
perfect spiritul vremii. Pro
mitea cu ușurință și cu a-ii.i.aa vu ufuimja 91 v„ —- ‘ 
ceeași ușurința uita promisiu
nile. Cu aite cuvinte nu facea * 
de rușine clasicul profil mo
ral al politicianului burghez.

Și, in aceeași zi, treburile 
gazetărești m-au purtat la in- 
tilnirea unui candidat al F.D.P 
cu alegătorii. Candidatul — 
scriitorul Demostene Botez; 
alegătorii — cetățeni din ra
ionul Stalin. S-au discutat 
multe. Unii au vorbit despre 
probleme importante ale statu
lui, iar alții s-au referit la 
probleme gospodărești, mă
runte dacă le privești prin 
perspectiva unei țări întregi. 
O femeie in virsta. cu părul 
încărunțit, reclama infiin.area 
unei „Alimentare" în cartier. 
O propunere gospodărească 
interesantă, dar obișnuită. 
M-a impresionat insă cind a- 
ceeași femeie a trecut pe un 
alt plan al preocupărilor 
(subliniez — o femeie cam la 
vreo 50— 60 de ani) și anume: 
a cerut înființarea unui dub 
de cartier, deoarece sint multe 
femei gospodine, pensionare, 
etc. care vor să asculte o con
ferință, să cunoască ultimele 
noutăți literare sau științifice 
și așa mai departe.

Au mai fost și alte propu
neri. Nu au lipsit reproșurile 
curente la adresa LL.L. și do
rințele de a se instala gaz- 
metan în toate locuințele din 
cartier. Candidatul nota me
reu. Omul obișnuit să aștear
nă pe albul colii de hirtie 
stihuri, Însemna de astădată 
vrerile cetățenești.

Am reținut două lucruri. 
Intti: spiritul lniîlnlrii. Oa
menii, mindri de realizările 
obținute, spun ce au pe suflet 
și au conștiința că propune
rile lor vor fi studiate șl de
sigur — in raport cu «numiți 
factori — vor fi realizate. 
Iar cimpul propunerilor este 
larg: nu numai probleme ma
teriale ci și probleme ale vie
ții spirituale. Al doilea : can
didatul F.D.P. nu a împărțit 
promisiuni demagogice. A as
cultat, a promis că va privi 
cu atenție propunerile dar a 
precizat că multe din ele pot 
fi realizate numai cu ajutorul 
cetățenilor. Și cuvintele lui au 
smuls aplauze.

Mi-am reamintit de vremea 
„conului Jorj". Contrastele se 
reliefează prin ele insele.

M. RAMURA

„ Uluitorii
—60 de ani) și anume: 'omenea-a.- 

înființarea unui «lub ''' d-rețtt"'- ■

£a sate au loc fructuoase 
IntUniri ale candidoți- 
lor F.D.P. cu alegătorii. 

Corespondenții noștri A. Că
tină și I. Aghinei ne-au rela
tat două asemenea intllniri.

De dimineață s-au pregătit 
cetățenii din comuna Mă- 
riței, raionul Suceava, 

pentru intilnirea cu tinăra lor can
didată a F.D.P.. Avramia Buja- 
novschi. Au adus și fanfara că
minului, iar utemiștii au pavoa
zat frumos sala. In această co
mună cu populație ucraineană, 
mulți dintre cetățeni o cunosc pe 
tovarășa Bujanovschi, de cînd 
a venit pe aici pentru a ajuta 
organizația de tineret sau cea de 
pionieri. Sala era neincăpătoare.

Unul cite unui au început a 
lua cuvintul cetățenii, d scutind 
problemele care li frăm’ntau. Pe 
Veiniciuc llaria o interesează re
zolvarea unei probleme: coope- 
rativa nu este inlotde-auna bine 
aprovizionată și de aceea ea are 
unele greutăți în gospodărie. De 
pildă, nu se aduce zahăr la timp. 
Este evident că aceasta este lipsa 
organelor locale.

Tănase Spetcu își amintește de 
anii regimului burghezo-moșie- 
resc :

— Noi nu aveam atunci nici un 
drept. Dacă vorbeam limba ucrai
neană, limba noastră maternă, 
cind mergeam la primărie eram 
alungați; școală nu aveam îr- 
limba maternă. Noi nu aveau 
dreptul decit să robim r 
iți Prtincu.' Dar ăcurn tîate 
schimbat. *

\ comugpU,^pc ^>>yi. 

d-reptufile, dar ei doresc < 
viitor să se realizeze și 
multe în comuna.lor.

Țăranul muncitor Vaaile Ni- 
cutaiciuc a propus să fie clădită 
în comună o baie și și-a expri
mat părerea că ar fi posibil să 
se construiască și o uzină elec
trică. îmoreună cu co,T.una De--

Ați trecut vreodată prin. co mu-, r ii descoperiseră un loc de tre
na Tătărani din raionul ' Tîrgo* ' cere peste rîu mai bun și in ace- 
viște 7 Ați avut 'poate nevoie să' lași timp cu malurile mai apro- 
mergeți mai departe în Comuna piate cu cel .puțin 20 metri, 
Gheboieni? Vă- amintiți? Trebuia Aici s-au apucat ei — împreună 
să înconjurați aproape 20 de ki
lometri pină ajungeați la podul 
de peste Dîmbovița din comuna 
tihnești. Exista "însă o cate" luai 
rcurdă. O cale "numai de 110 
metri. i\fu credeți? A^ta irfs^âm- 
nă că nu ați fost niciodată pînă 
■la malul riultii din marginea co
munei. Dacă vă auceați pină aco
lo, de bună seamă cp ați fi vă
zut urma unui pod care a exis
tat cindva.

In 1950, apa rîului s-a revăr
sat, provocind o mare inundație. 
Podul a fost smuls de puhoiul 
aoelor care l-a destrămat pină la 
ultimul pilon, cărind anoi toată 
lemnăria la vale.

De atunci oamenii nu au mai 
trecut pe aici, deoarece nu mai 
aveau pod. Timpul s-a scurs.

i oamenii 
ogoarele dincolo 

. — * 7
' ce la munca cîmpului pe la orele 

2—3 noaptea pentru a fi acolo 
odată cu ivirea zorilor. Seara 
cind se întorceau ti apuca noap
tea pe drum. în cursul lunii de
cembrie a anului trecut oame
nilor li s-a făcut lehamite de a 
mai continua să meargă la lotul 
lor de pămint tot pe ocolite. Ei, 
dar ce te faci cind podului ti tre
buiau piloni sănătoși și seînduri 
de gater groase de 30—40 de cen
timetri. Și unde mai pui că 
n-ajungeau numai cîteva. Trebuia 
material pentru un pod cu o 

. lungime de 140 metri și cu o 
lățime de 4,30 metri pentru 
ca acesta să suporte o greutate 
de 10 tone. Oamenii au găsit so
luția. Ei au adunat 50.000 lei prin 
autoimpunere.

Gheorghe Badea — un om mai 
, pir etnic, de meserie tehnician con- 
i struefor — a prezentat un proiect 

comitetului executiv al sfatului 
popular.

în proiect era prevăzut doar 
devizul de materiale, care se ri
dica tocmai la suma realizată 
prin autoimpunere. Mina de lu
cru era' o problemă. Așa că nu 

i se știa cind se vor începe lucră- 
i rile. Tocmai in acest timp cine 
; știe cum s-a făcut, a trecut pe 

aici instructorul teritorial al co- 
i mitetulki raional U.T.M., Alexan

dru Avramescu. Drept e că era 
obosit de drum, insă cînd auzi 
oe președinte și pe proiectant 

: discutînd despre mina de lucru 
i ii dispăru toată oboseala.

Plecă, luindu-și rămas bun și 
îl căută aproape prin tot satul 
pe Nicolae Badea — secretarul 

i organizației U.T.M. din comună. 
i ...Era prin luna august. Tine-

cu unii tovarăși de specialitate— 
sâ lucreze la construirea viitoru
lui pod. Pentru a asigura șnîna 
de tilcru s-au orlndiiit tn așa fel 
ca ta fiecare să-t vină rîndtd 
atunci cind, are mai puțin de lu. 
cru' la cfnip. Inițiativei aces'teib 
i s-au alăturat și tinerii mineri 
de la mina Mărgineanca.

Pentru a înlătură la o viitoare 
revărsare a rîului distrugerea 
podului, după proiectul tehnicia
nului Badea, capetele podului 
aveau să fie turnate din beton. 
Curind satul a ajuns un adevă
rat șantier local de tineret.

— Măi Gheorghe, vezi tu, de 
angajat ne-am angajat noi să 
muncim. Dar crezi tu că noi ne 
pricepem și la turnatul betonu
lui ? Uite aicea eu cred că am 
scrîntit-o — vorbea grijuliu ute- 
mistui Andrei Cirstoiu.

— Lasă mă Andrei, mă! Nu 
te necăji tu de asta. Nu știi că 
fu sat avem tineri care au făcut 
armata la pioneri ? Ei au învă
țat lucrurile astea. Apoi s-or 
găsi ei și specialiștii.

..Apa a fost îndepărtată cu to
iul de aici. In pămint, s-a căscat 
o gură de cofraj prelungită pină 
sus, mai ,sus decit malul, cu schela 
de setnduri. Această „gură" pare 

jlămtndă. Cinci tineri cari 
cu roăbete' batastul amestecat cu 
ciment și tl toarnă de zor. Sint 
utemiștii Gheorghe Badea. Andrei 
Cirstoiu, Gheorghe Rizea, Aurică 
Rușeț șl Androne Armeanu.

Citeva zile după aceea tn locul 
gurii flăminde se înălța pri
mul capăt al podului frumos 
șl drept ca toate capetele de pod 
construite din beton.

Curind s-a înălțat șl celălalt 
capăt din marginea comunei 
Gheboieni.

Dimineața aburul cețos al rîu- 
lui te învăluie rece și neprietenos 
și ți se vlră parcă și tn suflet. Al
bul imaculat al zăpezii se zdren
țuiește tnsd odată cu sosirea di
mineții cenușii. Tinerii nu țin sea- 
ma de ftig. Angajamentul luat In 
numele organizației de bază 
U.T.M. de a termina podul pînă 
tn primăvară ti face să uite și 
de frig și de tot.

Din cînd în cînd, instructorul 
comitetului raional U.T.M. trece 
șl pe aici. Vine înghețat tun, dar 
cînd vede tinerii la lucru inima 
tl bate mai tare, iar obrajii i se 
colorează ca trandafirul roșu... 
Știe că are șl el o părticică de 
contribuție în toată treaba asta...

mănești. La sfîrșit a luat cuvîn- 
tul tînăra candidată. Cuvîntul ei 
a fost ascultat cu atenție, 
np ovarășa Agiaia Nichita,
I membră a întovărășirii a- 

gricole din comuna Heieș- 
teni, raionul, Tîrgu Frumos, re
giunea iași, a venit zilele trecute 
in mijloc ui alegătorilor din co
muna Cotnari, care au propus-o 
candidată a-F.D.P. în aiegeri.e de 
deputați pentru Marea Adunare 
Națională In circumscripția elec
torală nr. 16. Se aflau în sala de
venită neîncăpătoare, țăranii 
muncitori Icn Ursu și Gheorghe 
Zbiroiu, funcționara Acatinca Gri- 
goraș, utemistul Gheorghe Tobil- 
toc și alții. In cadrul adunării 
s-au discutat diverse probleme 
gospodărești și s-au găsit solu
ții pentru rezolvarea lor. Vor
bitorii, mulți la număr au în
fățișat în cuvinte simple, dar 
deosebit de simțite, realizările in- j 
făptuite în anii puterii populare 
în comuna Cotnari. Bine a spus 
alegătorul Mihai Dănilă:

— Noi nu trebuie să ne mul- 
lumini dear cu atit. Avem putin
ța ca muncind hetărîți să facem 
satele noastre mai frumoase. Ei 
a arătat in continuare că, cu 
sprijinul organelor locale ale pu
terii de stat s-ar putea radiofica 
și comuna Cotnari.

Profesorul Constantin Dumur- 
a propus ca in fostul castei 

bojeresc din comună să fie ame
ndat un sanatoriu sau o casă

Analfabetismul și obscu
rantismul tn care au fosf ți
nute generațiile de oameni 
al muncii tn regimurile tre
cute, peste puțin timp vor

deveni, în întreaga țara, sun. 
ple noțiuni de dicționar.

Sub soarele democrației 
populare a crescut și s-a dez
voltat invățămintul de toate

gradele. Noi școli spațioase 
au răsărit In satele patriei 
noastre.
In fotografie: Școala de 
7 ani din comuna Scucia, re
giunea Suceava.
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alegătorii s-au angajat să contri
buie cu inițiativa lor gospodă
rească. Tovarășa Agiaia Ni chita 
și-a notat cu luare aminte toate 
propunerile alegătorilor. Ea a ară
tat că va pune umărul alături de 
cetățenii din comuna Cotnari pen. 
trn înf-’otuirea pronmeri’or.
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Cu citeva zile In urmă, un re
dactor al ziarului nostru a vi
zitat centrul mecanic S. M T. 
Craiova, cu care prilej a pus 
unele întrebări tovarășului Gri
gor e Lupulescu. directorul aces
tui centru.

Reproducem întrebările și răs
punsurile primite:

ÎNTREBARE: Cum v-ațf pre
gătit pentru îndeplinirea planului 
de reparații din iarna anului 
1958—1957 ?

RĂSPUNS: In iarna anului 
1956—1957 centrul mecanic S.M.T. 
Craiova are în planul de repa
rații un număr de 47 mo. 
toare și 106 tractoare, cu 17 mo
toare și 20 de tractoare?mai mult 
decit în perioada corespunzătoare 
a anului trecut OdaM cu mări
rea sarcinii de plan au crescut 
și posibilitățile noastre pentru, în
deplinirea planului și pentru con
tinua reducere a prețului de cost. 
Condițiile de muncă s-au îmbună
tățit prin construirea unei noi 
hale, care ne permite să reparăm 
cite 25 tractoare deodată și nu 6, 
cite încăpeau in vechea hală. De 
acum înainte putem satisface in 
întregime cerințele celor 14 stați» 
uni deservite de noi. In al doilea 
rind. terminarea acestei con
strucții ne permite sâ organizăm 
reparațiile pe posturi de lucru 
specializate, după cunoscuta me
todă a mecanizatorului sovietic 
Bugacev. Colectivul nostru se 
silește să folosească pe deplin 
toate resursele care ne stau la 
îndemină. Pot să dau exemplu in 
această direcție pe utemistul Ma
rin Diaconu, pe tinerii Ion Iacob, 
Lucian Claudiu Stanciu. Vasile 
Florescu și pe alții, datorită 
strădaniei cărora întreprinderea 
noastră a început, din acest an, 
sâ recondiționeze role de căru
cioare, steluțe, carcase pentru cu
tiile de viteză, ambjgjpje pe^tn* 
motoarele tractoarelor' K.D 35, 
roți de întindere pentru ace
leași tractoare și altele, care ne

uzură anormală și incomplecte. 
Să dăm cuvintul faptelor. De Ia 
tractorul cu seria 1068, adus de 
S.MT. Poiana Mare. lipsesc ur
mătoarele piese și ansamble : trei 
faruri cu suporți (adică toate), 
două roie-cărucioare, două apa
rate de bord, iar puntea din 

, spate este spartă (defecțiune ne- 
remediabilă). Majoritatea trac
toarelor aduse de S-M.T Birca au 
cutiile de viteză complect dis
truse, pinioaneie demontate sau 
schimbate, filtrele de aer degra
date și capotele laterale lipsă. 
Nu mai vorbesc de S-M.T. Olari, 
care în afară de gravele defec
țiuni tehnice despre care am po
menit mei sus. a adus tractoarele 
și cu rulmenții distruși.

Care sint urmările? In primul 
rind se mărește volumul chel
tuielilor de reparație a unui 
tractor cu aproximativ 30 la sută 
și chiar mai mult. In al doilea 
rind, îndeplinirea planului nostru 
de producție este îngreunată. 
După cum se știe, centrul meca
nic fiind o întreprindere socia
listă, nu urmărește aă-și mă
rească beneficiile prin lucrările 
executate, chiaT dacă are de a 
face cu oameni fără suflet, care 
iși bat joc de bunurile statului; 
dimpotrivă, noi vrem să facem 
tot ce ne stă în putere pentru 
prelungirea vieții mașinilor și 
reducerea continuă a prețului de 
cost, ca în felul acesta să ne 
aducem contribuția la creșterea 
neîncetată a nivelului de viață al 
poporului. Dar în mintea unor 
oameni cu funcții de răspundere 
din S.M.T. s-a cuibărit o con
cepție dăunătoare. Ei gîndesc că 
înlocuind piesele bune cu altele, 
luate din lăzile cu fiare vechi' de la 25 de zile ia 15 zile. Ur- 
ale stațiunii, centrul mecanic va. 
fi nevoit să le dea în. loc altele 
noi, iar ei vor face, economii de 

țu piese. Lucrul, acesta a ieșit la 
iveală mai ales cu prilejul unei

__ v. _______ ____ ., consfătuiri ținute recent la cen- 
cospt astfel numai 20 la sută din trul mecanic, în care inginerul

Tudor de la S.M.T. Olari se caia 
că n-a avut atita „inspirație" să cate.

oprească cutiile de viteză de la 
toate tractoarele trimise centru
lui mecanic, nu doar de Ia dteva. 
Asta nu înseamnă decit că ingi
nerul Tudor vrea să-și fure sin
gur căciula.

Goana după piese e o conse
cință a superficialității cu care 
S.M.T.-urile iși întocmesc Ia în
ceput de an planurile de aprovi
zionare. Vinovat pentru această 
neglijență se face și serviciul re
gional S.M.T., care a slăbit con
trolul necesar în această privință.

E de la sine înțeles că, acolo 
unde cea mai mare parte din 
masa salariațiior sînt tineri, un 
rol însemnat in desfășurarea pro
cesului de producție revine orga
nizațiilor LL T. M. Contribuția or
ganizațiilor U.T.M. Ia educarea tl 
nerllor mecanizatori pentru păs
trarea ....................
făcut simțită 
dat exemple . ..
privință. Aș vrea că, pe această 
cale, să fac un apel —
ganizațiile de bază U. T. M. din 
cele 14 stațiuni deservite de cen
trul mecanic S.M.T. Craiova. Stă 
in putința lor să stirpească de
finitiv repetarea unor astfel de 
fapte, care vin să ponegrească 
prestigiul unităților respective, 
în care muncesc și utemiști.

ÎNTREBARE: Ați dori să in
formați cititorii ziarului nostru și 
despre angajamentele centrului 
mecanic pe care-l conduceți, în 
cinstea alegerilor * * - - ■
arie ?

RĂSPUNS: In legătură cu a- 
ceasta, noi ne-am " ,
torva obiective. Unul din ele este 
angajamentul nostru de a scurta 
perioada reparației unui tractor

unurilor obștești nu s-a 
la stațiunile care au 
nedemne in această

către or-

de la 3 febru-

fixat asupra ci-

ION TEOHARIDE

F otografia de mai sus înfăți șează o scenă obișnuită in zilele 
noastre: candidata F.D.P. sttnd de vorbă cu tovarășele ei 

n„„4 de mUn-că" AcJe.s}e?.° j,n'onJoara cu dragoste și stimă. Irina 
Band,, propusa candidata a F.D.P. în circumscripția electorală nr. 29, 
Cluj de către colectivul uzinelor„ianoș Herbak", este una din 
zecile de candidați care vor reprezenta miine cu cinste interesele 
oamenilor munco în forul suprem de conducere a statului nostru 
democrat-popular.

Din carnetul I .da reporter K-UID I - Cl ITI CUnOSCUt

PE TÎNĂRUL CANDIDAT
D in Rădăuți am plecat tn co

muna Bilca pentru a-l cu
noaște pe Vasile Savu, cei mai vum mutvciwrm 

candidat al F.D.P. in circumscrip- Și tatăl său, și bunicii 
ția electorală Brodina. Savu e l__
'in tinăr gater ist bine cunoscut in a fost o a doua vatră. Pe Savu 

ti cunosc bine; a fost șef de bri
gadă la Paltin, a calificat oa
meni, a crescut oameni și sfatu
rile sale au multă prețuire aci la 
noi. Despre aceasta vă vor spune 
însă mai t:“-

Petre Coniac — maistru la fa
bricație : „Savu este unul dintre 
cei mai buni muncitori ■ ai noștri. 

. săi au
lucrat la gater. Pentru ei fabrica

prețul tarifar. Mai merită pome
nit și numele tinărului Gheorghe 
Mănescu, care cu ajutorul ingine
rului mecanic Lucian Butoi și 
al maistrului ion Tobă a con
struit un dispozitiv pentru con
fecționat bolțuri de șenile, adu- 
cind in felul acesta o economie 
de 16.200 lei. Tinărul Petre Ber- 
covici a confecționat de aseme
nea un dispozitiv pentru încer
cat duritatea arborelui motor. Nu 
trebuie uitați 
tori Dumitru 
Băluță, Lazăr 
rește că noi 
acești tineri ._ r__
timp atît îndrumarea 
cit și recompensele meritate

ÎNTREBARE: Ce ne puteți 
spune despre proveniența uzurii 
motoarelor și tractoarelor trimise 
centrului mecanic pentru a fi re
parate de către stațiunile pe care

nici tinerii inova- 
Chirculete, Florea 
Marin și alții. Fi- 
ne-atn îngrijit ca 
să primească la 

t tehnică.

mătorul obiectiv e strîns legat de 
calitatea reparațiilor. Ne propu
nem ca in acest an să nu mai 
avem nici o reclamație din partea 
unităților respective. Totodată ne 
angajăm ca pină la 3 februarie 
să realizăm cel puțin 75 la sută 
din totalul reparațiilor planifi-

Mai mult porumb hibrid
La direcția agricolă a sfatului 

popular al regiunii Ploești a a- 
vut loc zilele acestea o consfă
tuire pentru definitivarea planu
lui _prly_ind extinderea suprafeje- 

flor ce. vor fi InsSmîr.tate - aritfl a* 
cesta cu sămînță hibridă de poț- 
Tumb. Potrtvit acestui plan, gos
podări He agricole de stat, o mare 
parte din gospodăriile colective 
și numeroși țărani cu gospodărie 
ind:viduală vor însămînta în a- 
cest an cu 'sămînță hibridă peste 
100.000 ha. Pînă acum la labora-

torul regional Ploești și laborato
rul raional Buză-u pentru contro
lul semințelor s-au făcut probe 
la aproape 2000 tone sămînță hi
bridă de po;umb,.

S-a stabilit de asemenea 
sebimbuf tțe sămînță hibridă, pre
cum și suprafețele necesare ce 
vor fi tnsămtnțate tn acest an de 
gospodăriile agricole de stat și de 
peste 30 de gospodării colective 
pentru producerea seminței hibri
de de porumb.

Regimul de economii factor hotăritoral ridicării nivelului de trai al poporului muncitor
(Urmare din pag. l-a)

se puteau aștepta in anul

raion și faima sa se datorește 
attt meșteșugului de care dă el 
dovadă, cit și tradițiilor pe care 
le poartă din generație in gene
rație familia sa. Mi s-a spus că 
Savu e acasă la Bilca. La Bilca 
Insă nu l-am găsit pe Savu. Omul 
■tiecase in zori la Falcău să vadă 
•e se mai aude la fabrică. Am 
uai atunci drumul Falcăulul, te- 
•nlndu-mă să nu se întimple iar 
jreo încurcătură. Nici la Falcău 
nu l-am găsit pe Vasile Savu. 
Ce era de făcut ? Să mă indrept 
lin nou spre Bilca nu mă tndu- 
■am; se inserase, drumurile erau 
desfundate și cine știe dacă po
vestea acestui „du-te, vino", nu 
s-ar fi repetat din nou. Din in- 
surcăiura aceasta m-a scos insă 
Petre Coniac, maistru la fabrica- 
'ie, care afllnd pricina pentru 
-.are tl caut pe Vasile Savu mi-a 
tugerat: „Dacă vreți să stați de 
vorbă cu Savu neapărat, atunci 
r.ăuta(l-i pe băieții din brigada 
ui, întrebați pe oricare muncitor 
de aci din Falcău și fiți sigur că 
tot ce ați vrea să știți despre 
Savu, puteți afla de la ei. E ca 
și cum ați sta de vorbă cu Va
sile Savu în persoană. Savu e 
•.unoscut de toți".

Am urmat îndemnul maistrului. 
Nu.mi-a părut rău de timpul pier- 
iuti. Acum am desprins din car
netul de notițe, fără să stilizez, 
'ără să înfrumusețez, vorbele pe 
:are mi le-au spus muncitorii 
emnari din Falcău, despre Vasile 
Savu, candidatul F.D.P. la Bro- 
iina. Desigur, se cuvine ca în 
primul rlnd să relatez ce mi-a 
;pus maistrul Petre Coniac, apoi, 
'.n ordinea desfășurării acestui in
terviu neobișnuit, voi reda cele 
relatate de ceilalți tovarăși.

insă bine, Șerhan Dumitru

Precup, doi dintre ti-șl Vasile
netă pe Care i-a învățat el de cu. 
rlnd meserie. Eu aș vrea să-mi ex
prim bucuria că din mijlocul 
nostru, al unor muncitori modești 
din nordul țării, a fost propus un 
candidat in alegerile pentru Marea 
Adunare Națională. La 3 februa
rie, de ziua alegerilor, vom vota 
pentru el, ca pentru un frate ai 
nostru, cu toată încrederea".

Șerban Dumitru — ajutorul lui 
Vasile Savu : ,-Și pe mine tot to
varășul Vasile Savu m-a învățat 
meserie. Brigada noastră are 32 
de oameni. Pe Savu tl stimăm nu 
numai pentru că este șeful nostru. 
El e un om modest, nu vorbește 
urli cu noi, nu ne înjură și chiar 
cînd greșim se poartă liniștit,

demn. Îmi amintesc că zilele tre
cute a picat o bilă la gater toc
mai pe mina lui. Greutatea bilei 
și înălțimea de ia care a picat, 
i-au rănit puțin mina. L-a durut 
mult; dar el nu s-a mtniat pe 
noi. Noi avem multă încredere in 
el. Venim la tovarășul Savu ori 
de cite ori avem vreo pricină. 
Cind Gheorghe Belehorsciii a 
vrut să se însoare, a mers la 
Savu acasă și i-a cerut sfat. A- 
casă la Vasile Savu a fost și un 
alt tovarăș al nostru, llarion Ju- 
r avi ea. S-a dus acolo ca la un 
frate mai mare. Mult ne-am bu
curat noi de propunerea ca din 
mijlocul nostru să fie desemnat 
un cantidat in alegeri. Și mai 
mult ne-am bucurat Insă cind 
acest om a fost desemnat tn per
soana tovarășului Vasile Savu ; o 
mai bună alegere nici nu se pu
tea. Vasile Savu e iubit de toți".

Fucs Beno — tehnician șef: 
„Pe tatăl, lui Vasile Savu l-am 
cunoscut de peste 20 de ani. Pe 
fiul lui tl știu de patru ani. Fie 
zi, fie noapte, fie sărbătoare, Va
sile Savu a răspuns întotdeauna 
printre primii, ori de cite ori era 
nevoie. El e un muncitor capabil, 
liniștit și tnodest. E inteligent și 
nu iartă nedreptatea. In munca 
de răspundere în care tl vom 
trimite, desigur că aceste calități 
ale sale se vor dezvolta șl mai 
mult. El va reprezenta interesele 
noastre, ale acestora care mun
cim aci sub pădure și de care ni
meni, pini la puterea populară, 
nu s-a ocupat".

Am plecat din Falcău fără să-l 
văd pe tovarășul Vasile Savu. 
Fără să-l văd — dar nu și 
fără să-l cunosc. Tovarășii lui, 
muncitorii din Falcău, mi-au dat 
și o fotografie a sa. E tocmai 
așa cum mi l-am închipuit, după 
ce am stat de vorbă cu alegătorii 
lui Vasile Savu.

M. ZONIS

le deserviți ?
RĂSPUNS: Starea motoarelor 

primite de noi și proveniența de
fecțiunilor împart în două ca
tegorii stațiunile pentru care lu
crăm. In prima categorie pot fi 
încadrate S.M.T. Băilești, Laloș 
și Corabia, care au adus tractoa
rele și motoarele într-o stare 
tehnică bună, la uzura normală 
și cu toate piesele. In cealaltă 
categorie inttă S.M.T. Segarcea, 
Poiana Mare, Cîrcea, Birca, “ 
lari, care au adus tractoarele

O- 
cu

Vizitele unor 
oaspeți iugoslavi

In continuarea vizitelor F- 
care le fac în Capitală miercuri 
dimineața, membri delegației In
stitutului federal de securitate 
socială din R.P.F. Iugoslavia, 
condusă de Sijan Dușan a-u (ost 
oaspeții muncitorilor uzinelor 
„Republica".

Oaspeții au fost însoțiți de to
varășii Nicolae Istrate, secretar 
și N. Olaru, șefql secției asigu
rări sociale a C.C. al Sindicatului 

"muncitorilor din industria meta
lurgică și construcțiilor de ma
șini.

In cursul după-amiezii, la 
Casa de 'cultură a Sindicatelor 
Sijan Dușan a vorbit în fața a 
numeroși activiști sindicali . și 
lucrători din sistemul de asigu
rări și prevederi socîaje din Ca
pitală despre organizarea și ac
tivitatea Institutului federal de 
securitate socială din R.P.F. Iu
goslavia precum și despre legă
tura ce există între sindicate și 
acest institut.

Membrii delegației au răspuns 
apoi numeroaselor întrebări puse 
de participanții la consfătuire.

(Agerpres)

Pe

nu 
1956 la rezultate pozitive in re
ducerea cheltuielilor de producție 
atita vreme cit consumul speci
ile de cocs a fost cu 3,6 la sută 
mai mare decit cel normat și 
atunci cind consumul de lingotiere 
a depășit nivelul planificat dato
rită unei proaste manipulări și 
întrebuințări a acestora.

Reducerea consumurilor speci
fice este o problemă cheie a 
regimului de economii. In reali
zarea acestui obiectiv noi aștep
tăm multe din partea tineretului 
muncitor din uzinele noastre. In 
principiu, reducerea consumurilor 
specifice se obține prin respec
tarea strictă a disciplinei tehno
logice, adică a normelor și in
strucțiunilor privind modul de 
executare a diferitelor operații, 
precum și prin aplicarea cu în
drăzneală pe scară largă a teh
nologiei noi, avansate. La uzi
nele „Gh. Dimitrov" Arad tinerii 
de la secția forjă, aplicind cu 
succes metoda forjării în matrițe, 
au reușit să economisească 3 57S___ ________________________  
kg. metal. La uzinele „Mao.Țze- 
dun“ din București, aplicarea 
turnării in cochile la o serie de 
piese în greutate de 148.500 kg, 
a permis să se realizeze o eco
nomie de 19.000 kg metal.

Trebuie să arătăm că in unele 
părți consumurile specifice nu 
pot fi micșorate intr-o proporție 
mai mareK datorită faptului că 
nerespectarea disciplinei tehno
logice duce la apariția unor re
buturi însemnate. De exemplu, 
la uzinele „Independența" din 
Sibiu, rebuturile peste nivelul 
admis care au existat în trime
strul III.1956 echivalează cu va
loarea a 130 tone tuburi de pre
siune sau 400 bucăți ciocane de 
abataj.

Cum se pot impăca oare tine
rii de la uzinele „Progresul" 
Brăila — inițiatorii acțiunii pen
tru realizarea de economii egale 
cu prețul de cost al unor impor
tante produse finite — cu situ
ația ca in 1956 să fi existat re-

buturi in valoare de 1.157.000 
lei ?

Considerăm că in momentul de 
față, cind se pune un accent atit 
de mare pe problema înfăptuirii 
sarcinilor progresului tehnic, 
tinerii muncitori trebuie să se 
găsească in primele rinduri ale 
luptei pentru introducerea proce
deelor tehnologice avansate șl 
pentru respectarea strictă a dis
ciplinei in procesul tehnologic — 
căi importante pentru reducerea 
consumului de materiale, pentru 
reducerea rebuturilor, pentru scă
derea prețului de cost.

Tinerii din uzinele noastre tre
buie să-și îndrepte atenția spre 
găsirea unor noi forme, unor noi 
metode de realizare a economii
lor. Iată de pildă, in uzinele 
noastre se realizează o serie de 
produse ca: autobuse, locomotive, 
vagoneți, tractoare, unități de 
pompaj etc. Știți oare că dacă la 
toate aceste produse s-ar aplica 
metoda croirii combinate a 
tablei, s-ar putea obține anual 
sute de tone de tablă economi
sită?. Cite bunuri de larg con
sum nu s-ar putea realiza din 
această tablă ?

Un rol important in realizarea 
economiilor ii are mișcarea de 
masă a inovatorilor. In rindu- 
rile inovatorilor din cadrul uzi
nelor metalurgice și constructoare 
de mașini se află numeroși tine
ri. Nume de tineri inovatori ca : 
strungarul Comșa și ing. Sălă- 
jan Mihai de la uzinele „Repu
blica" București, lăcătușul Du- 
dcscu S. de la uzinele „T. Vla- 
dimirescu", turnătorul Duță Gh. 
de la uzinele ,,23 August" Bucu
rești, Onică Mihai de la Șanti
erul Naval Turnu Severin, 
strungarul Anghel Ștefan de la 
I.O.R., — București, tehnologul 
Rechișan Ion de la Combinatul 
Metalurgic Reșița și mulți alții, 
sint cunoscute și prețuite in în
treprinderile noastre. Pentru 
a vedea eficacitatea inovațiilor 
din punctul de vedere ai reali
zării de economii, este suficient 
să arătăm că numai in cadrul 
concursului de inovații desfășurat 
in întreprinderile metalurgice și

constructoare de mașini, In anul 
1956 s-au obținut economii care 
sint echivalente cu valoarea a 
550 locuințe muncitorești, sau a 
300 autocamioane tip „Steagul 
Roșu", sau a 550 tractoare tip 
KD-35, sau a 15 locomotive tip 
Reșița de 108 tone.

Pentru a mări aportul adus de 
către tineretul muncitor la reali
zarea de economii prin inovații, 
este important ca personalul teh- 
nico-ingineresc precum și cabine
tele tehnice să acorde tinerilor 
inovatori o asistența tehnică sis
tematică, să-i înconjoare pe a- 
cești tineri cu atenție și dragoste, 
sâ asigure realizarea propuneri
lor valoroase și recompensarea la 
timp a tinerilor inovatori.

Adeseori se consideră că lupta 
pentru regimul de economii pre
supune măsuri tehnice sau orga
nizatorice care să modifice radi
cal procesul de producție. In rea
litate, în afară de asemenea mă
suri au o mare însemnătate mă
surile care par mărunte dar al 
căror efect total este foarte mare. 
Cite economii nu s-ar putea rea. 
liza de pildă dacă în ioc să se 
introducă in cuptoare fierul vechi, 
s-ar alege cu migală piesele cu 
un conținut ridicat de metale 
rare și s-ar elabora șarje de oțel 
de calitate îndeosebi pe baza a- 
cestor materii prime ? Tocmai așa 
au reușit tinerii de la cuptorul 
electric al uzinelor „Progresul" 
Brăila, conduși de utemistul Io
nel Stoian, să economisească in 
mai puțin de două luni din zile 
1138 kg. de fero-mangan

Adeseori cînd vorbim de eco
nomii, ne gînd'm în primul rind 
la economii de materiale, com
bustibil, energie etc. Dar oare e. 
conomia de timp nu este preți
oasă ? Oare economia de resurse 
bănești nu este prețioasă ? Fără 
îndoială că da. Dacă acest lucru 
ar fi fost înțeles de colectivul in. 
treprinderii „9 Mai" Saligni, de 
pildă, nu s-ar fi produs in cursul 
anului trecut peste 18.009 ore de 
întreruperi neplanificate în pro
cesul de producție, ceea ce ar fi 
ipermis să se realizeze suplimen-

tar încă circa o jumătate de mi
lion șuruburi mecanice. Dacă 
acest lucru ar fi fost înțeles de 
colectivul întreprinderii miniere 
„Banița" nu ar fi plătit in 
cursul anului trecut 21 035 lei lo
cații 
men 
căile

In ________ ,
muncitori, tineri ingineri și tehni
cieni, tineri funcționari și fiecare, 
in sectorul său de activitate, poate 
să aducă o contribuție la reali, 
zarea regimului de economii, in 
industria constructoare de mașini 
se desfășoară o acțiune consec
venta pentru reducerea greutăți, 
lor proprii a unor serii de produse 
în vederea modernizării și per. 
fecționării lor constructive. Oare 
tinerii ingineri, proiectanți și teh. 
noiogi. n-ar putea spune un cu- 
vint mai greu în această privință, 
aplicind cu curaj metodele noi de 
calcul, proiectare și tehnologia 
modernă ? In uzinele noastre se 
desfășoară o acțiune consecventă 
pentru reducerea formularisticii. 
pentru lichidarea elementelor de 
tărăgăneală Și birocratism, izvor 
de p.crderj și eheltuieli neproduc
tive. Oare nu ar putea și tinerii 
din serviciile tehnice și adminis- 
trative să vină cu soluții 
mai îndrăznețe, inovatoare pen
tru rezolvarea la un nivel înalt 
a acestor sarcini? Cu siguranță 
că da.

Partidul, guvernul, toți oamenii 
muncii iș! pUn in mn(j jn(jrep. 
tațit nădejdi mari în tineretul no. 
stru. Sintem încredințați că tinerii 
din uzinele noastre, conștient) de 
sarcina patriotică de a realiza un 
regim complex de economii, nu.și 
vor precupeți eforturile pentru in- 
depunirea acestei sarcini, adu- 
cind contribuția lor de preț la 
creșterea și perfecționarea mai 
departe a producției, la făurirea 
unui belșug tot mai mare de pro
duse Ș! la ridicarea nivelului de 
■rai al poporului muncitor.

pentru neîncărcarea la ter- 
a vagoanelor comandate ia 
ferate.
uzinele noastre avem tineri
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Sosirea la Budapesta a delegației 
guvernamentale a R.P. Chineze

BUDAPESTA 16 (Agerpres).— 
La 16 ianuarie la invitația gu. 
vernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar, a sosit la Buda
pesta, venind de la Varșovia cu 
un avion „Tu. 104“, delegația gu
vernamentală a Republicii Popu. 
lare Chineze, In frunte cu Ciu

Ministrul R. P. R. 
în Birmania a prezentat 
scrisorile de acreditare

RANGOON 16 (Agerpres). - 
La 15 ianuarie a.c. Pavel Silard, 
trimisul Extraordinar și minis
trul Plenipotențiar al R P.R. la 
Rangoon, a prezentat președinte
lui Uniunii Birmane, dr. Ba U, 
scrisorile sale de acreditare

Au fost de față Sao Kun Cio. 
vicepreședinte și ministru de 
Externe, Barrlnston, Secretarul 
Permanent al Ministerului de Ex
terne și funcționari superiori de 
la Președinția Consiliului de Mi
niștri $i Ministerul Afacerilor Ex. 
terne din Uniunea Birmană.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele U- 
niunii Birmane și Ministrul R.P.R. 
a avut loc o convorbire amicală.

IDEEA SOCIALISMULUI 
unește strins popoarele noastre
Decîarajia comună cu privire la tratativele polono-chineze

ARTURO I
TOSCANINI]

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
La 16 ianuarie a Încetat din via
ță ia New York cunoscutul diri
jor italian de faimă mondială, 
Arturo Toscanini, In virstă de 89 
de ani.

Născut la 25 martie 1867 la 
Parma, Toscanini după ce a ab
solvit conservatorul local a figu
rat ta tnai multe mici orchestre 
italiene înainte de a fi angajat 
ia o companie de operă. Prunul 
său mare succes Toscanini l-a 
obținut tn 1886 in opera Aida cu 
prilejul unui turneu efectuat de 
compania sa la Rio de Janeiro. In 
1898 Toscanini a fost numit prim 
șef de orchestră și director artis
tic al operei Scala din Milano. 
Un mare triumf al său l-a consti
tuit debutul în 1908 Ia Opera 
Metropolitan din New York. In- 
ceptnd din 1929 el dirijează ma
rile orchestre americane, fiind în 
cele din urmă numit prim șef al 
orchestrei filarmonice din New 
York, post pe care l-a ocupat 
pină în 1936.

Susținător al muzicii noi, Artu
ro Toscanini, a dirijat numeroase 
lucrări ale compozitorilor con
temporani de renume mondial, 
firintre care se numără rapsodiile 
ui George Enescu, simfoniile lui 

Șostakovici și lucrările iui Pro
kofiev.

In 1954 din cauza vîrstei sale 
înaintate marele dirijor se re
trage din postul de conducător al 
orchestrei National Broadcasttag 
Corporation, post pe care l-a de
ținut timp de 18 ani.

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 
PAP transmite Declarația comu
nă cu privire la tratativele intre 
delegațiile guvernamentale ale 
R. P. Polone șl R. P. Chineze in 
care se spune printre altele ;

In cursul convorbirilor — se 
spune ta declarația comună — a 
avut loc un larg schimb de păreri 
in legătură cu numeroase proble
me, ca dezvoltarea și intărirea 
continuă a relațiilor dintre R. P. 
Polonă și R.P. Chineză, intărirea 
solidarității dintre toate țările 
din lagărul socialist, precum și 
problemele fundamentale ale ac
tualei situații internaționale. Am
bele părți au ajuns la un deplin 
acord asupra problemelor care 
au fost discutate.

In continuare în Declarație se 
spune:

Deși in unele țări din Europa 
occidentală crește rezistența îm
potriva politicii de blocuri mor
tare, puterile occidentale au ho- 
tărit să echipeze țările membre 
ale N.A.T.O. inclusiv R.F. Ger
mană, cu armament atomic, ele 
reînvie forțele revanșarde milita
riste din Germania occidentală, 
fapt ce dovedește odată mai muit 
caracterul agresiv al acestui 
pact.

In continuare Declarația sobli- 
niază că după eșecul agresiunii 
anglo-franco-israeliene impotrNa 
Egiptului, S.U.A. vor să preia 
pozițiile coloniale ale Angliei șl 
Franței in Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

Ambele țări — se spune apoi in 
Declarație — sprijină propune
rile de dezarmare prezentate de 
Uniunea Sovietică la 17 noiem. 
brie 1956, și consideră că aceste 
propuneri deschid noi posibilități 
pentru soluționarea problemei 
dezarmării; interzicerea expe
riențelor cu armele atomică și cu 
hidrogen poate deveni un prim 
pas in această direcție.

Aplicarea generală in viața in
ternațională a celor cinci prin
cipii de coexistență pașnică, pe 
care un mare număr de țări iși 
bazează relațiile reciproce, ar 
putea contribui la creșterei în
crederii intre popoare și la slă
birea încordării internaționale.

Delegațiile celor două țări de
clară că țările socialiste slnt fi
nite prin ideea comună a con
struirii socialismului. Relațiile 
dintre ele trebuie să se bazeze

pe principiile internaționalismu
lui proletar și pe comunitatea 
ideologiei și țe.urilor. In același 
timp, relațiile dintre țările socia- 
Este ca fări independente și su
verane, trebuie să se bazeze pe 
principiile respectării suveranită
ții, neamestecului in treburile in
terne. egalității In drepturi-ți a- 
vantajuiui reciproc.

Amoele delegații iși exprimă 
satistacția pro.unda țață de îm
bunătățirea și intărirea relațiilor 
dintre țările socialiste, pe baza 
acestor principii. Ele afirmă ca 
Declarația gwernsdni Uniunii 
Sovietice din 30 octombrie Idcb. 
și declarația guvernului R. P. 
Chineze din Io noiembrie 1966, 
precum și declarația comună po-' 
lono-sovtetică din 18 noiembrie 
1856. au o importanță principia
lă pentru dezvoltarea pe viitor 
a relațiilor dintre țările socia
liste.

Ideea comună a socialismului 
unește strins U.R.S.S-. R.P Chi
neză, RP Polonă și ceie.alte 
țari socialiste. Ambele părți de
clară că principiile fundamentale 
ale marxism-îeninismului trebuie 
aplicate ținindu-se seamă de con
dițiile concrete existente in fie
care țară. R.P. Chineza sprijină 
eforturile R P. Polone pentru in
tărirea socialismului in Polonia 
pe baza principiilor leniniste.

După un schimb de păreri cu 
privire la evenimentele din L’nga. 
ria, delegațiile ambelor țări de
clară că R. P Polonă și R. P. 
Chineză sprijină guvernul revo
luționar muncitoresc.țărănesc din 
Ungaria, in frunte cu Janos Ra
dar, că sprijină programul aces
tui guvern, că se opun cu hotă, 
rire tuturor încercărilor forțelor 
imperialiste de a se amesteca in 
afacerile interne ale Ungariei, și 
că doresc să ajute și mai departe 
poporal ungar in rezolvarea ma. 
rFor dificn tăți pe care le intim, 
pină. Ambele delegații sint pro
fund convinse că poporul linga
va găsi suficiente forțe pentru a 
lichida consecințele greșeli or din 
trecut și actualele dificultăți, pre. 
cum și pentru a întări sâstemal 
socialist.

Detegaria guvernamentală a 
R P. Chineze declară că actuala 
frontieră apuseană a IF Paterne . 
la Odra și Nyssa este o frwt rri 
a păcii intre Po'onia și Gemă- . 
nia, • frontieră care c»'« sgimdr

asigurării intereselor securității 
europene.

Guvernele celor două țări. Iși 
acordă sprijin reciproc in aspi
rațiile lor de garantare a suve
ranității, integrității teritoriale și 
securității tarilor lor respective

De'egații e ambelor țări iși ex
primă protunda convingere ca 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare politică, econo
mica și culturală dintre R. P. 
Polonă și R. P. Chineză consti
tuie un element important care 
contribuie la întărirea celor doua 
tari și la apărarea păcii in lu
mea iutreaga.

Declarația este semnată de 
Premierul Consiliului de Stat 
al R P. Chineze, Ciu En-lai și de 
președintele Consiliului de Mi. 
niștri al R. P Polone J. Cyraa. 
ăiewicz.

En-lai. premierul Consiliului de 
Stat și ministru al Afacerilor Ex. 
terne. Din dedegație fac parte: 
mareșalul He Lun, locțiitor al 
premierului. Van Țzia-sian, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, precum și Hao De-țin,. 
ambasadorul R. P. Chineze ta 
Ungaria.

Pe aeroport delegația guver
namentală a fost intimpinată de 
Istvan Dobi, președintele Prezi
diului Republicii Populare Un
gare, Janos Kadar. președintele 
guvernului revoluționar muncito
resc-țărănesc ungar. Sandor Ro- 
nai. președintele Adunării de 
Stat Gyorgy Marosan, minista 
de «tat, Ferenc Munnich, minis
trul Forțelor armale și al secu
rității publice, membri ai Comi
tetului Central Provizoriu al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Kalman Por.grac. preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Consiliului orășenesc din Buda- 
oesta și alții.

Cio En-lai și ceilalți membri 
ai delegatei guvernamentale 
re neze au fost salutați cu căl
dură ta numele guvernatul reva- | 
uțxtnar muncitoresc-țărănesc un
gar de președintele gtnercntaL ■ 
-anos Kadar.

A hut apei cavfntul Chi En. 
lat. șeful delegatei guvernamen
tale chineze care a exprimat sen
timentele de caldă simpatie pe 
care poporal chinez le catrește 
fata de pepeni uagzr.

in R. S. S. Kirghiză

ESilDl. PINE AU z>

traversează Atlanticul
Pineau a făcut o vizită în 

S.U.A. cu o decadă inainte ca 
problemei algeriene să-i vină 
rindul pe agendă.

Desele călătorii ale minis
trului socialist francez peste 
Ocean au făcut ca la Paris 
să se spună cu fină ironie că 
el conduce treburile Franței 
pe plan internațional la... 
Washington sau New Ycrk. De 
altfel, dl. Pineau este consi
derat un om curajos pentru că 
el cutează să traverseze Ocea
nul atlt de des, după ce la 
începutul sesiunii actualei 
Adunări Generale a O.N,U„ 
furtuna n-a ținut seama de 
greutatea avionului ministe
rial și l-a silit să aterizeze 
forțat, cu inevitabilele emoții, 
pe o insulă îndepărtată. Dar, 
după cum se vede, ministrul 
francez nu s-a descurajat... De 
fapt „curajul” lui este im
pus de strîmtoarea la care a 
ajuns politica franceză daterită 
miopiei de care a dat dovadă 
atunci cînd a pornit împreună 
cu Anglia agresiunea împotri
va Egiptului, datorită crampo
nării de a menține sub ocu
pația militară Algeria, datorită, 
în sfîrșit, rapacității cu care 
imperialismul american deve* 
rează ultimele rămășițe de in
fluență franceză.

Așadar, dl. Pineau s-a pre
zentat în S.U.A. ca să se plîn- 
gă, să-și manifeste nemulțumi
rea, să implore schimbarea 
cursului politicii americane. 
Agenția United Press relata 
deschis că „S.U.A. sînt obiec
tul unor critici neîmpăcate 
din partea celor doi aliați pu
ternici ai lor... Această situație 
a determinat vizita la Wa
shington a ministrului de Ex
terne francez într-o încercare 
de a obține cel puțin o oare
care modificare a politicii 
americane înapoi in direcția 
pe care europenii.- o vor con
sidera mai primejdioasă pen
tru ei”

Dur. după repetatele între
vederi pe care Pine cu le.a 
avut cu secretarul de stat 
Dulles, mult așteptata „modi
ficare” a politicii • americane 
nu s-a pi-băus. Agenfia 
France Presse releva că 
la Washington au • fost dis
cutate problemele Algeriei, 
Orientului Mijlociu, probleme
le europene și dezarmarea. 

• ..Rezultatele — oomunic.i ace
eași agenție — întrevederilor

de la Departamentul de Stat 
slnt aprobarea dată de S.VA. 
intenției franței de a pleda ca 
de-a mănun-ul dosarul age- 
rian In fața Națiunilor La
te la adeziunea Statelor Urni
te la ideea de a reglementa, 
cel puțin in principiu, pro
blema navigației pe Canalul 
de Suez, inainte de redeschi
derea efectivă a Canalu!oi\ 
Este vorba deci de grația di
plomației americane acordată 
franței de a-și continua po i- 
tica de război colonial In Al
geria și de aceeași grație In 
vederea lărgirii asociației „be
neficiarilor” Canalului de 
Suez; or, este greu de văzut 
in vreuna din aceste proble
me in ce măsură diplomația 
americană — atlt cit li stă In 
putință — s-ar fi lăsat con
vinsă să facă tntrutotul conce
sii in favoarea celei franceze. 
In schimb, tot franța, respec. 
tiv ministrul ei de Externe, a 
făcut concesii. De unde la în
ceput presa de dreapta fran
ceză tuna și fulgera împotri
va „doctrinei Eisenhower”, 
pentru că nesocotea tendințele 
de dominație ale vechiului co
lonialism in favoarea celui 
nou, dl. Pineau se arată de
odată imblinzit și cu un gias 
mieros el ajunge să declare 
că,.. sprijină chiar noua doc
trină. „Guvernul francez — 
susținea el Intr-un interviu 
televizat, care a dat posibili
tate ca zimbetul său să fie 
admirat din studiourile de la 
New York de milioane de a- 
mericani — găsește in această 
doctrină idei conforme cu ale 
sale”. Nimeni nu ar putea 
nega că intr-adevăr noua doc
trină americană nu are .idei” 
conforme cu oolitica practicată 
de actualul guvern in războiul 
din Algeria, sau In ceea ce 
poporul francez denumea odi
nioară „războiul murdar” din 
Indochina. Deosebirea este 
însă că aceste .idei' sini de 
astădată aplicate direct de 
S.U.A.. iar guvernul francez 
nu se mai noate bucura de 
avantajele colonialismului pen
tru simplul motiv că S.lf-A. 
l-au exclus de la ospăț.
. ...Dl Pineau se găsește tn 
prezent pe banca ministeria
lă a Adunării ” 
franceze, care dezbate cu pa
siune problema Euratcm-ului. 
Si tn această problemă guver
nul din care face parte se a-

Naționale
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Adunarea activului comuniștilor 
din Budapesta

BUDAPESTA 16 (Agerpres).— 
La 16 ianuar e a avut loc la 
Budapesta adunarea actinhu 
comuniștilor din capitala unga
ră. convocată de Comitetul Exe
cutiv provizoriu din Budapesta

Cuvintcrea

li Patridulat Muncitoresc Socta- 
fat Urtgar La adunare au parti
cipat apraxrsariv 2060 de per
soane
Ii cidmi idznărit 1 rostit o 

cartatare Janos Kadar.

lai J Kader
Vorbind despre ritaațrs inter- 

ră a țăru. Kadar a subliniat că 
ha prezent este necesar ta primul 
riad să se intensifice iupta ideo-

- — A 1 —   - — V *«*«_*a^ S «u • *

Ti-

A izz: apet ravLxtai Cta Ea-IaL 
șe?zL onegzric 
ctnrw. carr a fw: ca o-

Csvintarea Iei Cm En-lai

oarecare.

FRUNZE 16 (Agerpres). — 
amiaza zilei de 15 ianuarie la ______ . _____ __
tata Kirghiziei s-a ținut un miting consacrat conferirii Ordi. 
nului Lenin R.S.S. Kirghize. Mitingul a fost deschis 
de too. Kulatov, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Kirghize. care a dat cuuintul tov. N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al CC. al P.C.U.S., intlmpinat cu căldurii de 
participanta la miting.

In cuvântarea sa N. S. Hrușciov s-a ocupat de situația in
ternaționala a Uniunii Sovietice, de sarcinile imediate in 
opera de întărire continuă, a economiei și de îmbunătățire a 
situație: materiale a oamenilor muncii.

Part ci'-anp: la miting au adoptat cu o mare însuflețire 
textul une. telegrame de salut adresată Prezidiului Sovietului 
Sup-em o. UR.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, și C.C.

PASS transmite: în după- 
stadionul „Spartak" din capi-

1

al P.C.U.S,

FRUNZE 16 (Agerpres). — 
TASS transmite:

După ctm s-a titaî anunțat, la 
15 ianuarie, eu prilejul remiterii 
Ordioui-ai Lemn Republicii Sovie
tice Socialiste Kirghize, a avut 
ioc o ședință comună a Sovietu
lui Suprem, a Consiliului de Mi
niștri ș: a C.C. ai Partidului Co- 
mutrisl din Kirghizia.

In cadrul acestei ședințe N. S. 
Hrușc.cv. prim secretar al C.G 
al P-C.U.S, a rostit o cnvintare 
- care a scbfmat succesele ob- 

trrcts de R S.S. Kirghiză. calea 
-ngi și grea pe care poporul 

kirghiz a parcursuo.
RereT;nd--se Ia cilnaîia actuală 

a dezvoltării acestei republici 
tov. Hrușciov a spus: In cei 39 
de am ai puterii sovietice. Kir
ghizia a Iniorit literalmente ca 
si toate republicile sovietice din 
Asia centrală.

Vorbind despre distincția pri
mită de R.S.S. Kirghizia, N. S. 
Hrușciov a spus că aceasta nu re. 
leva numai meritele obținute. Ea 
cheamă inainte, spre noi reali
zări in toate domeniile economiei. 
Unii dintre oamenii noștri — a 
spus N. S. Hrușciov — manifestă 
o astfel de tendință : 6ă mai aș
teptăm puțin, să nu ne grăbim. 
O astfel de autoliniștire implică 
o mare primejdie. Noi avem mari 
succese, aceasta este neîndoielnic 
Dar cine poate spune că aceasta 
este o limită, că cele realizate 
ne satisfac ? Noi. tovarăși, tre
buie să mergem mai repede îna
inte. să ridicăm și. pe viitor ni
velul de trai al poporului nostru, 
trebuie să producem mai multe 
produse alimentare.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
— a spus N. S. Hrușciov in con. 
tinuare — a adresat tineretului.

Comsomolului, chemarea de a 
pleca pe pămînturile tnțelenite. 
Și tineretul a pornit la valorifi
carea de noi păminturi. Sute de 
mii de oameni au plecat spre 
pămînturile ințelenife. Acest lu
cru dovedește încrederea poporu
lui in partid, faptul că guvernul 
sovietic și partidul comunist au 
un singur scop — de a sluji po
porul muncitor — pe muncitori, 
țărani, pe toți oamenii muncii din 
țara noastră.

După ce a relevat succesele 
obținute de republica Kirghiză 
în domeniul bumbacului N. S. 
Hrușciov a vorbit despre crește
rea nivelului de trai al poporului 
în comparație cu trecutul.

N. S. Hrușciov a vorbit ta con
tinuare despre necesitatea dezvol
tării creșterii animalelor, despre 
sarcinile mari care stau în fața 
clasei muncitoare;

In Încheiere — a spus N. S; 
Hrușciov doresc să vă exprim 
încă odată cele mai calde senti- 
mente de recunoștință, să vă fer 
licit pentru decorația primită, să 
transmit oamenilor muncii din 
Kirghizia cele mai bune urări ta 
obținerea de noi succese. Stat 
convins, tovarăși, că sub condu, 
cerea Partidului Comunist din 
Kirghizia, sub conducerea guver
nului vostru, sub conducerea ce
lor mai buni oameni din republi
că, pe care poporul fi alege din 
rirtdul său pentru organele de 
condu3ere veți merge - înaipte pe 
drumul glorios pe care vi l-a in
dicat marele Lenjn,, pe drumul 
construirii societății comuniste.

dezarmării Două importante 
propuneri sovietice
NEW YORK II (Agerpres). — 

TASS transmite :
După cam » mai anunțat de

legația U.R.S.S. a prezentat Adu
nării General- a O.N.U. două re
zoluții ta problema dezarmării.

Prima din aceste rezoluții are 
armatorul cuprins:

„ADUNAREA GENERALA, 
ȚININD SEAMA DE 

profunda ingrijerare a popoare
lor lumii pricinuită de continua
rea experiențelor cu arma atomi
că și ca hidrogen.

CONSTATIND că continuarea 
experimentării acestor tipări de 
arme reprezintă o primejdie pen. 
tra viata și sănătatea populației 
tuta-or țări ar lamii.

CONSIDERIND că încetarea 
experiențelor ca arma termonu-

primejdia maicleară ar Înlătura
tus menționată pentru populație, 
ar corespunde dorinței comune a 
popoarelor lumii șl țelurilor uma
nitare ale Organizației Națiunilor 
Unite,

CHIAMA statele care experi
mentează arma atomică și cu hi
drogen, să înceteze neintirziat 
experimentarea acestor tipuri 
arme".

In cel de-al doi'ea proiect 
rezoluție al Uniunii Sovietice 
spune:

„ADUNAREA GENERALA, 
ȚININD SEAMA DE năzuința 

fierbinte a popoarelor spre con
solidarea păcii șl spre înlăturarea 
primejdiei unui război atomic 
pustiitor.

DORIND să scape popoarele

Un buget al războiului
WASHINGTON 16 (Agerpres). 

T.ASS transmite :
La 16 ianuarie președintele Ei- 

seabower a prezentat Congreau- 
«î proiectai de buget pe urmă- 
xtrrf aa nanciar care începe la 
1 talie 1957

Din sesu totală propusă pen
tru cbeitviej. 453 miliarde do
lari. eas 6J la sută ie constituie 
cneltu e ie militare și cele legate 
de acestea

Chei tz.ei Te directe ale Ministe- 
raha Apărării ai S.UA vor fi 
ca 2 miliarde de dolari mai mari 
iecB ia actuahii an bugetar.. A- 
locat^e pentru arma atomică vor 
spori ca 4C0 milioane de dolari.

Tn mesajul președintelui către 
Congres se arată-că. avtad în ve
dere vastul program militar, re
ducerea poverii grele a impozi
telor va trebui aminată.

In legătură ca „programul de 
as^zrare a oecarității mutuale", 
președ rte.e a vorbit tn mod spe

de

de 
se

cial despre Orientul Mijlociu, re- 
ferindu-se Ia recentul său mesaj 
către Congres in care, după cum 
se știe, a proclamat programul 
stabilirii dominației americane in 
această regiune. El a cerut Con
gresului să aloce suplimentar 200 
milioane de dolari „In vederea 
folosirii lor ta Orientul Mijlo
ciu*.

Proiectul de buget propus de 
președinte dovedește că progra
mele militare și programele le
gate de acestea vor fi lărgite pe 
seama renunțării la îmbunătă
țiri tn domeniile ocrotirii sănă
tății publice, construcției de lo
cuințe, tavățămintului etc.

de povara grea a impozitelor, 
provocată de continuarea cursei 
înarmărilor,

RECUNOSCIND că pentru a- 
tingerea acestor țeluri este nece. 
sar să se pună capăt cursei înar
mărilor, ca arma nucleară să fie 
interzisă și ca statele să reducă 
In med substanțial forțele lor ar
mate șl armamentele lor clasice, 
instituindu-se un control interna, 
țional corespunzător,

CONSTATIND CU SATISFAC
ȚIE că in ultimul timp a avut 
loc o apropiere a pozițiilor par- 
ticipanților la tratative In legă
tură cu unele aspecte ale proble
mei dezarmării, fapt dovedit de 
propunerile cuprinse in declarația 
guvernului sovietic din 17 noiem
brie 1956 cu privire la problema 
dezarmării și micșorării încordă
rii internaționale,

CONSIDERIND că rezolvarea 
problemei dezarmării nu mai 
suferă nici o arninare,

1. IA ACT de raportul Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare.

2. ÎNSĂRCINEAZĂ Comisia 
O.N.U. pentru dezarmare și sub
comitetul ei să examineze propu
nerile in problema reducerii for
țelor armate și armamentelor și 
interzicerii armei nucleare, care 
au fost prezentate spre examina
re O.N.U. de către guvernele 
U.R.S.S., Marii Britanii, S.U.A., 
Franței și altor state.

3. HOTĂRĂȘTE să convoace o 
sesiune specială a Adunării Ge
nerale pentru problemele dezar
mării, insărcintnd Comisia O.N.U. 
pentru dezarmare să pregătească 
propuneri cu privire ia data con
vocării acestei sesiuni".

re.

în
de

Z. FLOREA

Ciprul luptă
1 ax^eris-zștl: Aagtia

aa trim U Gfk o
ta- 

izttratg -s «s:
izrTie arate pentra a Liă- 
bași dorirtșz de 
a poparalxî cipriot. Ei cu 
transformat Cipnd 
tr-oo imens leg ir 
concenirare.

Prima fotografie 
prezintă pe tlnăral pa
triot KaraoEs. El a fost 
ana £n primele victime 
a-'e singeroasei terori en
gleze Aparatul fotografic 
l-a prins U momentul 
cind era dus spre spi^tzu- 
r ăl oare.

A doua fotografie este 
luată pe străzile Ni- 
cosiei. Sirma ghimpată 
înconjoară trotuarele, pe 
lingă care oairulează 
so'.dații englezi,

O întreagă oatrulă bine

tnarnvad. btaaatnatl ea 
«catari peru.-» apidrarea 
ImpoCrrea pietrelor olt
enie ie pdricți, a luptat 
rfteoa ore ca ti pocii e- 
resta pe aa etai 
nei-a'—az (fotografia 
treia).

Solista englezi sL-J a- 
jutaȘi de polip: epedeid 
turci orgsracczi In Ci
pru. Icad.i — ta a paria 
fotografie — pe acești 
mercenari ezeonind un 
patriot dia Cipru aeottra- 
tat. plin de linge. Mr ut 
pentru cd a partajat La 
o demovtrotie tetpotnva 
dominației engleze.

Dar armele, tcuturile. 
măștile de gaze nu fifi 
supune eroicul popor ci

priot. El lupii nei-.:ricat 
pentru ași cuceri liberte ' 
tea, independenta.

cu Festivalul
în legătură

Vești noi

celui de-al 6-lea FestivalComitetul sovietic de pregă tire, „ a ------ -------------------
Mondial al Tineretului și Studenților primește zilnic zeci de 
scrisori din diferite țări.

Deși scrisorile slnt scurte, ele slnt Insă pline de conținut. 
Vrem să trăim in pace — este Ideea centrală a tuturor scri
sorilor.

„Stat convins, scrie Ibrahim Al-Halun din Tripoli, că Festi
valul care va avea loc la Moscova va constitui o nouă lovitură 
puternică dată ațtțătorilor la război",

Alfred Becker, zidar din Germania occidentală, vorbind cit 
ii este de greu atlt lui cit și prietenilor lui să vină la Festival, 
declară: „Am ajuns cu toții la concluzia că este mult mai bine 
ca oamenii să cinte și să danseze unii cu alții decit să tragă 
unii tn alții!“

Scrisorile cuprind numeroase întrebări, urări de bine, iu- 
gestii, propuneri. Un tinăr compozitor din Finlanda a trimis 
un oratoriu, comsomolistul Alfiorov din Kuibișev — notele și 
cuvintele unui marș al Festivalului.

Comitetul de pregătire a examinat problema transportului 
participanților la Festival.

S-a calculat că pentru transportul participanților la Festi
val numai de la punctele de frontieră ale Uniunii Sovietice 
penă la Moscova va fj nevoie de peste 800 de vagoane de că
lători. Tinerii care vor participa Ia Festival vor fi transportați 
in capitală in 80 de trenuri speciale.

O activitate deosebit de intensă desfășoară in prezent secția 
pragramurilor Festivalului. Aici lucrează regizori, pictori-deco- 
ratori, sculptori, scenariști, planificatori. In zilele Festivalului 
vor avea loc zilnic 50—60 de concerte.

Proiectele decorațiunilor testive se lucrează in atelierul de 
artă al comitetului. Aici lucrează un grup de absolvenți al 
Institutului de stat de artă din Moscova „Surikov". In prezent 
pictorii pregătesc proiectele demonstrațiilor festive prin oraș, 
decorurile pentru parada sportivilor din Lujniki. Pictorii pri
mesc scrisori in care viitorii participant la Festival iși exprimă 
dorințele și fac sugestii. Adesea viitorii participant vin direct 
ta atelier. ’ ’

O muncă intensă desfășoară sectorul regizării Festivalului.
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