
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2419 4 PAGINI — 20 BANI

Proletari din toate fări|e> unifi-văl

Joi 14 februarie 1957

Pregătiri pentru
însămințările de primăvară

corespondentul

O consfătuire 
rodnică

Iași au luat 
centre de con- 
semințelor ce 

|vor fi folosite în campania agri
colă de primăvară. în raioanele 
Huși, Bîrlad, Tîrgu Frumos au 
fost condiționate peste 500 tone 
semințe. în cadrul altor raioane, 
în schimb, acțiunea de condițio
nare a semințelor se desfășoară 
în mod cu totul nesalisfăcător cu 
toate că ele dispun de un în
semnat număr de trioare. Mult 
rămase în urmă sînt raioanele 
Murgeni, Vaslui și Pașcani.

La centrele din Iași și Bîrlad 
continuă să sosească probe de 
semințe pentru controlul umidi
tății, purității și puterii de ger
minație. Sute de asemenea probe 
au fost expediate din raioanele 
Huși și Tîigu Frumos. Raioanele 
Negrești, Pașcani și Vaslui nu au 
trimis pînă în prezent nici o 
probă. Pe întreg cuprinsul re
giunii Iași a început sortarea 
știuleților de porumb.

Tot în cadrul pregătirilor pen
tru campania agricolă de primă
vară, pînă în prezent în întreaga 
regiune au fost transportate la 
cîmp 25.700 tone gunoi de grajd 
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In regiunea Iași
IAȘI (de la 

nostru).

In regiunea 
ființă 494 
diționarea

care vor fi împrăștiate pe 
suprafață de 16.000 hectare.

...La gospodăria 
colectivă din 
Călărașii Vechi

Membrii gospodăriei agricole 
colective „Filimon Sîrbu** 
din satul Călărașii Vechi, 
regiunea București, s-au pregătit 

intens pentru campania agricolă 
de primăvară care se apropie. 
Pînă acum cîteva zile, ei au repa
rat toate plugurile, 11 semănători, 
22 prășitori, 32 grape, 45 căruțe și 
3 motoare stabile folosite la iri
garea celor 32 hectare ocupate 
de grădina dc zarzavat. Dar lu
crul cel mai important de care 
s-au ocupat în primul rînd co
lectiviștii a fost pregătirea a 
peste 20.000 kg. sămînță de orz, 
mazăre, porumb necesare pentru 
însămînțările de primăvară. 
Fiind convinși că producția va 
spori însămînțînd boabe de soi, 
cu putere de germinație mare, 
încă de pe acum ei au pus la 
încolțit semințe, spre a le verifi
ca puterea de germinație.

An de an, gospodăria colectivă

„Filimon Sîrbu44 a obținut o pro
ducție mare la toate culturile și 
în special la porumb. încă din 
anii trecuți, colectiviștii au dat o 
atenție deosebită cultivării aces
tei plante.

în vederea obținerii unei pro
ducții mari în anul acesta, 
în afară de îngrășămintele 
organice pe care le-au cărat 
la cîmp, ei și-au propus să 
însămînțeze cu sămînță hibri
dă suprafața de 80 hectare, iar 
pe o suprafață de 40 hectare vor 
însămînța porumb pentru hibri
dare. La pregătirea semințelor un 
însemnat ajutor au adus tinerii 
Ion Popa, Marin Secăreanu, Ion 
Bogdap și alții.

Dar preocuparea harnicilor 
colectiviști pentru pregătirea se
mințelor nu s-a rezumat la atît. 
încă de acum două săptămîni ei 
au confecționat răsadnițe pe o 
suprafață de 220 metri pătrați pe 
care le-au și însămînțat cu roșii, 
ardei, vinete. Ei dau o atenție 
deosebită culturii legumelor, 
deoarece din acest sector obțin 
venituri însemnate. Anul trecut, 
cu tot timpul nefavorabil, ei au 
obținut un venit de 500.000 lei 
numai din vînzarea legumelor și 
zarzavaturilor.

Deși în Bărăgan cultivarea car
tofilor, în mod obișnuit nu dă 
rezultate prea bune, colectiviștii 
practică cultivarea lor după cele 
mai noi metode. încă de pe a- 
cum, ei au pus la iarovizat can
titatea de 2000 kg. cartofi, pe 
care îi vor planta în primăvară.

însemnătatea pe care o dau 
colectiviștii pregătirii însămînță- 
rilor se explică și prin faptul că 
gospodăria și-a propus să obțină 
în anul 1957 un venit de peste 
1.800.000 lei.

Corespondent 
Ing. PENEȘ CRIȘAN 

Fruntașii 
primelor zile 

CONSTANȚA (de la cores, 
pondentul nostru).

In primele 10 zile ale lunii fe
bruarie colectiviștii din satul 
2 Mai, raionul Negru Vodă 
au arat cu atelaje proprii 
60 hectare, iar brigada de 
tractoare de la S. M. T. 
Albești, condusă de Eras Cu. 
bănit, 170 hectare. Peste 100 
hectare au fost tnsămtnfate cu 
grlu de primăvară și 75 hectare 
cu orz. Tractoriștii Petre Pre
dică, Eremia Grigore fi colecti
viștii Hariton Petrache fi Naum

Tjmoftei sînt fruntașii primelor 
zile de muncă. Colectiviștii au 
început munca și în grădina de 
legume unde au arai și îngră
șat cu gunoi 10 hectare, iar în 
vie au pus spolieri pe o supra
față de 10 hectare.

Gata pentru 
muncile agricole 

de primăvară
Datorită folosirii capacității 

de lucru a atelierelor peste 90 
de gospodării agricole de stat 
din întreaga țară au terminat la 
10 februarie reparațiile tractoa
relor și mașinilor necesare mun
cilor de primăvară. Printre aces
tea se află gospodăriile agricole 
de stat din Regiunea Autonomă 
Maghiară și un număr însemnat 
de G.A.S.-uri din regiunile Sta
lin, Ploești, Oradea și Craiova.

Pînă acum în gospodăriile a- 
gricole de stat s-au executat re
parații în proporție de 79 la sută 
la tractoare, 87 la sută la plu
guri, 82 la sută la semănători.

Intre 9 și 13 februarie au avut 
loc în Capitală lucrările celei de 
a III-a consfătuiri pe țară a in
structorilor de pionieri frantași.

în cadrul consfătuirii au luat 
cuvîntul numeroși participanți 
care au dezbătut problemele pri
vind organizarea muncii politico- 
educative în rîndul pionierilor și 
școlarilor.

Tov. N. Sipoș, locțiitor al mi
nistrului Invățămîntului a expus 
referatul „Învățămîntul politehnic 
și unele probleme legate de apli
carea sa în R.P.R.; organizația de 
pionieri, ajutor prețios al școlii în 
sprijinirea acțiunii de politehni- 
zare44.

Tov. L. Vaida, vicepreședinte 
al C.C.F.S., s-a ocupat de unele 
probleme ale educației fizice și 
sportului în rîndurile pionierilor 
și școlarilor.

C. Nădejde, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., a făcut o amplă 
expunere în legătură cu hotărîrile 
plenarei C.C. al P.M.R. din 27—29 
decembrie 1956.

Concluziile consfătuirii au fost 
trase de tov. Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M.

A luat apoi cuvîntul tov. N. 
Ceaușescu, membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R. După ce a 
transmis participanților la consfă
tuire un călduros salut din partea 
C.C. al P.M.R. și al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej perso
nal, vorbitorul a făcut o amplă 
expunere asupra sarcinilor care 
stau în fața organizației de pio
nieri și a instructorilor în munca 
de educare comunistă a pionieri
lor și școlarilor.

MOS FLOREA>

din Stănești povestește
Stăneștî... O comună ca multe 

altele din Cîmpia Bărăganului, 
cu casele presărate pe patru co
line. Comună mare, cu gospodă
rii multe, cu oameni harnici. 
An de an peisajul comunei se 
complectează cu noi construcții.

Sînt aproape doi ani, de cînd 
a fost inaugurată școala de 7 ani, 
școală nouă, frumoasă. Le este 
mai mare dragul oamenilor să-și

Yves Montand
la București

a

^COMENTARII*'

Păzea, mister Dulles!
Biroul Federal de Investiga

ții (F.B.I.) a început o vastă 
anchetă pentru a da de urma 
celui care a divulgat înainte 
de vreme ziarului „New York 
Times44 conținutul „doctrinei 
Eisenhower. După lungi cer
cetări, la care au participat cei 
mai versați detectivi ameri
cani, s-a întocmit o listă cu 
persoanele bănuite. Cine cre
deți că e cap de listă ? Chiar 
mister John Foster Dulles, se
cretarul Departamentului de 
Stat.

Păzea, mister Dulles! E po
sibil să fii declarat.» spion 
roșu. Ce să-i faci, dumneata 
știi bine că America e doar 

țara tuturor posibilităților

Un prim rezultat

nauer. O privire asupra listei 
participanților și caracterul 
conferinței devine clar : Karl 
Cerf, fost conducător SS, Nau
man, fost secretar de stat al 
lui Goebels, generalul SS Hau
ser, Lydia Ganzer, șefa mișcă
rii hitleriste de femei și alți 
„eiusdem farinae44.

Dintre tot ce s-a discutat a* 
colo, sîntem nedumeriți de un 
lucru: Gerstenmaier a promis 
acestei haite reabilitarea. Des
pre ce reabilitare mai poate fi 
vorba pentru hitleriști în Ger
mania occidentală ? Ori poate 
că — cine știe ? — și alde 
Speidel mai trebuie încă... rea
bilitat.

Yves Montand se află de cîteva 
ore în București. Dar prima lui 
întîlnire cu locuitorii Capitalei 
noastre nu a avut loc pe bulevar
dele orașului și nici în vreo sală 
de spectacole. Simplu, fără uzan
țe protocolare, Yves Montand a 
schimbat amabilități, a oferit auto
grafe și a rezistat asaltului curio
șilor ziariști, prin intermediul că
rora a realizat întîiul contact cu 
bucureștenii.

Primii din avion au coborît a- 
companiatorii. Apoi, soția sa — 
cunoscuta actriță franceză de ci
nema Simone Signoret — după 
care la capătul scării mobile și-a 
făcut apariția un bărbat înalt, cu 
o înfățișare simplă, purtînd în col
țul gurii un zîmbet ce ne 
parcă, familiar. Avea ceva 
limpezimea privirii șoferului 
„Salariul groazei", din farmecul

col- 
era, 
din 
din

cucerește prin căldură, 
prin evitarea oricărui 
efect artificial.

In holul aerogării, 
fulgerele lămpilor foto
reporterilor tulburau 
continuu o discuție în- 
firipată spontan intre 
Yves Montand și cei 
veniți să-l intimpine. 
Natural, subiectul dis
cuției era sala In care 
urmează să aibă loc 
concertele. Apoi, Yvcs 
Montand a împărtășit 
cîteva impresii din 
turneul în U.R.S.S. 
Pentru că tot era o at
mosferă „de lucru", 
ceva mai încolo, emi
sarii rețelei cinemato
grafice din țara noas
tră profitau de ocazie 
spre a o invita pe Si
mone Signoret la pre
miera romînească a fil
mului „Therese Ra- 
quin", o coproducție 
franc o-italiană în care 
joacă rolul principal.

Cînd am găsit un 
moment propice, am 
tulburat convorbirea 
solicitîndu-i lui Yves 
Montand, cîteva cuvin
te pentru cititorii noștri. Pe 
bloc-notes, popularul cîntăreț ne-a 
scris : „Tineretului romîn simpatia 
mea vie, Yves Montând44. Iar so
ția sa a adăugat: „...și din partea 
mea, Simone Signoret44.

După o oră numai, l-am reînr 
tîlnit pe Yves Montand la o con-

O discuție prie
tenească înainte 
de plecare spre 
Gara de INord. 
Mecanicul Scur- 
tu Vasile și fo
chistul utemist Trifan Dumi
tru stau Ia sfat cu echipa 
de revizie. La ora 12,50 cei 
doi tovarăși vor porni loco
motiva trenului personal 
7005 cu direcția Galați.

Foto: D F. DUMITRU

„Doctrina Eisenhower4 
dovadă de o precocitate ului
toare. Deși n-a fost încă pusă 
în aplicare, a început să dea 
roade... chiar în S.U.A.

Un prim rezultat s-a soldat 
cu o primă victimă. Zilele tre
cute s-a cerut demisia lui 
Charles Edmundson, purtăto
rul de cuvînt al Agenției de 
informații americane. Motivul? 
Declarația făcută de acesta 
prin care caracteriza pe bună 
dreptate „doctrina Eisenhower4* 
ca „o poliță în alb4*, ce ar pu
tea duce la un război atomic.

...De unde se vede că „doc
trina Eisenhower44 se întemeia
ză pe „democratism44, „liberta
te de opinii44 etc. etc.

Reabilitare?
Do curînd a avut loc la 

Stuttgart o conferință secretă 
• unor mari șefi naziști, la care 
a participat și Gerstenmaier, 
caro deși n-a fost mare șef 
nazist, e președintele Bundes- 
tagului de la Bonn și membra 
marcant al partidului lui Ade-

Alături de soția sa Simone Signoret, la sosirea pe aeroportul Băneasa.
Foto; RADU COSTIN

D. L.
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pe care-l degajă chipul din foto
grafiile publicate de ziare și re
viste, dqrși ceva imposibil de.se- 
zisat fără o cunoaștere directă: o 
fire deschisă, prietenoasă, care te

Yves Montand scriind cîtev* cuvinte 
pentru cititorii noștri

trimită copiii la școală. Nu va 
trece mult și căminul cultural va 
fi și el terminat. In sala mare de 
700 de locuri se vor putea vizio
na filme, programe artistice etc.

Fața comunei s-a schimbat 
mult. Anul trecut aici a luat fiin
ță o gospodărie agricolă colecti
vă — „Cel de al Il-lea Congres 
al P.M.R.**. Buni gospodari, stă- 
neștenii încă din primul an de 
muncă în colectivă, au strîns o 
recoltă bună. Gh. Dumitru pentru 
cele 469 zile-muncă a adus a- 
casă, 3096 kg. grîu și porumb, 
422 kg. ors, 328 kg. floarea-soa- 
relui, 3150 kg. furaje,, 387 
struguri și altele. Ca și el, 
Bobocea și mulți alții s-au 
tors acasă de la gospodărie 
carele scîrțîind sub povara 
calelor.

Pămîntul acesta pe care bunicii 
lor l-au stropit cu sînge brazdă 
cu brazdă, e acum aî lor, al celor 
ce-1 muncesc cu atîta dragoste. 
Toamna, cînd roadele au fost cu
lese, împărțeala s-a făcut după 
cit a muncit fiecare. Cei harnici 
mai mult, cei nu prea harnici 
mai puțin... După muncă și răs
plată.

Pentru cei tineri socoteala a- 
ceasta e firească. Dar cei bătrîni, 
care au trâit vremurile amare 
premergătoare răscoalei din 1907, 
și zilele răscoalei în toată inten
sitatea lor, numai ei știu cit de 
mare e diferența dintre vremea 
tinereții lor și cea de azi a ne
poților lor».

★
Din ogoarele comunei Stănești 

4.000 hectare erau proprietatea 
ministrului Alexandru Lahovary 
Celor cîteva mii de suflete de ță
rani le mai rămîneau doar vreo 
500 de hectare. E lesne de închi
puit ce trai duceau miile de ță
rani. Cele 4000 hectare ale boie
rului trebuiau lucrate. Asudau 
din primăvară și ptaă-n toamnă 
pe pămîntul boierului, iar toam
na se făceau din recoltă trei 
grămezi din care două intrau în 
hambarele boierești și numai o 
parte ajungea in ograda săracă 
a celui care argățise.

Mizeria și silnicia în care au 
trâit țăranii a dus la primăvara 

; anului 1907. Bătrînii satului po
vestesc tinerilor despre grozăvia 
acelor zile. Moș Florea Simedrea 
in vlrstă de 73 de ani povestește

Kg- 
Gh.
în- 
cu 

bu-

adeseori la gura sobei fiilor si 
nepoților...

...în ziua de 9 martie 1907 
Ivan Ghizdăreanu, Stan Steche. 
Ion Dogaru și Borici au venit 
acasă. în sat, aducînd vestea 
unora că a venit timpul ca ță
ranii să devină proprietari ai pă- 
mînturilor pe care le muncesc. 
Moș Florea, pe atunci tînăr de 
23 de ani, i-a îndemnat pe ță
rani să meargă la boieri și sa 
ceară să le ușureze învoiala. S-au 
strîns cam ’.a 3—4000 de oameni, 
femei și copii și în frunte cu 
unul care bătea toba, s-au în
dreptat către conac. Aici i-a în- 
tîmpinat căpitanul Mareș, loco
tenentul Nițulescu și un pluton 
de 60 de militari.

Căpitanul și administratorul 
le-a propus să formeze o dele
gație de cîțiva oameni care să 
meargă să stea de vorbă cu bo
ierul. Vroiau ‘să-i impuște be cei 
trei care au ieșit din mulțime ca 
delegați. Căpitanul a scos sabia 
să comande foc, dar privind mul
țimea n-a mai avut curaj șî a 
băgat-o la loc în teacă. Numai 
locotenentul Nițulescu a tras în 
cel cu toba și a mai împușcat un 
om în picior. Cînd a auzit poc
niturile, mulțimea s-a repezit la 
ofițer și atîta l-au bătut pînă l-au 
omorît. In acest timp, Florea și 
alții au dat foc hambarelor, 
magaziilor, conacului.

Dimineața, cînd cenușa mai 
fumega încă, în sat și-a făcut a- 
pariția o baterie de tunuri a re
gimentului 10 și infanteriști din 
regimentul 6 Mihai Viteazul. A- 
poi tunurile au început să bată; 
oamenii au fugit care încotro. 
Cînd unii după cîteva zile s-au 
întors au găsit numai dărîmături 
și scrum. Mulți au fost arestați, 
și schingiuiți, în închisori, unii 
dintre ei au și murit. Răscoala 
fusese înăbușită în sînge. Pre- 

............... binefectul Ghica îndeplinise 
porunca mai marilor săi.

★
De cîte ori își încheie povesti

rea, urîndu-le sănătate ascultăto
rilor săi, moș Florea adaugă :

— Ehei, dragii moșului, țe zile 
amare am trăit noi, bătrînii I Eu 
vă povestesc toate astea pentru 
ca să prețuiți mai bine prezen
tul și să știți că n-a fost întot
deauna așa.
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In preajma sărbătorii j
CLUJ (de la corespondenții • 

noștri). . •
Apropierea sărbătorii tra- • 

diționale a ceferiștilor însu- • 
flețește în producție și colec- • 
tivul Atelierelor C.F.R. „16 • 
Februarie" din Cluj. încă din • 
luna ianuarie, în cadrul con- • 
sfătuirilor de producție care • 
au dezbătut noile sarcini ce ? 
revin întreprinderii în lumi- • 
na Rezoluției Plenarei C.C. al f 
P.M.R. din 27—29 decembrie ? 
1956, muncitorii și-au luat • 
numeroase angajamente în • 
întîmpinarea „Zilei ceferiști- • 
lor". Echipele de arcurari, • 
brigada de turnători pe care • 
o conduce loan Farcaș, bri- • 
gada de tineret condusă de ț 
Aurel Bodor de la cazange- • 
rie, grupa de turnători de • 
bronz, și-au îndeplinit anga- • 
jamentele luate. Grupa de • 
turnători de bronz condusă • 
de Ștefan Benây a turnat, în • 
25 zile, 4.000 kg. bronz B.Z.6 • 
folosind zgura și praful de • 
bronz rezultate din operația • 
de polizare. j

Preocupați de economisirea? 
materialelor și îndeosebi a î 
metalelor, echipa de arcurari ? 
a lui Alexandru Rusu a ob- î 
ținut, într-o singură lună, î

: prin recondiționarea arcurilor f 
: vechi economii în valoare de î 
? 50.000 lei. •

0 nouă instalație i
•

GALAȚI (de la corespon- • 
dentul nostru). -

Muncitorii ceferiști 
depoul C.F.R. Galați 
cu însuflețire pentru 
ziua de 16 Fe&ruarie 
succese în muncă.

Din inițiativa inginerilor și 
tehnicienilor depoului încă 
înainte de alegerile de deputați

t 
î

!

î

!

î

de la •
muncesc •

■

• 
î o

a cinsti 
cu noi

.____________ _______ J

foc. Ziua de 11 februarie a fost • 
Sentru muncitorii ceferiști din • 

epou o zi plină de victorii. î
S-a făcut prima probă a acestei ? 
instalații care a dat rezultatele ’ 
dorite. La noua instalație se

pentru Marea Adunare Națio
nală, muncitorii de la depoul 
C.F.R. Galați au început lucră
rile unei instalații de punere în 
presiune a locomotivelor fără

Din

it ȘERBAN

Manifestări culturale la Iași
La lăți «_a constituit zilele 

trecute comisia pentru organiza
rea aniversării a 50 de ani de 
la răscoalele țărănești din 1907.

In planul de acțiune pentru a- 
niversarea semicentenarului răs
coalelor țărănești au fost prevă. 
zute numeroase manifestări cui. 
turale.

Pînă la 1 martie la Mureai U- 
nirii din Iași se va deschide ex

poziția ..1907". Tot la Începutul 
lunii martie va -avea.loc la Iași
o sesiune științifică organizată de. 
filiala Institutului de istorie al 
Academiei R.P.R.

Artiștii plastici din Iași vor 
picta portretele unor participanți 
la răscoală, iar scriitorii ieșeni 
vor publica diferite lucrări inspi
rate din răscoalele din 1907 ,
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uumu. kjtt uvua wstaukțw w | 
folosesc aburi de la generatorul • 
pentru spălatul locomotivelor. • 
Această realizare reduce la ju- • 
mătate timpul de punere tn ? 
funcțiune a locomotivei și adu- î 
cș lunar o economie de. aprozi? î. 
mativ 7000 lei. ’

La terminarea lucrărilor de 
instalații, în mod deosebit a 
contribuit echipa de muncitori 
condusă de maistrul Dumitru 
Tase care a executat lucrările 
sub supravegherea inginerului 
Stroie Burboiu șeful depoului 
și inginerul Gh. Vasiliu.

Această realizare reduce la ju-

>
I
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ferință de presă la Casa ziariști
lor. Ii dispăruseră urmele de ooo- 
seală de pe față. Se dovedi curînd 
un interlocutor deosebit de plă- 1 
cut, volubil, cu o bună dispoziție 
molipsitoare. Glumea, gesticula 
larg, mima, participa intens la con
vorbirea amicală cu ziariștii. în
trebări multe, pe teme variate: 
de la stiluri în muzica populară 
franceză la șansonetiștii celebri, 
despre filmele în care joacă, și 
munca cu colaboratorii, în legă
tură cu părerile sale asupra publi
cului sovietic („Poporul sovietic 
este extraordinar, publicul generos, 
primitor") sau despre numeroasele 
scrisori pe care le primește.
gama bogată a ~ întrebărilor n-a 
lipsit nici clasica: „care sînt pro
iectele de viitor ?** Răspunsul a 
fost interesant: un film despre 
pescarii italieni pe care îl va turpa 
în Sardinia și — în-pregătire 
un nou recital la . Paris. 3

Conferința de presă a avut un 
final original : un cîntec romînesc 
înregistrat pe bandă de magneto
fon dedicat întîlnirii bucureșteni- 
lor cu Yves Montand. Apoi, ga
roafe roșii și din nou autografe (ci
neva afirma că de astă dată — 
pentru colecțiile personale ale zia
riștilor). Și, fără să cînte (n-avea 
acompaniatori și era obosit) a cu
les ropote de aplauze la... scenă 
deschisă.

SUZANA VOINESCU 
EDGARD OBERST

Se insera. Aurel Stanciu îmi po
vestea cum a dat el cea mai ra
pida șarjă din istoria oțelăriei 
hunedorene: în 4 ore și 50 mi
nute. Apoi m-a luat cu el.

M-au înfiorat întotdeauna lim
bile mistuitoare ale oțelului. Ma
șinile emanau o putere ce nu-mi 
era familiară mie, copil al plaiu
rilor liniștite.

Aurel intra în schimb. Și-a îm
brăcat salopeta lui cenușie, și-a 
pus ochelarii.

Uite, mă trage el mai aproape 
de cuptor, încercăm acum să 
elaborăm o șarjă rapidă.

Brigada din schimbul precedent 
evacua șarja. Aurel uită de mine, 
dar eu știam ce face. Voia să 
cîștige jumătatea de oră necesară 
ajustării cuptorului. O cîștiga 
acum, în timpul afînării, pentru 
ca atunci cînd șarja va fi evacuată 
el să înceapă încărcarea cu cupto
rul la temperatură înaltă.

Era o mare căldură. Flăcările 
vii ale oțelului se prelungeau pe 
pereți ori izbucneau mistuitoare

înainte. Aurel cu alți trei băieți 
sfidau căldura, arunci nd dintr-o 
mașină specială și uneori cu lopețile 
dolomită pe pereții cuptorului. Mă 
chemă mai aproape și-mi întinse 
ochelarii. Pe pereți se formaseră 
bășici cu aer.

între timp șarja se evacuase. 
Aurel arunca un strat de var pe va
tră, pentru formarea zgurei la șar
ja viitoare, apoi începu încărca
rea. Pînă aici mi se păruse intr-a
devăr interesant. Dar ce mai putea 
fi deosebit la încărcare ?

— Aici e aici, îmi șopti Aurel. 
Dacă greșim dozarea, s-a dus șar
ja rapidă. La ajustare am cîștigat 
40 minute, să nu le pierdem de 
acum încolo.

Macaraua începu să se învîrtă, 
să alerge prin hală și eu brațul 
ei uriaș să vîre fier vechi în gura 
încinsă.

— De ce băgați fier din ăsta 
prost ?

— Este și aici un chițibuș. Pen
tru vatră trebuie fier ușor, apoi 
punem țundăr sau minereu de.

fier și... din nou fier vechi. Tre
buie să știm precis procentul de 
carbon din fierul pe care-l băgăm, 
pentru ca după topire el să fie 
în jurul lui 1 la sută. Dacă greșim 
se prelungește timpul la afinare.

— Și fonta cînd o băgați ?
— Dacă am pune-o și pe ea 

tot acum, spuse el, topirea s-ar 
face mai greu. Așa că așteptăm 
30—40 minute cînd este baie la 
capetele cuptorului și atunci o in
troducem. Uite, acum U vine și ei 
rîndul.

Din toată convorbirea de pînă 
acum cititorul ar avea impresia 
că Aurel stătuse numai lingă mine. 
Nu, el alerga la maistrul Tiberiu 
Sirca, apoi amîndoi la cuptor, con
trolau procentele de carbon, fosfor 
și sulf din materiale, făceau soco
teli, apreciau, hotărau, căci nu e

VASILE TINCII
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Qite ceva din 
metodele mele 
de studiu

Reflecții 
la început 
de semestru

OPTIMISMUL

Veriga principală
de

muncitor.
I Utemista

nu este justificat fără muncă
Oricît aș încerca s-o ocolesc, 

nu pot. întrebarea care mi s-a 
cuibărit în minte se strecoară pe 
nesimțite printre celelalte ginduri 
și revine cu încăpăținare. De ce? 
De ce an de an, în adunările de 
alegeri U.T.M. din facultatea 
noastră trebuie să auzim fraza 
stereotipă : „...deși munca polîti- 
co-educativă a crescut, ea a ră
mas cu mult în urma posibilită
ților” ? De ie — cu toată străda
nia noastră de a ridica nivelul 
muncii politico-educative în Fa
cultatea de filozofie — în lipsurile 
generale scoase în evidență de ul
tima plenară a C.C. al U.TM. am 
continuat să vedem oglinda pro
priilor noastre lipsuri ? Pentru 
că... Nu, la asemenea întrebări 
nu se poate răspunde liniar, con
cis. Dar răspunsul trebuie găsit 
Poate pentru că experiența bo. 
gată a birourilor și comitetelor 
U.T.M. nu este generalizată, pen
tru că în fiecare an munca e re. 
luată de la același punct de ple
care — și dusă mai muit în vir
tutea inerției ? Da, asta ar fi o 
idee: să folosim experkr;a »e. 
mestrelor trecute, s-o generali
zăm. Dar avem oare ce genera
liza ? Avem experiență Aces. 
te ginduri m-au făcut să-mi răs
foiesc însemnările unui an $i ju
mătate de muncă in birou! U.T.AL 
al Facultății de filotofie, de unde 
am extras acele pasaje care ar 
merita o reflecție ma; îndelunga
tă. lată-Ie

O concluzie deci: înaintea orică
rei acțiuni — cunoașterea.

Organizația de partid ne.a a- 
Jutat să înțelegem că fără acea
sta nu putem progresa. Nu e 
de-ajuns să știm ce sarcini gene
rale are U.T.M.-ul în învățămintul 
superior, ci trebuie să descoperim 
sarcinile specifice ale organiza
ției de bază U.T.M. a Facultății 
de filozofie. Adică, pe baza ana- 
lizei situației concrete din facul
tate să ne punem in față aseme
nea sarcini și acțiuni care să 
răspundă unor nevoi reale și să 
aibă efect educativ. Aceasta se re
feră nu numai la ședințe „spe
cifice-. ci la un anumit gen de 
activitate culturală și artistică, la 
un mod particular în care trebuie 
pusă problema educației prin 
muncă, problema dezvoltării pa
siunii pentru profesia aleasă etc. 
Și atunci, înaintea oricărei acțiuni 
vom putea delibera în cunoștință 
de cauză, intrebindu-ne: „cui 
prodest ?“ („Cui folosește?”).

stimula punerea în discuție a u- 
nor probleme neînțelese; discuții 
vii și interesante; luptă de opinii. 
Este mai bine ca asemenea pro
bleme să se discute tn adunări, 
bine pregătite, unde să avem sigu
ranța că vor fi lămurite just. Ast
fel de adunări ar putea fi adevă
rate școli de educație comunistă.

Cui folosește?

Teme..,

Poate va părea prea la modul 
general, sau prea abstract să I 
vorbesc în cîteva cuvinte despre 
metodele pe care le tntrebumțez 
în pregătirea mea profesională. 
Și asta, pentru că nu-i vorba " 
ceva stabilit pentru totd 
un sistem din limitele căru-a nu 
poți ieși niciodată. In timpui ce
lor doi ani și jumătate de clnd 
sint student al secției de 
rusă, mi-am schimbat de vreo 
cîteva ori felul de a învăța. Mai 
greu mi-a fost în primul an dnd 
in fața tatei Imtbi aproape necu
noscute, nu știam cu ce să încep. 
Cu timpul însă m-am convins 
că- specificul secției noastre pre
supune ca jumătate din studiul 
individual să fie ocupat de lec. 
tura și traducerea textelor bele
tristice. sau de alt gen. Chiar 
din primul semestru al acestui 
an, am Început să pătrund înce
tul cu Încetul tn tainele literatu
rii ruse și sovietice. Mă folosesc 
de tot ce-mi pun la îndemînă 
cursurile de gramatică, dicționa
rul și cunoștințele mele. Din 
fiecare carte extrag citate șl fac 
scurte comentarii sau rezumate. 
De dicționar, cred că în curînd 
nu voi mal avea nevoie prea des.

îndrăznesc 6ă mărturisesc, că 
încerc ceva și în meseria de tra
ducător, fără pretenția de a fi un 
stilizator excelent. E un lucru 
cam dificil și cere o bună cunoaș. 
tșre a limbii ruse.

Cred că mă voi stabili la me. 
tdda aceasta. Mi-a dat o foarte 
mare ușurință în conversație, în 
înțelegerea prelegerilor, a semi- 
nariilor și... bineînțeles, rezultate 
bune la examene.

ION PETRESCU 
anul III Filologie 

•ectia —»' Limba rusă

te
arma, de

Un lucru mi se pare foarte im
portant : sarcinile specifice pe 
care ni le propunem peotm a 
realiza sarcinile generale ale 
muncii politice-eijcatrve, să fie 
descoperite în Înseși prob'.wnele 
concrete ale vieții de zi eu it U- 
neori însă, noi pur și sfmpîu in
ventam sarcinile, cenr-nfri timp 
și energie pen:ru ’.ucniri inutile.

■ La ce fo’.esese ședințele de ana
liză daca în eîe repetam aceleași 
considerații genera'

a

cute ( 
turi'e
iates râ pentrj

it" de al
xiare — câ:
se abcxsete 'a facu’ta
care .
re

sesnâtati
la presa

tr:dc9t ei

e. b inecuDcs- 
ți? Dar efsr- 
M. din faeul- 
a a avea un

11 
si 

te și studenți 
• _e trei ori 
î pe deplin 

ibonira

arc ame 31 e
țrringem

asemenea
— Și i 
daci și 
măsură 
sul desfășurării ___ _______
interne și internaționale. Munca 
noastră ar. trebui apreciată toc
mai după rezultatele activității 
instructiv-educative, și nu după 
numărul de abonamente. Fără în. 
doială că în condițiile unei ase
menea orientări, am putea obți
ne șl o difuzare a presei mai lar
gă. Dar aci există un mare pe. 
ricol: tendința de a rezolva pro
blemele politico-educative prin 
acțiuni „speciale", spectaculoase, 
cu surle șl tobe. Uităm, de exem
plu, că disciplina este un efect 
al întregii munci educative, și fo. 
losim mereu același „leac“: șe
dință specială pentru „a instau
ra" disciplina. Uităm perioade 
întregi să desfășurăm muncă e- 
ducativă continuă, vie, să urmă, 
rim latura educativă a fiecărui 
aspect al procesului de învăță- 
mint și a activității extrauniver- 
sitare, și căutăm să rezolvăm di
feritele probleme educative prîn- 
tr-un fel de panaceu universal — 
„măsuri organizatorice" — mă
suri totdeauna esențiale, dar 
care nu-și ating scopul dacă nu 
sînt integrate organic într-un 
program educativ concret, care 
să pornească de la cunoașterea 
temeinică a oamenilor, a proble
melor fiecărui an,, fiecărei grupe.

IJ IU U.iUUU 
cum e citită p 
studenții înțeleg just sen- 

‘i evenimentelor.

esa. tn ce

Dogmatismul a lăsat urme se
rioase în facultatea noastră ; u- 
r.or studenți le vine greu să re
flecteze, să explice, căci s-au o- 
bișnuit cu „toceala", cu redarea 
tezelor învățate pe de rost. Dar 
luptînd împotriva dogmatismu
lui — incompatibil cu însăși e- 
sența filozofiei marxist-leninis- 
te — trebuie să fim foarte atenți 
la confuziile ce se pot ivi ca ur. 
mare a influenței ideologiei bur
gheze. Nu putem trece cu vede
rea confuziile de ordin ideologic. 
Biroul U.T.M. a ajuns la conclu
zia că unele manifestări nejuste 
ale unor studenți din facultatea 
noastră au la bază în primul rînd 
confuzii ideologice. Ca urmare 
ne-am propus să pregătim adu* 
nâr; generale pentru fiecare an, 
tn care, pe baza unor referate 
care sâ dea o orientare justă, să 
se facă un schimb de păreri pe 
marginea cîtorva teme, care se 
cer lămurite Care să fie acesta 
teme ? In anul IV, de exemplu, 
interesul studenților e solicitat 
cu precădere de problemele isto
ric logicii antice și istoriei filo
zofiei ; exista o anumită tendință 
de a considera temele de mate
rialism istoric și in generai cele 
legate nemijiodt de probiemele 
de actualitate, ca fiind „mai pu- 
țîD-fiîozoi'ice". De aceea am 
ales oboectal disesției: ^F ictofîa 
și riața". Ia a_-f II exiști cnn- 
fxzi Ia Ki ia jegâtară
cu probtatneie artei coasere coa- 
temporane și de aceea vom dis
cuta în legătură cu această che
stiune. De asemenea vom orga
niza în luna februarie — cu par
ticiparea celor 150 studenți mem
bri ai cercurilor științifice — o 
discuție științifică despre „dog. 
matism și relativism în filozofie", 
cu sprijinul unor cadre de bază 
de la catedrele de științe sociale.

Scopul: să contribuim, alături 
de ceilalți factori care acționează 
în acest sens (cadre didactice, or
ganizația de partid etc.) la a 

înseamnă o atitudi- 
în cercetarea științi- 
un filozof marxist 
aceste adunări vor

Am analizat tntr-o ședință 
birou stilul de muncă al cadre
lor U.T.M. din facultate. S-a vă
zut că dacă am reușit să nu 
fierdem din vedere în acțiunile 
ntreprinse scopul muncii, n-am 

reușit să găsim încă meto
de de muncă clare, variate, atră
gătoare, eficiente. Știm ce avem 
de făcut, dar nu întotdeauna știm 
cum. Astfel, apare pericolul de a 
compromite sarcini juste prin 
metode neadecvate. Și aceasta, 
îndeosebi pentru că n-am înțeles 
pînă acum că în munca politică 
trebuie să punem mai mult ac
centul pe munca în grupe. In 
unele grupe (anul III Filozofie, 
anul IV ziaristică) s-a creat o at
mosferă dulceagă, de îngăduințe 
reciproce. Organizatorul de grupă 
ține din etnd in cînd cite o pre
dică morală, iar unii studenți au 
îmbogățit cu un nou sinonim 
limba romînă: colegialitate ■=■ me
najament. Lipsește (îndeosebi 
la anii mai mari) o opinie com
bativă, exigentă a colectivulai, cu 
rolul ei stimulator. Cunosc unele 
cazuri (Ia anul II) cînd responsa
bilii de grupă din partea decana
tului s-au transformat în ..ponta- 
tori” de absențe, iar organizatorii 
U T.M. în «impli „transmițători” 
de sarcini. Este clar că în aseme
nea împrejurări nu putem progre
sa. Forța organizației U.T-M. ia ni
velul grupei se manifestă îndeo
sebi prin generalizarea experien
ței fruntașilor și presiunea ele
mentelor înaintate îndreptată îm
potriva celor ce trag înapoL 
Este nevoie ca in repartizarea 
sarcinilor noastre să ținem seamă 
de specificul, personalitatea, ca
racterul fiecărui utemist Or. a- 
ceasta se poate duee cel mai bâae 
la nivelul grupei, numai iacă h 
grupe este un colectiv închegat 
dacă există o opinie comunei.

Mai există tn facultatea ona»- 
tră un gen de poziție ăe cx;- 
loc. Este vorba de acei utes 
care nu fac niri râu. nid Mar 
— șî care și-au rădica: orr-agă 
ix-su ti Ia raagui 4e priac*a 
mirai >a*rebat> făM M
ca l -OIi »m-i-atea lor. e ar 
răspoafc : oai oa arrzaos. x>a 
lipsim de ta Rftfe ea tisfca 
gem bmral obpteac. B«m i-am 
întreba, ați arătat ceea ce o» 
faceți-, dar ce faceți ? La aceas
tă întrebare, aproape ord ii riți. 
ei ar protesta : ciur, mi e ăe-a- 
jun» că nu fac mmx răa, na e 
oare aceasta o virtute? Na. le 
răspundem noi. Nu este sofideut 
„sa nu fad rău” pentru a fi 
membru al organizației revofu- 
ționare a tineretului. Morala 
comunistă este morala oașului 
activ. luptâtor pentru zidirea 
noii aodetățt A nu fi activ, a 
nu face nimic bun pentru cauza

Cîteva elemente înapoiate 
anul III au manifestat vădite 
tendințe de apolitism și birocra
tism, încercînd chiar să stîr- 
nească îndoieli în jurul ideilor 
celor mai scumpe nouă, în jurul 
unui fapt care constituie mtn- 
dria legitimă a fiecărui student 
al facultății noastre: ne pregă
tim să devenim nu orice fel de 
filozofi, ci filozofi marxiști, lup
tători pe frontul ideologic al 
construcției socialiste. Trebuie 
să folosim toate mijloacele pen
tru a sparge definitiv răul „vir
tuții” de a nu face rău. Și să 
răspîndim ideea că nu este sufi
cient să fii student pentru a fi 
utemist, că nu este suficient să 
nu faci rău pentru a fi utemist 
— adică să facem clară noțiunea 
de utemist, ca membru al orga
nizației revoluționare a tinere
tului

Maiacovschi 
ne povățuiește

începutul semestrului II... Revăd 
tn închipuire munca noastră și 
mă gîndesc că nu ne-am priceput 
să folosim îndeajuns forța edu
cativă a celor aproape o sută 
de cadre ale organizației U.T.M. 
din facultatea noastră care do
resc sincer să muncească viu, cu 
oamenii, și pe care noi le plicti
sim uneori cu sarcini-șablon și 
acțiuni 
activul 
înțeles 
să nu
perspectiva muncii...

Am înțeles astfel că avem 
lipsuri, dar și că avem toate po
sibilitățile și condițiile spre a le 
înlătura, spre a face mai vie și 
mai eficace munca politico-edu- 
cativi. Atenție însă : optimismul 
nu este justificat fără

„Viitorul, nu vine el

formale. Gîndindu-mă la 
U.T.M. din facultate, am 
că avem oameni tn stare 
piardă din vedere scopul,

Luați măsuri.
Ba vă cer

muncă, 
singur I 

Insist.

rÎMicat:
ipncă-l de git. eocnsomolist”. 

îndemn-o! lui Maiacovschi ni 
se adresează și nouă.

Să-l înțelegem, sâ ni ! însușim!
LLDWIG GBCNBERG 

•ecrttar al bâsaaM ar{U za^ei 
<e bază UTJL a Facm Xtn

Semestrul II i-a Intîmpinat pe studenții Institutului politehnic din București cu o 
a fost amenajat un nou laborator—laboratorul de tehnologia metalelor și a construcțiilor

In clișeu : o grupă de studenți în timpul unei lucrări de laborator.
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clarifica „ce 
ne creatoare 
fică, pentru 
Sperăm că

Șoarecii: — Uraa 1 I Ptnă la cealaltă sesiune de examene 
avem ce minei 11 desen de NIC. NICOLAESCU

DUPĂ ASALT
Unii stufa nți și-au făcut un prost obicei; 

să tnvețe numai tn timpul sesiunilor de exa
mene. în timpul semestrelor, mai ales la 

începutul lor nici măcar nu-și mai scot cursurile 
din dulap.

Sarcini din planul asociației noastre 
desfășura împreună cu organiza
ția U.TX

In ceea ce privește condițiile 
de viață, asigurăm pe studenții 
celor două institute (institutul 
tehnic și ce! agronomic) că vom 
proceda și pe mai departe așa 
cum am proceda» și ptnă acum: 
vom cere celor în drept să facă 
tot ceea ce se poate face pentru 
ca hrana să fie in continuare 
bună, cazarea, condițiile de stu
diu, de distracție, de asemenea.

încrederea că va fî așa trebuie 
s-o aibă fiecare student. Fiecare 
a văzut doar că masa e mereu 
mai bună, la cămine (mai ales

Ac©6ta este adevărul; asociația 
studenților din Galați își începe 
activitatea propriu zisă abia în 
semestrul II. Semestrul I a fost 
consacrat, oarecum, fazei de or
ganizare. de popularizare a aso
ciațiilor, a scopului lor.

Să încerc să vorbesc despre 
cîteva din lucrurile pe care le 
vom realiza. In primul rînd, ne 
vom amenaja casa de cultură a 
studenților pe care am primit-o 
încă din semestrul I. In folosirea 
spațiului pe care-1 avem la dis
poziție trebuie 6ă fim chibzuiți 
pentru ca să putem cuprinde 
toate activitățile oerute de o casă 
de cultură: săli de lectură, sala 
de șah, de tenis de masă etc. Am 
rezervat și o 6ală redacției unei 
gazete pentru studenții din Ga* 
lăți, gazetă care figurează deo
camdată ca un proiect; vom în
cepe și alcătuirea unui ansamblu 
artistic al asociațiilor studențești 
din Galați. Avem aprobare pen
tru cinci instructori ai ansa «i- 
blului pe care trebuie fosă să-i 
angajăm și să începem pregăti
rile. Pentru orchestră am și pri
mit instrumente muzicale, și cu 
ce mai au unii studenți putem 
începe repetițiile. Echipa de tea
tru va primi și ea tot sprijinul 
din partea tinerilor artiști ai tea
trului din Galați. Ne mai lipsesc 
multe pentru organizarea unui 
ansamblu puternic. Avem însă 
esențialul: un colectiv de tineri 
entuziaști care vor să ridice pre
stigiul centrului universitar Ga
lați și pfintr-un ansamblu artis
tic cu renume

Nu pot intra în toate amănun
tele planului nostru pe semestrul 
II. dar nici nu pot să trec peste 
cîteva probleme esențiale, cum ar 
fi, de pildă, problema profesio
nală și asigurarea unor condiții 
tot mai bune de trai și de învăță
tură pentru studenți. N-am să in
dic aici diversele forme cunoscute 
de altfel, pentru a îmbunătăți 
munca profesională. Esențialul 
pentru noi este să-i convingem 
pe studenți că e datoria lor să 
învețe. Aici este deci o chestiune 
de conștiință, de datorie, liîcru 
care se rezolvă prin munca po- 
litico-educativă pe care o vom

țese:

'1

Răspundem 
la întrebările 
cititorilor

Tovarășul Constantin Grigores- 
cu, de la Institutul pedagogic de 
doi ani pentru învățători din Cra
iova, ne-a trimis o scrisoare cu 
rugămintea să-i răspundem și la 
cîteva întrebări. Problemele pre- 
zentînd interes pentru întreaga ca
tegorie a celor care învață în ase
menea institute, răspundem la în
trebări prin ziar.

1. Dacă cei care învață în insti
tutele pedagogice de doi ani sînt 
elevi sau studenți ?

Institutele pedagogice de doi ani 
de învățători s-au înființat anul 
acesta, și intră în categoria insti
tutelor de învățămînt superior. Cei 
care urmează aceste institute sînt 
deci studenți și au aceleași drep
turi și datorii ca și studenții. Dacă 
conducerea institutului dumnea
voastră va considerat pînă acum 
elevi a făcut o greșeală.

2. Care este regimul de cămin 
pe care trebuie să-l respectăm?

Este nepotrivită metoda da a vi 
se cere bilete de voie la ieșirea 
din cămin. Voi vă bucurați d« re
gimul de cămin pentru studenți. 
Puteți pleca în oraș fără a cere 
învoire, dar trebuie să respectați 
instrucțiunile de ordine interioară 
a căminului: să veniți la ora in
dicată, să respectați ora de masă 
și, în general, să nu lipsiți de la 
cămin fără treburi utile activității 
de student

3. Dacă la aceste institute se a- 
piici sistemul de burse pentru stu
denți.

!n privința burselor, anul aces
ta stntețf încadrați, ca sistem de 
burse, la învățămintul mediu. Așa 
fiind lucrurile, venitul tatălui du- 
mi ta le depășește plafonul stabilit 
pentru acordarea burselor în in- 

madia (chiar dacă al fi 
• ia tacaltata).
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ION BEJAN
Președintele Consiliului 
asociațiilor studențești 

din Galati

Studenții In
stitutului 
Arte 
„Nicolae
gorescu” 
București 

stesc prin creații noi, 
morla țăranilor asasinați la 
1907. Viorel Mărgineanu și 
Ioana Smighelski, de pildă, 
lucrează acum la un tablou 
intitalat „1907“. lată i 
fotografie I

Din confidentele unei săli de curs 
ms noapte ătoalataa examecmhB — Și-t 

preferat al studenților iau unii la penare dtod U sa dl pri-
. --------- --------- leful _ s- £ -Una

ORIZONTAL
1. Accesoriu r_____ __________.__

chiulangii — Casa colectivului atuden- 
------2. Calificativ pentru studiul tn ulii-

Angela Oprișan
Ort de ctte ori am drum pe ta 

Universitatea din Iași nu scap 
prilejul să arunc o privire către 
panoul studenților fruntași, cu 
certitudinea că voi tntltni nu
mele cunoscut. Din 1953 am de
prins acest obicei și de atunci 
și ptnă astăzi am găsit pe toa
te panourile afișate, numele stu
dentei Angela Oprișan. Acum ct- 
teva zile, pe culoarele Universi
tății s-a răsplndit cu viteza ful
gerului vestea că „grupa Ange
lei" a smuls ultima filă din ca
lendarul activității sale, la capă
tul a cinci ani de muncă, neca. 
zuri și bucurii. M-a izbit felul 
cum spuneau studenții: „grupa 
Angelei". Am crezut la în
ceput că această denumire vine 
de acolo că studenta Angela 0- 
prlșan este responsabila grupei. 
M-am înșelat Insă. Angela Opri
șan a fost responsabila grupei 
609 numai tn anul I. Apoi, spi
ritul ei clocoiitor, plin de iniția
tivă, a depășit cadrul restrlns al 
grupei, cucerind simpatia, dra
gostea și încrederea tuturor stu. 
denților anului. Rezultatul: An
gela Oprișan a fost aleasă secre
tară U.T.M. de an. iar scurtă vre
me după aceea, secretară U.T.M. 
a Facultății de științe naturale. 
Atuci dece-i zicea grupei, „grupa 
Angelei" ? Nu mă ajuta să dez
leg problema nici faptul că An
gelei Oprișan i se acordase bursa 
republicană și ci de 4 ani de 
zile a obținut la toate examenele 
numai calificativul „foarte bine".

Am coborlt tn grabă Calea „23 
August" cu intenția s-o găsesc la 
cantină pe Angela Oprișan. In 
sala de mese am intllnit un grup 
vesel de studenți. Erau figuri 
cunoscute pe care le aflasem nu 
o dată in tovărășia Angelei.

— Nu vă supărați. mă adresai, 
dvs. sintețl din .grupa Angelei"? 
Vreau sfl mă dumiresc: de ce i-o 
fi zicind așa? In mijlocul stu
denților cărora mi adresam se 
făcu liniște. Evident, li pusesem 
tn încurcătură.

— De ce?
— De ce?
După citeva clipe mul ți 

puri si povestească,
— Vă amintiți poate —

o Uniră — de ședința aceea fur
tunoasă de grupă clnd colegul 
nostru Gavrii Acălugăriței a fost 
seriot criticat de Angela? Ii a- 
cuza că refuză sistematic orice 
sarcină pe linie de organizație 
și că purtarea lui față de fetele 
din grupă nu corespundea con. 
duitei unui student. N-am să uit 
niciodată critica tovărășească pe 
oare t-a adus-o alunei Angela. 
Hotărlrea fi sinceritaiea ei l-au 
făcut pe Gavrii să-și tnțeleagă 
greșelile. Nu greșesc dacă spun 
că Angela a reușit să-l schimbe.'

— Nici eu nu pot uita gestu 
colegial al Angelei — reluă dis
cuția Marin Dumitru: anul tre
cut, bolnav fiind, ea m-a vizitat 
la cămin și mi-a adus nu numai 
doctor și medicamente, ci și în
treaga prietenie a colectivului, 
care m-a îmbărbătat.

tace-

vorbi

LA PRACTICĂ
ratai: 4- Intra mie și mij 
leetvul da bază în facultate: ». 
ment ce leagă studenții între ei; S. 
de lanț — Asemănător; 7. V. Ion 
față de l- Ior.escu — Piulița studenți
lor de la chimie — Posesiv; 8. Acolo 
unde liliecii se întîlnesc cu studenții de 
la istorie — întrebare — Pun în circu
lație o nost serie; 9. Verbul conștiin
cioșilor; 10 Cea studențească e foarte 
căutată — Așa ar trebui să fie toți stu
denții în amfiteatre; 11. Vine la facul
tate la admitere și la exmatriculare — 
între cal șl călăreț; 12. Se simt cei sen
sibili în fața „insuficientului" — Ac
țiunea celor de la 1 orizontal; 13. Pro
nume — Studentul care primește diplo
mă de merit.

VERTICAL:
1. înfățișare -jm Partea învățămîntulul 

medieval ce cuplnde gramatica, retori
ca șl dialectica.

2. Plantă Industrială — Cunoștințele 
de specialitate ce se predau în anul I 
r Notă muzicală.

Jj. Drum subteran — Inginerii con- 
flriictorl trebuie s-o cunoască.

4. înzestrez laboratoarele — Clar/
5. Pronume — Comandant turc (od)

— Starea sufletească a studenților fără 
scop.

6. Așa cum sînt, în expunerea lor, cei 
mai buni profesori — Atmosferă.

7. Organizează activitatea studenților; 
8. Caracteristica studenților codași.

9. Comparativ — Materie primă a ce
naclului studențesc — Cămașă — C.

10. Operație pe care dacă n-o faci 
creioanelor rămîi fără notițe — Gaz. 
nobil.

11. Așa arată studentul după o noap
te albă — La șah — Pentru.

12. îndemn clasic adresat tineretului
— Reflexiv.

13. Zăpadă — Se găsește din păcate 
la sfîrșitul multor manuale. — Rîu în 
Elveția.

1

Și evocarea amintirilor conti
nuă. Zina Voinicu pierduse tn- 
tr-un rind speranța să mai poată 
lua un examen. ' Cit nu face In 
asemenea împrejurări încuraja
rea morală a unei colege care 
se oferă să te ajute șl să învețe 
cu tine t Și acea șolegă era An
gela Oprișan. Cine a insuflat spi
ritul de adevărată colegialitate 
care a dus la sudarea ca un 
singur tot a grupei, care de doi 
ani de zile termina iptegralistă 
toate sesiunile de examen ? Cine 
a contribuit la organizarea a nu
meroase excursii de neuitat ? 
Inevitabil, toate aceste amintiri 
se leagă de numele Angelei.

Am înțeles atunci că Angela 
Oprișan strlngea cu o nobilă uid 
tare de sine toate frămintările 
grupei și căuta să le dea rezol
vare. Am tnfeles că Angela' O- 
prișan a fost principala anima
toare a grupei sale, exemplu de 
colegialitate și disciplină, o bună 
tovarășă de muncă și învățătură.

Angela Oprișan a realizat o 
minunată sinteză Intre spiritul 
'de colegialitate, pasiunea pentru 
știință și prețuirea înaltului titlu 
de membru al organizației noas-

I. AGHINE1

Catedra de practică — infiin- 
recent în cadrul facultății 

zootehnie de la Institutul 
ornic „Nicolae Bălcescu'

din București a pășit la îmbu
nătățirea condițiilor pentru 
executarea atît a practicii pre
gătitoare, cit și a practicii în 
producție. Cel dinții pas în a- 
cest scop a și fost făcut: s-au 
încheiat convenții cu unitățile 
care pot asigura studenților 
cele mai optime condiții de 
practică și de viață.

Fără să mai treacă pe la fa
cultate, după vacanță, studenții 
anului Ill Zootehnie s-au în
dreptat acum, iarna — o iarnă 
blindă ce-i drept — spre centre
le de practică de la G.A.S. Fun- 
dulea, I.C.Z. Slobozia, ferma 
„30 Decembrie“-Copăceni și 
G.A.S. Cisnădie. Timp de 3 
săptămîni ei vor face aci prac
tica pregătitoare. Gospodăriile 
amintite dispun de toate spe
ciile de animale domestice, dînd 
deci studenților posibilitatea să 
cunoască integral lucrările ce 
se efectuează în această peri-, 
oadă la fiecare specie.
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Un nou teatru 
de operetă 

la Orașul Stalin
L* ?

De curînd au fost terminate 
lucrările de constituire a Teatru
lui de stat de operetă din Orașul 
Stalin Noul teatru are o capa
citate de 500 locuri și este pre
văzut cu foaiere elegante, holuri, 
loji, cabine pentru actori, atelie
re. săli de repetiție etc.

Pe scena noului teatru se fac 
ultimele repetiții cu opereta „Li
liacul" de J. Strauss, care va fi 
prezentată în premieră la sfirși- 
tul acestei siptămini. Conduce
rea muzicală a operetei aparți
ne lui Dinu Nieulescu, artist 
emerit al R.P.R-, prim dirijor a! 
filarmonicii de stat „Gh. Dima", 
direcția de scenă artistului Bar. ( 
bu Dumitrescu, fir coregrafia lui 
O'.rg Danovschi, artist emerit al 
R.PJL

(Uratare din pag. l-a)

ața ușor să stabhesU calitatea fie
rului vechi. Trebuie să’ti ochi de 
oțelar. Aurel tiu tuera htsă smgur. 
Toți băieții din brigada lui de ti
neret erau pared un singur trup, o 
singură roirtță. Iată, ajutorul de 
topitor ‘ Marcel Colț» controla 
stadiul de formare a zgurei, Victor 
Aburlăcișă ți Plorea Petreanu 
sapraceghetm Incărrcrea eu fontă. 
Cuptorul, flăcările, oamenii, erau 
parcă tm ungur tot, de nedeșfăcut.

înainte de topire se formează 
zgura. Pentru a acea o zgură ba- 
zică trebuie aruncată o anumită 
ccrMate de car. Sub o zgură buni 
se formează ți ofei de calitate. De 
aceea Aurei ți maurrul Srrca cer- 
cetccză prin iSicUe albastre zgura.

— £ bvM» popri nsirmd-
— Bcxid, -£:pur.*eri p buzele lui 

AureL
- Buni. tcrâei fi ew tn car~

,To-
_ ___ _____ ____ .un 

băieței mârunt, repezit, luă lingura 
dt______ ¥ rftsndă in oțel, apoi o
tcocse tnfr-o b'aie de seîntei.

izxț niciodată un foc de 
nsaf rruțit. Cu proba s-a 
Uboratond rapid care 

rroecȚzțul de carbon. 
st pi fosforul fi sulful ce 

' — î? îofrefe eu —

Dc-odatA exclamă: „fSSahu, 

b*ețel

ft Tehnica nouă 
capătă o dez
voltare din ce 
in ce mai mare 
în toate ramu
rile industriale

ale țării noastre. De curind 
la fabrica de mase plastice 
„Aminoplast" din cadrul 
Combinatului chimic nr. 1 a 
intrat in funcțiune un nou 
cuptor de polimerizare ca 
raze infraroșii care a per
mis scurtarea timpului de 
lucra cu 70 la sută.

In fotografie inginerul 
Florea Nan experimentind 
noul cuptor.

Foto: AGERPREES

Artiștii amatori
la... „examen"
Duminică a continuat pe scena Tea

trului C.CS. diu Capitală de*fă$ura- 
rea fazei fegfonale București a celui 
de al IV-lea concurs al echipelor ar
tistice de arpetari de la sate. Au 
apărut la rampi fnterpretî dramatici, 
recitatori si cititori artistici.

Ls căminul cultural din Ctlăxați, 
cftiva entuziaști au pus -în scenă o 
piesă grea In trei acte, care a pus 
probleme dificile, complexe In fatafirobleme dificile, complexe 1 
nterpreților amatori. $1 totuși...
„OMUL CARE A VĂZUT MOAR

TEA" de Victor Eftimiu, prezentată 
duminică la concurs, a constituit pen
tru spectator: revelația zilei. E vorba 
de un adevărat spectacol care a răs
puns multor exigente ale sonerii in 
scenă și celui mai pretențios si ..rezer
vat" spectator. Rolul vagabondului, al 
.omului care a văzut moartea , in in

terpretarea tinărului George Gngo- 
rescu a fost o surpriză. Travestit in 
„nepotul" podgoreanuiui Alexandru Fi- 
limon, — care l-a salvat de ia an 
Înec premeditat ia scopul de a de
veni popular cu prilejul alegerilor de 
primar. —. trustul amator a izbut:: 
să realizeze o acțiune dinamică, vie.

Cu piesa „BĂRBAT FĂRĂ OPINCI", 
de M, Leonard, care « înscrisă ia 
repertoriul celor mai multe formații, 
s-a prezentat căminul cultural di* 

;Buda, ralonuj. Domnești. Ju afară de 
interpretarea mai izbutită a rotarilor 
AnicdT-ți; bfitrinei, nu poate fi vorba 
de o realizare de ansamblu a spec
tacolului. Mișcarea interpretelor ia 
scenă a fost • dastul de greoa-e ..Can
tonul 21". de I. Franko In sdrttab. • 
reușit să aducă pe scenă drama M- 
txinei XeoML - pirlrtt* <U
Zavada. Exetptfod cltera -xagerăn. 
tinăra țăranca Lenuta Petre. In virstă 
doar de 17 ani, a Înfățișat o rentabilă 
bătrlnă In rolul Xenlei. Nu la nive
lul cerut s au putut iasă ridica echi
pele de teatru de la căminul cultu
ral din Piatra, raionul Zimnicea, (cu 
piesa „O noaptș grea" de L. Deme
trius) și colțul roșu al gospodăriei 
colective Tudor Vladimirescu" din 
Titu (cu piesa ,,Oamenii poruncesc 
pămlntului" de M. Leonard). O Îndru
mare mai competentă * acestor e- 
chipe, in care activează tineri țărani 
muncitori talentați „ _
face ca pe viitor ele să depășească 
stadiul actual de formare, imbunătă- 
țindu-și experiența și munca artistică. 
Noi avem încredere în acest lucru.

91 «ntuziaill, tr

I. MIHUȚ

In cele ce urmează răspundem 
tovarășului DAMIAN CONSTAN
TIN, activist al Comitetului ra
ional U.T.M. „I. V. Stalin" — 
București, care a adresat redac
ției o întrebare in legătură cu 
problema aplicării principiului 
centralismului democratic in con
ducerea economiei R.P.R.
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principiu fundamental
R. P. R

e ad cred că stătusem 
fu! orii 
veri n-i

«peer: Ia stre-na organelor 
a-t-er.za-re. Dm această prirmă,

ljț9

In april să vii
Zăpada cAzv.M din be sug oeste 

i noapte, se încinse ri sctrțLz 
acum sub tocul boconeilor. Părea 
omătul o mare de lapte, pe su
prafața câreis o tlnd anăzuci 
tmprățtiase ți-.îdri de sticli saci 

I cit an ctrf de ac, tn care se gr:- 
eeau, ca lMr.o ogtiadă. rcze.e 
de lumină.

Lazăr T uder, an om as mp 
mărunțel, strlns Inir-c hcxnA de 
iarnă și cu o eiciM-'d «wțooxJ 
care-i acoperea mai tocii jmuea, 
se opri locului, tfi suflă U pal
me sd-ji dezmorțească dețesez 
fi, simțindu-se parcă dtdor să ne 
dea socoteala, zise:

— Frigul ăsta.i de oină, basd-l 
eă4 bată. Apoi luă o mălară de 
coadă și începu să cur^e -țcr 
sticlele paturilor calde. S-b sti
clele verzui, o puzderie de plante 
miei parcă ridicaseră i-uatfle s^e 
lumină.

— Privește-le, toăcrăse. tneepa 
din nou Lază- Tudar. LM-le la 
frunzele tor. Nu ie cAau. bă că 
sișz mici. Nici d-h trecut toiul 
iernii. No, Li april să stă—, de 
vorbă, ctnd obla tncearcd să se 
înalțe coiful ierbii f. noi o ' 
scoatem ardei veră pe piață, 
zici, e ceva, nu ?

Ridici o ramă, bigi o pani de 
lemn fi prin spațiul de cUeva de
gete inilfune începură să iasă 
nourafi ie aburi rari, care se 
pierdeau t-eptat, treptat

— E prea caid UsămsNe fi se 
pot arde. Trebuie sd mai aer sim. 
Călduri șt aer curat beb-ae si 
le dăm ce porția L 
cit putem de multă, 
după dărnicia soareia

Gridina'ul Lazăr Tudor ne nu
mai că le ft‘e teoretic pe toate, 
ca- bi carie, dar fi in pracUiă-,

— Paturile calde parcA-s e doua 
!Ui casă Acum, iarna, treeur. Is 
puține In gospodărie. PmrrK eL 
iizd, acume > susned-e toi S4—' 
vezi seara mm rine. încearcă 
temperatura In fiecare coif si 
pedirilor. contrcbeczd doct -.:cde 
stlclele-s întregi fi ța Iacei or, 
deși el insufi ă-a vemuti ca sa 
ceas sau două înainte, așa. să fie 
mai sigur.

Ascultam eu atenție pe brigadL 
erul legumicol al gospodăriei, tL 
nărui losij Lazăr. cum îmi po
vestea despre grădinarul Lazăr 
Tudor, căci și dâiorită muncii lui, 
gospodăria colectivă ..Elena Pa. 
vel" din Ar adu Nou a devenit 
bine cunoscută ca producătoare 
de trulandale.

— Meseria asta cere multă dra
goste, continuă brigadierul, alt. 
fel nu obții nici un rezultat.

•Jfc «*-

Centralismul democratic
/

în conducerea economiei
Centralismul democratic este 

un .principiu leninist de condu
cere care cunoa.ște numeroase do
menii de aplicare. In conduce
rea economiei țării noastre el re
prezintă principiul fundamental 
de organizare. Principalele mij
loace de producție — adică fa
bricile, uzinele, SM.T., căile fe
rate etc, — șînl. proprietate so
cialistă a Întregului popor. 
Aceasta impune necesitatea unei 
conduceri unitare și coordo
nate fără de . care nu ar 
fi cu putință construirea socia
lismului. In același timp trebuie 
să se asigure participarea cît mai 
largă a maselor la rezolvarea 
treburilor obștești, să se stimu
leze prin toate mijloacele dez
voltarea inițiativei și a activității 
creatoare a acestora. Principiul 
centralismului democratic în con
ducerea economiei, aplicat cu fer
mitate de partidul nostru, con
stă tocmai Jn îmbinarea condu
cerii centralizate cu larga dez- 
voltare a inițiativei organelor in
ferioare și a maselor de oameni 
ai muncii.

Conducerea centralizată a eco
nomiei R.P.R. se face in scopul 
ridicării neîntrerupte a nivelului 
de trăi al celor ce muncesc, al 
satisfacerii neyoilor lor materiale 
și culturale într-o măsură . din 
ce în ce mal largă. Spre deose
bire" de aceasta 'economia capita
listă, bazată, pe proprietatea ca
pitalistă asupra mijloacelor de 
producție, este, condusă în scopul 
asigurării unor .profituri maxime 
pentru capitaliști, pe. seama ex
ploatării crunte a clasei, munci
toare și a altor oameni ai muncii, 
în economia capitalistă ou poate 
exista ca la noi o conducere cen- 
t'xlizxtă,. perUru.că..Jiecarc capi,.-cis-ajutoruî'-pî*nifieăru-diferitele--activității--organelor subordonater _____ „ _______... r.r-
tajișt sau monopol capitalist esto. ramuri de producție se pot îm- dotează organele inferioare cu Iară creează - largi .posibilități

proprietarul întreprinderii res
pective. Datorită acestui fapt 
există o serioasă luptă de con
curență și o dezvoltare anar
hică.

Economia socialistă se dezvol
tă pe baze cu totul diferite. Ea 
este un organism uriaș care cu
prinde mii de întreprinderi din 
cele mai diferite ramuri ale in
dustriei și agriculturii, întreprin
deri comerciale și de transpor
turi. instituții de stat Proprieta
tea socialistă unește acest tot 
Uriaș Construirea socialismului 
cere reorganizarea întregei eco
nomii. Pe baza creșterii cu pre
cădere a industriei grele, treDuie 
dezvoltată puternic industria; 
apoi este necesar ca printr-o 
muncă perseverentă și îndelunga
tă. țăranii muncitori să fie con
vinși de superioritatea agricul. 
turii socialiste spre a-și uni mi
lioanele de gospodării mici și 
mijlocii în mari gospodării agri- 
oofe colective capabile să apro
vizioneze orașul și să le ridice 
nivelul de trai; trebuie organi
zată o vastă rețea a comerțului 
socialist, conduse transporturile, 
asigurate cadrele necesare etc. 
Aceasta este o muncă uriașă 
care nu poate fi lăsată să mear
gă de la sine. De aceea viața eco
nomică a tării, activitatea ramu
rilor și întreprinderilor se desfă
șoară pe baza unui plan stabilit 
de la centru. Fără plan nu se 
poate dezvolta orinduirep socia
listă. Ei îi este străină dezvolta
rea- anarhică, spontană Plani, 
fi.carea economiei naționale con- 
sfituie principala formă prin care 
se manifestă conducerea centra
lizată de către stat a economiei.

bina tntr-an tot unitar, obtini»- 
du-se o dezvoltare armonioasă, 
proporțională, reușrndu-se <ă se 
folosească cu aeie oui bune re
zultate resursele existente. Statul 
nostru poate astfel asigura o dez
voltare neîntreruptă și raționali 
a întregii economii.

Concentrarea tn mtinile statu
lui democrat-popular a unor re
surse foarte mari economice și 
gospodărirea acestora in intere
sul clasei muncitoare, al țărăni
mii muncitoare și al inteiectua. 
lității legate de popor oglin
dește superioritatea economiei ță
rii noastre față de economia ca
pitalistă. Practic această supe
rioritate se manifestă și tn rit
mul rapid al industrializării so
cialiste, ritm de neconceput tn 
condițiile capitalismului. Intr-un 
termen istoric foarte ecurt Ro- 
minia s-a transformat dintr-o 
țară agrară înapoiată, într-o 
țară industrial-agrară. In anul 
1955 producția industrială a 
R.P.R. a fost de 2,9 ori mai mare 
ca în 1938 și de 3,4 ori mai mare 
ca în 1948. In anul 1956 pro
ducția industrială a crescut cu 
10 la sută față de anul 1955. 
Aceste cifre dovedesc și eficacita
tea conducerii centralizate a eco
nomiei

Conducerea centralizată a eco
nomiei se înfăptuiește în numele 
oamenilor muncii, printr-un sis
tem de organe economice ale sta
tului, ale căror relații sînt sta
bilite potrivit principiilor centra
lismului democratic. Astfel orga
nul de conducere superior nu
mește conducătorii organelor de 
conducere care-i sînt subordona
te, planifică Indicii de bază ai

Munca a început. în fișierul de la poarta fabricii citeva fișe 
au ramas ncpont.ite, iar în hale un număr echivalent de ma. 
șini unelte nu' funcționează. Timpul nu vrea să aștepte, acele 
ceasornicului se rotesc grăbite. Pe capetele de strung pirami. 
dele pieselor prelucrate cresc neîncetat.

Multe piese ăr fi produs și „întîrzlații" Ar fi produs, dacă 
pe aid... nu ar exista lipsuri mici, care pricinuiesc necazuri 
mari.

In acest sens trei scrisori sosite din raionul Tirgoviște ne 
semnalează probleme aparent mărunte. „Aparent" fiindcă urmă, 
rile lor se rasfring nefavorabil asupra producției.

Al patrulea personaj
(Scenetă critică)

„șprint", iar de etteva luni 
vechea și banala formulă de 
salut „bună-ziua" a fost substi
tuită cu „noroc și... un lanț 
bun". Larga răspindire de care 
se bucură ultima urare este ex 
plicabilă. In magazinele tehno-

romii 
•S3 If^cd

Seeea ■ reprezintă piața din 
spatele gării .tfaui, oraș ratinat. 
Su^ruzei* Ae.uniar d»>adi 
stijbf'e de 'ger. O locomotivă 
pu'ăe și răsufiarea-i greoaie 
se amestecă cț p insule unui co. 
pil, cu larma iscată de mutfL 
mea debarcată din trenul per.n 
sonal ce vine de la București, 
fn primul plan un cetățean 
x-stet :-sd o valiză mare se 
- ti îngrijoră către bulevardul 
ee duce so-e centru! orașului. 
ntfAdu și răbdarea se adre.

tecză ~-ref localnic sosit cu 
aaiași tren:

CALATORUL: Circulă rar ? 
LOCALNICUL: Cine? 
CALATORUL: Cum cine?

—.-.finie cu-tcdiutele.

n-aș avea piciorul beteag ple- 
tam pe jos. Uite, vine o trăsură 
8^CALATORUL: (Către birjar) 

Cit ceri pină in centru ?
BIRJARUL: Treizeci și cinci. 
CĂLĂTORUL: (Fluieră a pa. 

gută) De la București pină aici 
am plătit 11 lei, și pentru cițiva 
kilometri pretinzi incă de 
ori pe atit.

BIRJARUL: Dacă vă 
vine bine, dacă nu... de 
terii nu duc lipsă.

(In jurul trăsurii se stringe 
un gruo de cetățeni)

CALATORUL: (Către local, 
nic) Cetățenii n-au propus ni
ciodată înființarea unei linii de 
autobus?

LOCALNICUL : S-a propus, 
s-a aprobat, s-au planificat ma
șinile fi... atit.

INDICAȚII ... .................
TARE : Acțiunea se petrece tn 
orașul Tirgoviște. Ea se repetă 
de mai multe ori pe zi In a- 
fără de cele trei personaje acti
ve tn scenetă, există un ai pa
trulea personaj, cu rol hotărt- 
tor tn acțiune, care din motive 
r.etnfelese se abține a da repli
cile cuvenite: secțiunea gospo-

două

con- 
muș-

SUPLIMEN.

metal și articole de sport din 
Tirgoviște nu se găsesc lanțuri 
de 'biciclete. Ei și? „Asta-i 
problemă" ? — spun, liniștiți, 
responsabilii de magazine. Oare 
dacă ar meșteri de două, trei 
ori pe zi lanțul bicicletei, tot 
atit de calmi ar fi ? Fără îndo
ială că nu.

Dacă cei vizați ar abandona 
Indiferenta fată de cerințele 
cumpărătorilor, fa(ă de apro
vizionarea cu piese de schimb 
pentru biciclete a magazinelor 
din Tirgoviște, atunci, tntr a- 
devăr, toate acestea nu ar mal 
fi -—

LOCALNICUL: (Zlmbind i- .... „ .
-.ra: Dectr.ae d» Vea. De d&H comunale din sjatul popu- 

Iar orășenesc.
Ji dorim a grabnică „mirare 

Ăn1 stern. ’TT'X-vt j —■ 
» Corespondent

f •!, DINU MATEI 
. , — strungar

srnj| „Aata-l * 
problemă ?"

Dacă într-o dimineață 
străbate șoselele raionului 
gaviște să nu vă mirați 
sutele de cicliști care pedalează 
grăbiți spre locurile de mun
că. Cu toate că nu figurează 
în scriptele federației de resort, 
tirgoviștenii sînt rutier} în
cercați. Fie iarnă, fie vară, ei 
nu se despart de bicicletă. Nu
mărul celor care tind spre 
teze superioare este destul 
redus. Cu , toți urmăresc 
tenacitate o „performanță" 
loroasă: punctualitatea
serviciu.

Si fiir.dcă bicicleta ocupă _ 
loc desul de însemnat in viața 
atgoviștesi-x influența ei se 

pirto ți ia limbajul or- 
sriei cuvin

devenit sinonim ca

nm epee șgr~'» ■ pettz dO de
■

CALATORUL: Nu înțeleg.
- LOCALNICUL: Patruzeci de 
perechi de picioare... ■

CALATORUIL (Stsp&td) V 
arde de glumă.

LOCALNICUL: Ctnd rtzi, 
trece fi timpul mai iute. Dacă

„o problemă".
Corespondent 
ION MITAN 

— lăcătuș —

Tov. redactor,
Majoritatea cetățenilor din 

comuna noastră (Gura Ocnifei 
raionul Tirgoviște) stntem 
sondori, mineri sau muncitori 
în industria petrolului. Deoare
ce locurile de muncă se află la 
15—20 kilometri depărtare de 
casele noastre, folosim trenu
rile (curse muncitorești) care 
circulă pe traseul tirgoviște- 
Ploești. Din păcate nu e toc.

vi
de 
cu 

va- 
la

un

mai simplu să călătorim cu tre
nurile de cursă. Deși linia fe
rată trece prin apropierea co. 
munei noastre, trenurile nu o- 
presc decli la stafiile Adinca și 
Săcueni. Pentru aceasta stntem 
nevoifi să batem zilnic cu pi
ciorul cale de 10—12 kilo, 
metri.

In repetate rtnduri am pro
pus Direcfiei regionale C F.R. 
Ploești să înființeze o haltă la 
Gura - - - -
de ce 
rămas

O cruț ei fi nu înțelegem 
cererea noastră justă a 
nerezolvată

VA SILE ASANDEI 
sondor

Se dervoltă rețeaua cooperației 
de consum

Te nltmiî anf rețeaua de des
facere cu amănuntul a coopera
re de consum s-a dezvoltat sim- 
: ’cr in întreaga țară. Organi
zat:’* cooperatiste au înființat 
5a cursul anului trecut peste 
2-3?) de magazine și unități de 
«Bmeirta’Je publică, față de 713 
dte erau planificate.

La sate s-au înființat mai mult
de 700 prăvălii •. 1 .

S-e MemroRat simțitor și re
aua de magazine specializate, 
nul necut a’4 foat înființate 130 
sgau-.e speișalizate de oonfec-

îa prezent rețeaua cooperației

de consum dispune de mai mult 
de 24.000 de unități dintre care 
peste 18.000 unități de desfacere 
cu amănuntul și peste 6.000 uni
tăți de alimentație publică.

In baza sarcinilor sporite din 
acest an cooperația de consum va 
trebui să desfacă mărfuri a că. 
ror valoare va fi cu 1.235.000.000 
lei mai mare dectt valoarea măr
furilor vindute tn anul trecut. 
Pentru aceasta uniunile regiona
le ale cooperației de consum vor 
lua măsuri pentru Înființarea 
unor unități de desfacere potrivit 
cerințelor populației.

I ■ ' B i B 4^ I ■ R * k £

Deschiderea expoziției 
de grafică chiliana

ujloaceîe necesare, condnoe 
ptmet de vedere tehnic aces:e «- 

: gene și controlează treiețrwrea
sarcinilor.

Ia țara noaatră funcția de x. 
gas central de conducere și ta. 
crumare o exercită Consiliul de 
Miniștri care este organul exe
cutiv suprem. Hotăririle Consi
liului de Miniștri sînt obligatori 
pentru toți lucrătorii diu ecooc- 
mie. pentru toate ministerele, di
recțiile generale, trusturile *i ia- 
treprinderile. Hotărlrile urua mi
nister, elaborate pe baza hotăriri- 
lor Consiliului de Miniștri, sini 
obligatorii pentru trusturile, di
recțiile generale și întreprinde- 
rile în subordine.

întreprinderile primesc din par
tea statului mijloacele de produc
ție necesare precum și fondurile 
bănești și sînt obligate să înde
plinească planul de producție sta
bilit de organele superioare. Ast
fel. planul fiecărei întreprinderi 
ne apare ca o părticică din pla
nul întregii economii naționale.

Conducerea, centralizată a eco
nomiei în problemele vitale, esen
țiale se îmbină cu o largă ini
țiativă a organelor subordonate, 
cu posibilitatea ce Se acordă a- 
cestora din urmă de a rezolva 
de..șine stătător problemele cu- 
reiite, în funcție de . necesități. 
Această cerință se realizează 
prin acordărea unii independențe 
economice operative'întreprinde; .... .
rilor și prin participarea largă a derii personale a. fiecăruia, pșn- 
masef de oameni ai muncii la re‘ trn larga desfășurare a energiei 
zolvarea treburilor ce se ivesc.

Prin însăși esența sa șotialls- 
mul este o orîțiduire. democratică 
întrucît adevăratul stăptn al bo
gățiilor țării este poporul. Sta
tul- nostru de -demoer-ație-popu-

osșașu. care «e r-arr.iră
> ar„—șr ase Aa
apirat ș. ee ier.cită ucxaaoasc 
forme sub care se isee scesszi 
parudpare. Pt jsse am patern 
xxLsu cocrU'a.:.* ±e producte, 
adunărâe IncUșLx k produc
ție, ale spcca.i».'. x reprereo- 
taati ai clase -cunritare, țări, 
nun., msaritaare *. xxaiectuau- 
tâțiL

Tinerii xuocxri. tehnicieni ți 
ingtaeri au datoria parrrctlcă de 
a folosi aceste rurmercase pes- 
bililăți iu .r.tetesu. tnme: orgarL- 
zări și conduceri a producțleL 
Este necesar ca ei să studiere te- 
meiaic tehnica șt ecoaouta între
prinderii in care mucceec pentru 
a putea veni cu propuneri ia ve
derea îmbunătățirii muncii, a per
fecționării procesului de produc, 
tie. a ridicării calității produc
ției, reducerii prețului de cost și 
creșterii productivității muncii.

Formele și ruețodele prin care 
oamenii . muncii pot participa la 
conducerea treburilor obștești 6e 
perfecționează necontenit pe mă
sura dezvoltării țării noastre spre 
socialism.

Partidul ia .măsuri pentru îm
bunătățirea metodelor de condtu 
cere a economiei,', pentru atrage
rea unui'nunțăr cit.măi mare.dp 
oameni la ' rezoTvareă freburîloș 
obștești, pentru întărirea răspun'-

Vineri
chide ta ,_______ ___ ___ r__
al LRH.C.S. din bd. Magheru 
expoziția de grafică chiliana.

Ca acest prilej vor fi prezen. 
tete peste 100 de lucrări aparți-

15 februarie ee va des- r.:„J ;; uwuc VC1
-T1d?UMde SS! mal cun<”cuti graficieni chilieni.

ntad unui grup de 19 dintre cei

Expoziția este organizată de In. 
stitutul romtn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

«tabjește tmzur.it: 
pufitarea pUnt’idr 
lărgirea drepturilor 
sfaLrflor pooa'-are
tocilor de 'mtreprmderi. stimula, 
rea aetrrftăfi oamenilor muncii 
!n opera de construire a socialis
mului. A fost simțitor lărgită 
competența ministerelor, direcții, 
lor generale și a conducătorilor 
de întreprinderi. A fost mult re
dus numărul indicatorilor pla
nului de stat. Repartiția unui nu
măr însemnat de produse a tre
cut tn competența directă a în
treprinderilor. Pentru viața și ac
tivitatea tineretului o însemnăta
te deosebită o au măsurile luate 
cu privire la recrutarea și repar
tizarea forțelor de muncă, pre 
cum și cele privitoare la școlari, 
zare și calificare. întreprinderile 
poartă, răspunderea pentru califi
carea muncitorilor necesari. De 
asemenea ele vor trebui să se în
grijească de pregătirea cadrelor 
medii și superioare stabilind nu
mărul acestora și ocupindu-se de 
alegerea lor.

Cunoașterea în amănunțime șl 
aplicarea fermă a programului 
elaborat de CC al P.M.R. con
stituie o chezășie sigură a lichi- 
dării' lipsurilor care s-au mani
festat pină acum tn conducerea 
economiei și a înaintării noastre

și inițiativei creatoare a maSelor.
In practica condikerii econo

miei țării noastre pe lțngă stic;
cesele remarcabile obținute ș-au
ivit și o seamă de greutăți și lip- ___ .... __  _____
suri -legato d4s- lipsa.de experien-,.-spre socialism.
ță a unor cadre, și -da alte coa. P. N1S1RIUS

1

On interesant concurs studențesc
Recent, comitetul de organi 

zare a asociațiilor studențești 
a inițiat un concurs pentru rea. 
iizarea de insigne care să o- 
glindeasci specificul fiecărei 
■anniri de specialitate.

La acest concurs participă 
toate asociațiile studențești din 
instituțiile de învătămint supe
rior din tară, care vor trimite 
insignele pentru selecționare 
pină la 25 februarie.

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

Tn sălile de sport, la căminele 
culturale și pe ptrtiile Înzăpezite 
ale munților regiunii Suceava se 
desfășoară cu succes concursuri
le din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

La cele 7 discipline sportive 
înscrise în programul competiției 
participă peste 130.000 de tineri 
din regiune. Numai la săniuțe 
s-au înregistrat 40.000 de concu- 
renți, iar la schi peste 20.000. 
Colectivele sportive au dat spri
jin activ Spartachiadei Ele s-au 
îngrijit da asigurarea materialu
lui de concurs prin confecționarea 
cu mijloace locale a 1720 de pe
rechi de schiuri, a numeroase să- 
qiuțe, patine și jocuri de șah. De

curtnd, tn raionul Suceava s-a 
desfășurat etapa raională din ca. 
drul Spartachiadei. Printre cîști- 
gătorii concursului se află nume
roși țărani muncitori. La schi 
cel mai bun rezultat l.a obținut 
Grigore Erenciuc din colectivul 
„Recolta" Mărățeia, iar la șah, 
printre primii clasați se află 
Vera Ghivnici de la „Recolta" 
Bosanci și Boiciuc Dumitru de 
la „Recolta" Mărăteia. In con
cursul de gimnastică echipa fe
minină a colectivului „Recolta" 
Bosanci a ocupaf locul doi, iar 
echipa de băieți din colectivul 
„Recolta" Dumbrăveni s-a clasat 
pe locul trei.

(Agerpres)

Dectr.ae
tmzur.it
lipsa.de


Dezvoltarea colaborării 
SOV1ETO-IUGOSLAVE 
în domeniul folosirii în scopuri pașnice 

a energiei atomice
MOSCOVA 13 (Agerpres). - 

TASS transmite: In urma trata
tivelor care au avut loc Intre de
legațiile sovietică și iugoslavă, la 
9 februarie ax. a fost semnat la 
Moscova un protocol la acordul 
de colaborare intre Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Populară Federativă 
Iugoslavia pentru dezvoltarea 
cercetărilor tn domeniul fizicii 
nucleare și folosirea energjei ato-

mice In scopuri pașnice, Încheiat 
Ia 28 ianuarie 1956 la Belgrad.

Protocolul sus-menționat pre
vede colaborarea continuă intre 
organizațiile și instituțiile știin
țifice sovietice șt iugoslave 
domeniul cercetărilor fizicii 
cleare și al folosirii energiei 
tomice in scopuri pașnice.

Tratativele s-au desfășurat 
spiritul înțelegerii reciproce și al 
năzuinței spre colaborarea con
tinuă in acest domeniu.

in
nu*

a

In

Semnarea unui acord comercial 
pe termen lung intre 
U. R. S. S. și Franța

Se prevede o sporire considerabilă 
a schimbului reciproc

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat, în urma tratative
lor sovieto-franceze care au avut 
loc în cursul vizitei la Moscova 
în luna mai 1956 a delegației gu
vernamentale franceze, părțile 
au căzut de acord să stimuleze 
prin toate mijloacele dezvoltarea 
schimbului de mărfuri între 
U.R.S.S. și Franța, fiind de pi- 
rere că această măsură cores
punde intereselor economice re
ciproce ale celor două țări și va 
constitui un factor serios al a- 
propierii și înțelegerii reciproce 
intre popoare.

Totodată părțile au găsit 
necesar ca în scopul sprijinirii 
sporirii schimbului de mărfuri 
să încheie un acord pe termen 
lung cu privire la livrări red-

de mărfuri
proce de mărfuri, acord care 
prevede sporirea considerabilă 
tn fiecare an a livrărilor de 
mașini, utilaj și de alte măr
furi din Franța în U.R.S.S. și 
respectiv, a livrărilor de măr
furi din Uniunea Sovietică tn 
Franța.
In acest scop la 

vut loc tratative cu 
cheierea acordului 
lung, menționat mai sus.

Acordul pe termen lung a fost 
semnat din împuternicirea guver
nului U.R.S.S. de P. N. Kumî- 
kin. locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior al U.R.S.S., 
iar din împuternicirea guvernu
lui francez de J. Masson, subse
cretar de stat pentru problemele 
economice.

Paris au 1- 
privire la în- 

pe termen

Inchaieraa lucrărilor Congresului P. C. din S.U. *,

PARTIDUL COMUNIST DIN S.U.A. 
este credincios principiilor 

marxism-leninismului
NEW YORK 13 (Agerpres).— 

TASS transmite: La 12 februa
rie au avut loc trei ședințe ale 
celui de-al XVI-lea Congres al 
Partidului Comunist din S.U.A.

Un purtător de cuvint al par
tidului comunist a comunicat co
respondenților de presă că par
ticipant» la Congres au aprobat 
principala rezoluție referitoare 
ia activitatea partidului, cu amen
damentele aduse In cadrul con
gresului. In rezoluție se subli. 
niază că Partidul Comunist din 
S.U..A. este credincios principii, 
lor marxlsm-leninismului și ale 
internaționalismului proletar.

Apoi au avut loc alegerile pen
tru Comitetul național al Parti
dului Comunist din S.U_A. Au 
fost aleși în comitet 20 de mem
bri. Ceilalți 40 de membri ai co
mitetului vor fi aleși la conferin
țele de partid ale statelor. In co
mitet au fost aleși: C. Alexander,

C. Lightfoot. J. Jackson, J. Hea. 
ly, B Davis. E. Dennis, W. Fos. 
ter. E. Durham. J. Wilkerson, C. 
Winter, J. Hallman, F. Fine. A. 
Corea, C. Ross. A. Richmond. J. 
Gates, S. Stein, J. Davis. C. Lo
ma n. J. Charney

Participant» la congres au 
aprobat cu o majoritate covârși
toare de voturi raportul Comite
tului național.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 12 februarie 
și-a incbe;at lucrările cel de-a! 
XVI-lea Congres al Partidului 
Comunist dia S.UA.

Cei de-al XVI-fea congres e-a 
desfășurat sub semnul unității, al 
menținerii și întăririi partidului 
ccnrunist. Una din principalele 
hotăriri ale congresului este, fără 
îndoială, rezoluția adoptată tn 
unan.citate. care respinge ideea 
transformării pa rtidului in‘r-0 
„asociație*.

O MARE PRIETENIE

Uzina de camioane din Cianciun e utilată cu cel mai modern 
utilaj sosit din Uniunea Sovietică

populare este 
mari construcții

R. D. Germană se pronunță 
consecvent pentru

reunifies rea Germaniei
Cuvlntarea lui O Ho Grotewohl

Mari manifestații 
studențești 
la Lisabona

LISABONA 13 (Agerpres). 
— Zilele acestea mii de stu- 
deți de la Universitatea din 
Lisabona au protestat. în ca
drul unor mari manifestații, 
împotriva măsurilor prin care 
autoritățile încearcă să înăbu
șe libertatea de gîndire și de 
exprimare în viața universi
tară din Portugalia. Ziarele 
occidentale relatează că in 
rindul studenților a stimit o 
puternică nemulțumire publi
carea unui decret prin care 
guvernul desființa organiza
țiile și sindicatele studen
țești pentru a le în’ocui cu or
ganizații controlate de auto
rități și ai căror conducători 
urmau să fie numiți in guvern.

După cîteva zile în care s-au 
desfășurat manifestații zilnice 
ale miilor de studenți de la 
toate facultățile Universității 
din Lisabona, guvernul a fost 
silit să cedeze.

Plenara C. C. al Federației 
Tineretului Comunist 

Ita'ian
ROMA 13 (Agerpres). — La 

Florența s-a deschis Plenara 
Comitetului Central al Federa
ției Tineretului Comunist Ita
lian. Plenara discută proble
ma convocării celui de-al 
XV-lea Congres național al 
Federației. Raportul a fost 
prezentat de Renzo Trivolli, se
cretar general al Federației.

BERLIN 13 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum anunță 
ziarul „Neues Deutschland* la 
Berlin a avut loc o adunare a 
organizației P.S.U.G. a Acade
miei de Științe din Germania, în 
cadrul căreia a luat cuvlntul Q.

o. 
N. 
U.

* Delegația sovietica cere includerea unui nou 
punct pe ordinea de zi * Intervenția reprezentantului 
R.P.R. în comitetul Nr. 3 * încheierea discuțiilor 
în problema algeriană

YORK 13 (Agerpres). —NEW 
TASS transmite; La’tt februa
rie, delegația U.R.S.S. a adresat 
președintelui Adunării Generale 
a ON.li. o scrisoare la cart se 
cere ca pe ordinea de ti a cefei 
de a ll-a sesiuni a Adunării Ge
nerale să fie Inclus u punct 
nou : „Despre acțiunile agresive 
ale S.UA. care pun ia piianjdtt 
pace» și jecurrtatea".

Secretariatul O.N.U. a anunțat 
di in dupăamiaza zilei de II fe
bruarie va avea loc o ședință a 
Cofflitetulei general pentru a exa
mina problema includerii pe or
dinea de zi a celei de a 11-* 
sesiuni a Adunării Generale a 
noului punct propus de delegația 
sovietică, precum și pentru a 
examina propunerea secretarului 
Seneral al O N.U. In legătură cu 

ata Încheierii lucrărilor actualei 
sesiuni.

♦
NEW YORK. — Coresponden

tul Agerpres la O.N.U. tranșai', 
te : Marti 12 februarie Comitetul 
nr. 3 al O.N.U. și-a încheiat 
lucrările asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi a acestei 
sesiuni. In ultimele sale ședințe. 
Comitetul a dezbătut raportul 
Consiliului economic Și social a- 
supra programului multilateral 
de ajutorare a țărilor slab dez
voltate și a adoptat tn unanimi
tate o rezoluție recomandind tu
turor statelor sprijinirea acestui

program •! luarea =«r ral si. teasză 
sur. de dezroitare ei' crase iei și rea C 
soaa'-L ae=.

Ia cadru! d.sdtă-j raportaNu actrid 
Caeuialai Ecoooumc ș, SocraL de- acea j 
legația cxhosfovacă a prezes*jt ce de 
ua proiect de rezohsție. fcrdn

Lind poziție ta sprjiari pro- de ac 
iectulm de ret-r'-'.fe al de-jegapei Pus 
ceixsjosrace. Edsard .Mez.acesg vacă 
a arătat In ședeau 12 fe- foe i
broane marea •.aseeaătale pe protr 
care as a va:-o njMf mdi cad- Geasa 
tarata și șriiațrfk» b mase ea» 
txe. și sai aies mM rne NF 
cresc'nr ta cnmrfrîrta epoc. cm- descal 
temporane. »ie:

Arătind că Carta O.N.U. aftr- cTe i 
mă cu tărie necesitatea colabora- tafta 
rii internaționale in toate dome- cuțnit 
niita. inclusiv cel al vieții inte. care . 
lectuale. Mezincesca a spus: M.i
„Delegația rom.aă consideră că Frânt 
dezvoltarea colaborări internapo- dea a 
nale tn domeniu: cultura, mărirea a alb 
și lărgirea achnabcritot cuRura. _n-ar 
le. artistice și șointifice între di- Ia reș 
ferite țări, pot mihaeeU ta mod rece 
favorabil asupra reaMzăra arnqu ccurl 
nlor funda metria ta aje Cartei Eesab 
O.N.U. și tn specrai consolidarea P* 
păci*. cerirs:

Apreciind ro-fn! și *=see-- batere 
năutea activității desfășurate de a ado 
U N-E-S.GO. fa demetaz! coiabo- !etr 
rării culturale internat<xva*. Ed. ■ axa 
Merirteesc-j a scb'ir tt roita dec- cran, 
sebit pe care l-ar putea juca o proâec 
largă discuție ta legătura ca a- exa—:

D,
-KJ

(V)« Cutreierînd regiunea Volta de sus*)
Mă apropiam de sfîrșitul voia

jului. După trei zile de călătorie, 
am ajuns de la Niamey, capitala 
Sudanului, la'Uagaduyu, Unita ca
pitală administrativă a regiunii 
Voltă de sus.

Autocarul pe care l-am luat la 
plecare a străbătut „ținutul Moși* 
lat de vreo 300. km. unde trăiesc 
mosenii, grup etnic destul de omo
gen, cu un lung trecut istoric. 
Mosenii sint cultivatori pașnici 
care scormonesc pămintul cu unel
te primitive pentru a obține mei, 
aranide etc. Mosenii. au păstrat 
pînă în zilele noastre principiile 
vechii regalități. Aceste principii 
stăpînesc încă regatele, dintre care 
cel mai important este cel din 
Uagaduyu care datează, atît ctt se 
poate preciza, din preajma seco
lului XII. Al 33-lea conducător su
prem, care în ochii mesenilor de
ține „puterea**, Moro-Naba este în 
prezent primul personaj din 
țară. In realitate, însă, de la colo
nizare, Moro-Nabanumaieste în 
sistemul administrativ decît agen
tul auxiliar al guvernatorilor și 
administratorilor francezi.

Totuși, după o tradiție veche de 
mai multe veacuri și menținută ta 
aparență și astăzi, autoritatea lui 
Moro-Naba ar trebui să se exercite 
prin mijlocirea a cinci miniștri: 
prin Komsoko Naba, conducătorul 
eunucilor, prin Uidi Naba, condu
cătorul . cavaleriei regale, prin Gun- 
ga Naba, conducătorul pedestrași
lor, prin Lara-Naba, șeful mormin
telor regale și prin Balum-Naba, 
administratorul palatului. Acești 
miniștri, care țin legătura cu Mo- 
ro-Naba au sarcina de a transmite 
ordinele sale și de ai aduce la cu
noștință greutățile pe care le în- 
tîmpină în exercitarea funcțiunilor 
lor.

da Io Chalk Barra
etapă a călătoriei am 
calea ferată. Trenul a 
cîmpie întinsd. Desișul 
arborii deveneau mai 

__ , __ colo se zăreau cîteva 
colibe cu acoperișul lucios de paie. 
Ne găseam în plin „ținut Babo* și 
cred că este interesant să consa- 
crăm cîteva rînduri examinării obi
ceiurilor locuitorilor acestui ținut, 
felplui lor de viață. Familia este 
aici baza întregului schelet social. 
Ea se sprijină atît pe ideea unității 
de singe, a descendenței dintr-un 
același strămoș protector, ctt și pe 
respectarea comună a unor inter
dicții de gen totemic. Inițierea în 
„tainele strămoșilor** durează mai 
mulți ani. Ucenicia inițierii este 
făcută pe familii, în timpul unor 
lungi nopți de veghe în juru! unui 
fel de foc de tabără, cind se po
vestesc, în limba secretă a măști
lor, vechile legende Babo.

Cei din Babo locuiesc în colibe 
joase, oarecum dreptunghiulare. 
Casele lipite unele de celelalte for
mează un bloc mare întrerupt de 
ulicioare întortochiate. De departe, 
satele arată pitorești, confunaîndu- 
se adesea cu peisajele.

Dar să-i lăsăm pe cei din Babo 
și să ne continuăm călătoria. Pe o 
ploaie torențială, trenul a sosit în 
gara din Babo-Diulaso, mare 
centru comercial. De ce nu este 
aici capitala ? Este o întrebare pe 
care nu poți să nu ți-o pui după 
ce ai vizitat Uagaduyu, care pe 
lingă Babo-Diulaso are aspectul 
unei rude sărace.

De aici am plecat două zile mai 
tîrziu, de astă dată pentru desco
perirea ținutului Lobr, peisaj agre
abil de vîlcele înverzite, presărat

A doua 
făcut-o pe 
străbătut o 
se lumina, 
rari, ici și

eu nW coliba dta pMta, 
trdietc locabudL

Regiunea Vota. d» sna, «as enm 
am gdxH-o aa afla latr-o «are ne
norociți Sâricu popalatiai anta M 
de mare, incit da locaâtoH
pirime în flecara an jmataL La 
trei milioana da locuitori, iaapac- 
toratul muncii evalua in dacaaibaaa 
1954 cam la 194.000 numărul oa
menilor care au pdrăut fora cu 
diferite mijloace de locomoție și 
cele mai deseori pe jos. Acești fu
gari din Volta (dintre care cei mai 
mulji tint tineri) tint nevoifi — 
din lipsi de școli și de centra da 
ucenicie — să se tocmească mun
citori in plantafii, mine etc, in 
Coasta de Fildeș și in Coasta da 
Aur, unde reprezinți 75% din 
mina de lucru.

Autoritățile coloniale încearcă fi 
justifice această masivi emigrare 
invocind sărăcia fărh Dar, ce șs 
ținuturile învecinate. Volta de sus 
are importante resurse agricole 
(arahide, orez, bumbac, mei eic.l. 
Din șeptelul său, care este unul dm 
cele mai importante dm Africa 
occidentali, s-au exportat numai 
in 1954, 101MO bovine și 2Î8A55 
ovine-caprine. Bogățiile mmertdf, 
ținute in rezervă de colonialiști, 
sint și ele valoroase.

Toate acestea ar fi suficiente 
pentru a permite celor din Volta 
să ducă o viață mai bună.

Unde trelmie insă căutate cau
zele acestei sărăcii dacă nu in 
structura sistemului colonial care 
susține și încurajează toate rămă
șițele feudale întruchipate de fami
liile „domnitoare*, familii care nu 
sint în realitate decît complicii re
gimului de asuprire ? O minoritate 
de colonialiști acaparează pe un

măreață și indestructibi
lă prietenie leagă popoa
rele Uniunii Sovietice și 

R. P. Chineze. Această priete
nie a două mari țări socialiste 
din cadrul marii familii a sta
telor lagărului socialist e o che
zășie a triumfului cauzei păcii 
și socialismului; nici un fel de 
uneltire a dușmanilor nu va fi 
in stare să aducă prejudicii a- 
cestei prietenii. Prietenia și a- 
iianța frățească dintre cele 
două mari puteri socialiste, — 
a arătat pe bună dreptate D. T. 
Șepilov la sesiunea Sovietului 
Suprem ai U.R.S.S. — repre
zintă bastionul păcii și securi
tății tuturor popoarelor, deoa
rece, trebuie să-ți pierzi cu a- 
devărat orice rațiune pentru a 
ridica sabia împotriva puterni
cei fortărețe e socialismului, a 
cărei garnizoană numără 900 
de milioane de oameni in frun
te cu popoarele frățești — po
poral chinez și cel sovietic!

Deși existentă de multe de
ceniu marea prietenie a popoa
relor sovietic și chinez a putut 
fi consfințită deabia dup* eli
berarea Chinei, cind puterea a 
trecut ta mâinile adevăreților 
reprezentanți ai poporal ui. La 
14 februarie 1956 a Io* sem
nat b Moseora Tratatul de

tratat a pecetluit prietenia de 
neclintit care leagă aceste două 
mari popoare. Vizita pe care 
tovarășul Ciu En-lai a făcut-o 
la începutul acestui an în U- 
niunea Sovietică, 
precum și De
clarația comună 
sovieto-chineză 
elaborata cu a- 
cest prilej con
stituie o nouă 
verigă la întă
rirea și consoli
darea indestruc
tibilei prietenii 
sovieto-chineze.

R.P. Chineza 
înaintează astăzi 
cu pași gigan
tici pe drumul 
construirii socia
lismului. Un rol 
important în mă
rețul avînt pe 
care-1 cunoaște 
în prezent noua 
orinduire socia
listă în China 
populară îl are, 
fără îndoială, a- 
jutorul multila
teral acordat de
Uniunea Sovietică, 
cum arăta tovarășul Ciu- 
En-lai într-o cu vin tare rostită 
la un mare miting închinat 
prieteniei aovietochineze care 
a avat loc la Mmcov*. .jnioral

vietică Chinei 
imens. 156 de ____ _______
industriale care constituie nu
cleul industriei socialiste în 
primul plan cincinal sint con
struite cu ajutorul Uniunii So
vietice. Numai o țară ca Uniu
nea Sovietică, — arăta tovară
șul Ciu En-lai —, un puternic 
stat socialist, credincios prin
cipiilor internaționalismului 
proletar, poate acorda un ase
menea imens ajutor frățesc 
R. P. Chineze.

Sub ochii noștri vedem cum 
înflorește noua Chină. Aici au 
fost create și se creează zeci 
de ramuri industriale, 
bază tehnică de prim 
Succesele obținute de 
Chineză în construirea 
lismulni umplu de bucurie ini
mile oamenilor muncii din ță
rile surori și din întreaga lume.

Cu prilejul împlinirii ■ 7 ani 
de la semnarea Tratatului de 
prietenie, alianță și asistență

pe o 
rang. 

R. P. 
socia-

Specialiștii sovietici Împărtășesc cu dragoste 
din experiența lor tehnicienilor

bă și ÎL P. .Acest

După

și inginerilor chinezi

mutuală dintre Uniunea Sovie
tică |i R. P. Chineză, poporul 
șl tineretul romîn salută aceas
tă măreață prietenie, conside- 
rind-o o chezășie a victoriei 
cauzei socialismului in întreaga 
lume, o chezășie a păcii și co-

-- a- ?e r**1* se întindea an pustiu. Cu ajutorul Uniunii Sovietice a fost con.
atrțriu ta orașul Căanchm prima uzină de camioane din R.P. Chineză.

Colonialiștii francezi intensifică 
represiunile împotriva 
patriotilor algerieni

rerare eeedixm! la moartei 11 c

* Cee

a.’ wacfc-- ie e

KibiHa.

Reluarea relațiilor normale 
între R. Cehoslovacă și Japonia

LONDRA 13 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: în scopul nor
malizării relațiilor intre Republi
ca Cehoslovacă și Japonia, îrt 
cursul lunii ianuarie au avut 1oc 
la Londra tratative intre amba
sadorul Republicii Cehoslovace, 
dr. Jiri Hajek și ambasadorul Ja.

poniei, Haruhiko Nishi. între cele 
două părți s-a ajuns la un acord 
și la 13 februarie 1957, cei doi 
ambasadori au semnat protocolul 
cu privire la reluarea relațiilor 
normale între Republica Ceho
slovacă și Japonia. Protocolul va 
deveni valabil la data schimbului 
de documente de ratificare.

*
PARIS 13 (AGERPRES). — 

POTRIVIT RELATĂRILOR PRE
SEI PARIZIENE TN DIMINEAȚA 
ZILEI DE 13 FEBRUARIE LA 
CONSTANTINE (ALGERIA) AU 
FOST EXECUTAȚI 1NCA 4 AL
GERIENI CONDAMNAȚI PEN. 
TRU .ACTIVITATE TERORIS. 
.ta*. ch*xrl

I
Refacerea monumentelor 

din R. P. Ungară distruse în cursul 
rebeliunii contrarevoluționare

BUDAPESTA 13 (Agerpres).- 
Corniirul orășenesc din Buda
pesta a adoptat hotârîrea cu pri
vire la refacerea monumentelor 
ridicate în tânpul puterii popu
lare și care au fost distruse în 
cursul rebeliunii contrarevolujiow 
nare. 7

VA INFORMAM PE SCURT DIN:

In primul rînd, pînă la data de 
4 aprilie — ziua eliberării Ungă, 
riei de strb jugul fascist — va fi 
refăcut monumentul Libertății de 
pe dealul Gellert. Tot pînă la 
acea dată va fi restaurat monu
mentul ridicat în cinstea eroilor 
sovietici din piața Libertății. La 
Budapesta și Împrejurimi vor fi 
de asemenea refăcute tbate mo. 
numentele ostașilor sovietici, care 
și-au jertfit viața pentru liber, 
tatea și independența Ungariei.mari, sbt etadas* b Perie ew J8 

/«■LI fabpnnmL b snap ca pro- 
r'arbnrefos eăricna ■ ar băaeaer 045 
f-ano pa ădeg-um. f l I
cit repreuaMi nrma dWsgarler co 
lonaaăpeder la mOa dr «w c» dnt
ladrrptata asanai spm WarriRa I I Tort Cei <ă.ma de greviști nrem.
h fepa «ari aariri dr nriasrii, bri ai sindicatbic ber al doche- 

t-tfr-o foni madr an rriasă sadastria I rilor cer inbMitițîrra condițâiăr 
(dm cedr 5 fabrici nara aa ocnpaa de munci
cu prrinereraa arehadri și a frac- I Potrivit refetărtior presei, gre
felor Kacâte. nu au mm rbnar dent va docherilor, bcbst» greva ma- 
3 — și eeemeu ta ca halfi, cum I rinarilor de pe remorchere care 
ad m placa ori dm Voise a*-șa I este in curs. Miajațâ vt paraS- 
caute ta sită parte da lacra pasam I zeze portorrfe S L’-A. de pe coasta 
a putea trăi? _ _ Atlanticului.

BELGRAD. — La tevitația Fe
derației sind icatejor poloneze o 
delegație sindicală iuges-avă a 
plecat in Repubica Populara po
lonă pentru o vizită de zece zi'.e. 

LONDRA — Tu Casiera Co
munelor dzn A 
dezbateri pe ma-g-.-.ea problemei 
privind sduaț.a economică a tă
rii. A fost discutată rezoluția 
prezentată de opoziția laburistă. 
In care se exprimă neîncredere 
In guvern.

După dezbateri s-a trecut la 
vot. Rezoluția opoziției laburiste 
a fost respinsă cu 312 voturi, 
pentru au votai 249 de deputați.

VARȘOVIA — La 12 tebrua- 
rie s-a deschis la Varșovia in 
Palatul Culturii și Științei expo
ziția „Folosirea pașnică a ener
giei atomice in Uniunea Sovie
tică*. La inaugurarea expoziției 
au participat P. Jaroszewicz, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Po-

•) SHrșit Partea l-o, a II-a, a Hl-a 
și a IV-a au fost publicate In 
..Scintria tineretnhu* din 19 și 21 
decembrie 1956, 5 februarie și 7 
februarie 1957.

tone. A fost de fată de asemenea 
V. A Karpov, însărcinat ca afa
ceri ad-interim al L.R.S.S. ia 
Pofouia.

HELSINKI. — Ut! febnuviz 
a ant loc ta Ha'sizdt. ieadădt- 
taa czpo£ției xovietvva consa
crau loiosrii energici atomica 
in senvari poțnicc.

PARIS. — După cum anunță 
ziarele franceze, in cursul Iun i 
ianuarie 1967 operațiunile Fran
ței ca Uniunea Europeană de 
plăți s-au soldat cu un deficit de 
■ uSM.OUO dolari, ceea ce repre
zintă un record in relațiile Fran
ței cu acest organism.

NEW YORK. — Comitetul exe. 
cutiv al Federației Sindicale Mon
diale a trimis secretariatului 
O.N.U. memorandumul In proble
ma Algeriei, adresat Adunării Ge
nerale a O.N.U.

F.S.M. consideră, se spune ia 
memorandum, că numai încetarea 
generală a focalul in Algeria 
poate netezi calea spre tratative 
cu adevărații reprezentanți ai po
porala) algerian. care luptă pen
tru demnitatea și libertatea sa.

PARIS. — După cum anunți 
presa pariziană, Guy Mollet, șe
ful guvernului francez, va pleca 
la Washington. In zilele de 26 
și 27 feb'uarie el va duce tra
tative cu președintele S.UA, Ei
senhower.

COVENTRY. — Marți a izbuc. 
nit un puternic incendiu la uzi
nele de automobile ,Jaguar" din

Coventry Pagubele se cifrează ._ 
milioane de lire sterline. Au tost 
distrase, printre altele, 300 de 
automobile destinate exportului.

Un reprezentant al direcției 
urinelor a declarat că producția 
va inert» pentru multe luni.

MONTEVIDEO. — Ziarul „El 
Sig!o“ anun;ă că din anul 1928 
costul vieții a crescut in Chile 
de 1B9 ori. Sumai In cursul anu
lui trecui preturile la piine au 
crescut cu 50 la sută, chiriile a- 
proximotiv de două ori.

MOSCOVA — In seara zilei 
de 12 februarie in sala de ședin
țe a Sovietului Suprem al U.R.S.S 
de la Kremlin a avut loc o adu
nare generală a grupului parla
mentar a! U.R.S.S. din Uniunea 
interparlamentară. La adunare au 
luat parte 1.022 de deputați ai 
Sovietului Suprem al U R.S.S.

BUDAPESTA — In Ungaria 
au început zile călduroase, înso
rite. Folosind timpul favorabil 
țăranii din județele din sudul ță
rii au început muncile agricole. 
Intr-o serie de plăși ale județe
lor Tolna. Sontogy, Baranya, 
cooperativele de producție și gos
podăriile agricole de stat, precum 
și țăranri individuali au început 
arăturile de primăvară.

SOFIA La 12 februarie 
și-a încheiat lucrările cel de-al 
patrulea congres al Frontului Pa
triei din Bulgaria.

la

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE : Patria, 
C. Frimu, Al. Sahia, Miorița, 

Libertății: Moara cu Noroc. Com- 
plectare: Plecarea păsărilor ; Re
publica, Central: Podhale în flă
cări ; V. AiecsamTri, București, 
înfrățirea între popoare, 23 Au
gust: Sinha Moța ; Elena Pavel, 
Doina, N. Bălcescu : Omul din 
umbră; Maxim Gorki, Timpuri 
Noi, 1 Mai ; Parada lui Chariot. 
Complectare: La Londra și Săp- 
tămîna teatrului de păpuși; Lu
mina, Gh. Doja, Volga : Cazul 
pilotului Maresz ; T. Vladimires- 
cu, Aurel Vlaicu: Mi-e sete; 
Munca, Olga Bancic : Ei au fost 
primii ; Donca Simo, Magheru : 
Pătratul 45. Complectare : Jurnal 
de bord ; Victoria : > Misterul ce
lor două oceane; Tineretului: 
„Hoți44 de copii; Al. Popov : Ma
rile manevre ; Grivița ; Dansează 
mică doamnă ; Vasile Roaită: 
Pui de tigru; Cultural: Asasina
tul din str. Dante; Unirea : Papa 
Dolar; C. David: Drumuri și 
destine ; Arta : Cind vine fur
tuna ; Moșilor: O noapte furtu
noasă. Complectare : Șofer de 
mare viteză ; Ilie Pintilie, Popu
lar ; îndrăgosti ții ; M. Emines- 
cu : Primele bucurii; 8 Maî: 
Tata, mama, nevastă-mea și eu j 
Gh. Coșbuc: Ferovlar-ul. - -
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