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DOUĂ
Am intrat în clădirea care 

poartă în fața ușii inscripția : 
„Asociația foștilor deținuți anti- 
fașcisti“. îl căutam pe tovară
șul M. Gh. Bujor, președintele 
A.F.D.A.-ului. Și iată-mă în sfîr- 
șit în fața acestui om în vîrstă, 
cu trăsături blajine, cu ochii li
niștiți și calzi, care a intrat în 
mișcarea muncitorească de acum 
50 de ani, El l-a cunoscut per
sonal pe marele Lenin, a fost la 
Odesa în timpul Revoluției So
cialiste din Octombrie, contri
buind la organizarea a două ba
talioane romînești care au luptat 
împotriva țarismului.

Tovarășul M. Gh. Bujor își 
deapănă amintirile. I-am solici
tat un interviu despre condițiile 
în care trăia și muncea tinere
tul muncitoresc în anii guver
nanților capitaliști, în compara
ție cu felul în care trăiește as
tăzi.
l-am pus prima întrebare și 

l-am rugat să se refere în special 
la posibilitățile de trai ale uceni
cilor.

Gîndurile se întorc în urmă cu 
mai bine de o jumătate de secol...

— In trecut atît viața muncito
rilor vîrstnici, cît șî a celor tineri, 
atîrna de condițiile generale în 
care se desfășura viața economică 
și politică a țării. Lipsa generală 
de drepturi și libertăți și a unei 
existențe asigurate, care domina 
viața întregii țări, se răsfrîngea 
și asupra tineretului muncitor. Ti
nerii muncitori care începeau ur
cușul vieții ca ucenici, erau în- 
tr-o situație mai grea decît aceea 
a lucrătorilor ; ei etau ca un fel 
de slugi ale patronilor. în primii 
ani, de cele mai multe ori ei nu 
primeau nici un fel de salariu și 
erau întrebuințați de patroni în 
gospodăria particulară a acestora, 
iar în atelier erau și servii patro
nului și servii lucrătorilor în 
vîrstă. Ei nu aveau ore anumite 
de muncă. Trebuiau să înceapă lu
crul și să facă curățenie în ate
lier înainte de sosirea celorlalți 
muncitori, și să rămînă în atelier 
pînă după încetarea lucrului. De 
aceea erau ca un fel de „mici 
robi“ fără apărare. Dacă în unele 
locuri erau totuși salarizați, bie
tul lor salariu nu trecea prin anii 
1380—1900, de 25 bani pe zi.

— Legislația muncii acorda une
le drepturi speciale tineretului ?

— Prin anul 1906, grație miș
cării muncitorești de pe atunci, 
tinerii au obținut anumite legi 
care reglementau întrucîtva munca 
minorilor și a femeilor. Aceste legi 
introduseseră cîteva bune dispo
ziții pentru vremea aceea, în pri
vința duratei zilei de muncă pen
tru tineri, pe care o stabiliseră la 
8 ore. De asemenea se . stabilea 
obligația ca tinerii care intrau în
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brigăzi de 
de 30 De-

din
Acum ne declară : 
aici am început să 
cii adevărat și să 
bine**.

La urniți ani!
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unui ansam blu
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industrie, să aibă cursul primar 
terminat... Tot cu acest prilej era 
enunțată necesitatea repausului 
săptămînai și alte măsuri privi
toare la igienă, siguranță, mora
litate și altele. Dar ca atîtea alte 
și alte dispoziții, ELE N-AU RĂ
MAS DECÎT PE HÎRTIE. De 
exemplu, chiar legea admitea ex
cepții, care făceau ca zilele de 
muncă să ajungă la 10—11 ore. 
Aceste legi erau doar pe hîrtie, 
iar regimul de muncă al minorilor 
rămăsese ca și cel din trecut. Au 
fost duse lupte dîrze, pentru ca

Interviu cu
tov. M GH BUJOR

ucenicilor și a tinerilor 
să fie întrucîtva îmbu-

situația 
muncitori 
nătățită.

— Cum 
apărarea 
muncitor ? Care erau formele de 
organizare ?

— Pentru acest obiectiv s-a dus 
o luptă grea și s-a constituit cam 
prin anul 1905, o marc organizație 
a ucenicilor numită : „Cercul uce
nicilor'*, care mai apoi, prin 1908 
și în următorii ani s-a numit 
„Cercul tineretului socialist**. A- 
cest cerc a avut o strînsă legătură 
cu cercul feminin care se 
meiase pe atunci și cu care 
labora. Cercurile socialiste 
muncitori și mișcarea muncito
rească în adunările ei ridicau pro
blema copiilor ucenici și a femeii.

— Exista vreun sistem de pro
tecție a ucenicilor ?

— Da’ de unde ! Copiii erau 
bătuți, puși să îndeplinească tre
buri casnice. Ei trebuiau să facă 
orice și să alerge oriunde. Și dacă 
nu îndeplineau totul, primeau 
palme, erau terorizați și de pa
troni și de unii lucrători.

— Cum s-a integrat lupta pen
tru respectarea drepturilor tinere-

se ducea lupta pentru 
drepturilor tineretului

înte- 
co- 
de

M. ZONIS

(Continuare in pag. 3-a)

„Săptamîna cărții46
In sala Bibliotecii centrale uni

versitare din Capitală a avut loc 
miercuri seara un simpozion cu 
tema : „10 ani oglindiți în creația 
literară**, organizat de Societatea 
pentru răspindirea științei și cul
turii in colaborare cu Asociația 
bibliotecarilor din R.P. Romînă, 
In cadrul ,.‘7^ 
luat cuvințul 
metrius, Nina 
Tăutu.

„Săptă/nînii cărții**. Au 
scriitorii Lucia De- 
Cassian și Nicolae

*

„Săptămînii cărții**în cinstea „ _____  __r..
Editura de stat pentru literatură 
și artă a organizat miercuri in 
sala Dalles o seară de satiră și

umor din literatura romînă clasică 
și contemporană.

S-au citit cu acest prilej pagini 
din Ion Creangă, I. L. Caragiale, 
G. Topîrceanu, Gh. Brâescu, 1. A. 
Basarabescu, Tudor Arghezi, Oti- 
lia Cazimir, Al. O. Teodoreanu și 
Nina Cassian.

Lecturile s-au bucurat de valo
roasa interpretare a artiștilor po
porului Costache Antoniu și Ion 
Manolescu și a artiștilor emeriți 
N. Brancomir, Tanți Cocea, Silvia 
Dumitrescu-Timică, Sandina Stan, 
Jules Cazaban, Nicu Dimitriu, 
Forry Etterle; Constantin Rama
dan și Titus Lapteș.

(Agerpres)

Vizitele delegației Ministerului 
învățămîntului din R. S. F. S. R.

Intre 15—18 decembrie, dele
gația Ministerului Invățămintulul 
din R.S.F.S. Rusă, condusă de 
A. S. Orlov, director general în 
Ministerul Invătămîniului din 
R.S.F.S. Rusă, a vizitat Institu
tul pedagogic. Școala medie nr. 
3 cu limba de predare maghiara, 
Școala specială de orbi și Casa 
de copii dirt Cluj, precum și 
Școala de 7 ani și internatul din 
Tranișu, raionul Huedin.

Marți în cursul unei convorbiri 
cu membrii comitetului executiv

al sfatului popular regional Clui, 
oăspeții s-au interesat de dezvol
tarea rețelei de învățămînt din 
regiune, de pregătirea cadrelor 
didactice și de alte probleme ale 
învățămîntului.

Miercuri după amiază membrii 
delegației sovietice au sosit la 
Timișoara. In cursul zilei oaspe
ții au vizitat stațiunea republi
cană a tinerilor naturaliști și Pa
latul pionierilor din Timișoara,

Constituire! Ligii romÎDe 
pentru prietenia 

cu popoarele afro-asiatice
Joi 19 decembrie ora 19, va a- 

vea loc în sala Bibliotecii Cen 
trale Universitare din Capitală, 
adunarea de constituire a Ligii 
romîne pentru prietenia cu po
poarele afro-asiatice, 
de consiliul de 
stei Ligi.

Adunarea va 
film artistic.

" , convocată 
inițiativă al ace-

fi urmată de un

(Agerpres)

un ansamblu compus 
amator i. 
„De-abia 
muncesc 
mă simt

La 31 măi anul acesta, co
lectivul și-a inaugurat acti
vitatea cu un program popu
lar. Al doilea spectacol im
portant este cel prezentat la 
București în cadrul Lunii 
Culturii, în sala Teatrului 
C.CiS. Conviețuiesc în acest 
spectacol cîntece și 'jocuri 
prelucrate,e împreună cu al
tele nestilizate, întocmai ca 
în satele de baștină. Iată pe
rechea de dansatori A mb rus 
Erzsebet și Lorincz La jos : 
Erzsebet este fiica unor ță
rani din comuna Corund, 
Regiunea Autonomă Maghia
ră. Are 17 ani, obrajii roșii 
de prospețime și un drăgălaș 
nas turtit. Dansul lor este 
prezentat așa cum se joacă 
seara in comuna Corund. Pe 
scenă La jos improvizează fi- 

dar
care 

îl slăbește 
ochi, înțele- 

numaidecit 
acompaniază 

perfectă

lă coordonată. Au. acum pri
lejul și datoria să urmeze 
cursuri teoretice de Cultură 
artistică și să învețe solfegii 
cu profesori calificați țăra
nul Felcete Iyalman, de 42 
de anii ceferistul Kelemen 
Ioan, Dan Petre, de pro
fesie . croitor, strungarul 
Konya, , fratele celebrului

Animatorii ansamblului 
sînt, iii majoritate, tineri 
absolvenți ai Conservatoru
lui „Gh. Dima**. Printre ei, 

. compozitorii Birtalân Iozsef 
și Zoltan Alâdar, care nu o- 
dată a bătut drumuri de 
țară, cu magnetofonul sub
țioară, înregistrînd cîntece 
bălrînpști și altele mai noi, 
ascultînd snoave despre da
tini și obiceiuri. Tot aici 
și-a găsit un scop dirijorul 
Szalmăn Lărânt care a 
schimbat calitatea de asis
tent universitar la „Gh. Di
ma** cu aceea de dirijor la

înființarea Ansamblului 
secuiesc de stat de cîntece și 
jocuri din Tg. Mureș este 
de dată recentă, creație a 
regimului nostru democrat- 
popular. Nașii acestui colec
tiv, acum cel, mai reprezen
tativ pentru creația popu
lară a secuilor, au fost pro
fesori de la Conservatorul ___ ,
„Gh. Dima** și activiști ai . bariton și alții mulți. 
Institutului de folclor din j

Cluj. S-au reunit, dovedin- 
du-și calitățile în fața unui 
juriu, tineri și tinere, sosiți 
de prin sate de munte sau 
de la întreprinderile indu
striale din Regiunea Auto-

in Valea Jiului 137 
mineri întîmpină ziua 
cembrie lucrind în contul anului 
viitor. Printre acestea se numără 
brigăzile conduse de Haidu luliu. 
Erou al Muncii Socialiste și Mi
hai Ștefan de la Petrila care în i nomă Maghiară și de mai 

I departe. .
Aproape fiecare dintre ei 

este nu numai un bun exe
cutant, dar și un cunoscă
tor activ al tradițiilor de 
cintec și joc ardelenești. 
Deși au in singe aceste tra
diții, celor mai mulți le 
lipsește o pregătire muzica-

prezent sapă ga'erii în contul 
primei jumătăți a anului 1£63. 
Brigăzile conduse de comuniștii 
Csiky Emeric și Cornel Cenușă 
extrag cărbune in contul anului

Un grup de dansatoare din Ansamblul secuiesc de stat
OOOOO<>OOOOO4 '■*

guri noi, 
Erzsebet, 
nu 
din

și-l 
într-o 
sincronizare 
mișcărilor, ur- 
mîndu-l într-un 
crescendo aprins 
al melodiei.

Coregrafii an
samblului — Do- 
mokos Istvân, 
Gissa Egi și Haâs 
Sândor sînt pa-

EMIL 
MANDRIC
( Continuare 

în pag. 3-a)

La secția mașini de tricotat circulare a întreprin
derii „Tricotajul Roșu" din Capitală too. Ion 
Vătafu se numără printre fruntașii care au contri
buit la realizarea planului înainte de termen.

Promptitudine

T o t
despre

Faptele s-au petrecut «acum cîteva zile. O parte din 
tractoarele S. M. T. — Gorneni, reg. București, in- 
traseră în reparații. In ateliere, tinerii lucrau de zor. 
In iarna aceasta le vor ,.înzdrăveni“ pe toate. Tinerii 
Ilie Anghel și Neacșu Stancu schimbă piese la un 
motor. Le încearcă, curăță segmenții.

— II gătim iar de muncă.
— Da, îl facem să meargă ca ceasul.
Cineva însă le curmă vorba. E Vasile Lozneanu, 

secretarul organizației U.T.M.
— Le gătiți, dar... Tovarăși, în comuna Bălăria în 

vremea din urmă vreo 30 de familii au format o în
tovărășire.

— Și ?
— Și oamenii ne solicită ajutor. Vor să le arăm șl 

lor pămîntul. Au venit cu o cerere la tovarășul di
rector. Spun că au pămînt bun și că are puțină umi
ditate.

— Da, se mal poate lucra în aceste zile — grăi 
Stancu. Să ne sfătuim cu cei care n-au intrat cu 
tractoarele în reparații.

Și tinerii s-au sfătuit. Pe tarla
lele noilor întovărășiți au plecat 
tinerii din brigada lui Plăvițu Mar
cel. In cîteva zile, :cele 16 hectare 
de pămînt au fost brăzdate adînc. 
Pentru acest ajutor prompt, înto- 
vărășiții le.au mulțumit:

— Să trăiți I De-acum poate să 
ningă cît o vrea. Sîntem liniștiți.AGITATORUL

CĂLDURĂ
SE DOBINDEȘTE

Noaptea s-a lăsat neagră și rece. 
Expresul de Curtici trece, bubuind, 
într-o -vitezănăpraznică, spre 
București. Călătorii neadormiți 
se profilează în dosul geamurilor, 
în noapte joacă flăcările mici ale 
unor focuri ce se întind din loc în 
loc, de la Daneș în sus spre Na- 
deș și, în partea opusă, spre Las- 
lea. Se văd pîlpîind prin coclauri 
limbile roșii ale unor focuri la 
care se încălzeau oamenii. Unii, 
mai curioși, încearcă să străpungă 
cu privirea noaptea smolită, coboa
ră chiar geamurile. Dar șuierul 
vîntului înghețat și scrîșnetul roți
lor gonind pe șine îi împiedică să 
audă, să vadă ceva.

Ce se întîmplă la Daneș?... Ce 
fac oamenii în noaptea viforoasă ?

A
Petru Cpnstantin e un tînăr 

mărunțel și slăbuț. Cînd sare pe 
șenila „Kirovului** ai impresia că 
precis își va rupe ceva, 
negru, buclat, îi alunecă

Pârul
__t ___ , mereu

afară din căciulă, iar salopeta de 
pe el parcă a fost muiată in ulei. 
Se cațără cu iuțeală în cabină și 
namila de tractor ascultă de mîi- 
nile lui mici dar vin joase. Petru 
Constantin de la montaj e tînărul 
cel mai iubit de pe șantier. Șeful 
lucrărilor, bătrînul maistru prin
cipal, fetele de la cantină, toți îl 
înconjoară cu atenție și dragbste. 
Dar el e mereu același. Modest, li
niștit, dar aprig la treabă.

De două zile lucra la căratul 
tronsoanelor, sus pe dealul din 
fața sondei de gaz metan. Conduc
te de 20 de țoii ?i jumătate, so
vietice — ca și tractorul pe care-l 
ițiînuiește. Dimineață, după ce a- 
proape o oră a stat în bătaia vis
colului să încălzească motorul în
ghețat, plecă sus, pe coastă. Tre
buia să urce tronsoanele pe lingă 
șanțul adînc de aproape doi metri.

Sesiunea festivă a cercurilor științifice 
ale studenților bucureșteni

In sala Teatrului de Stat de Operetă din Capitală s-au desfă
șurat miercuri după-amiază lucrările sesiunii festive a cercurilor 
științifice a’.e studenților bucureșteni, organizată de Consiliul 
Uniunii asociațiilor studenților din centrul universitar București, 
în cinstea celei de-a 10-a aniversări a proclamării R.P. Romîne.

Cele șapte referate prezentate cu acest prilej au tratat pro
bleme privind industria grea și electrificarea țării in anii regi
mului democrat-popular, construcțiile, transformarea socialistă a 
agriculturii, grija față de om, dezvoltarea învățămîntului supe
rior, instituțiile de artă din Capitală șl altele.

(Agerpres)

Discuții 
prietenești

9?realitate'1
ȘI PE VIFOR

Vreo 10 săpători erau încă în șanț, 
nivelînd „patul11 viitoarei conduc
te. Șenila tractorului se înfigea a- 
dînc în pămîntul înghețat doar la 
suprafață.

Ascunsă sub zăpada albă, o bu
turugă. Șenila urcă pe ea și, în 
momentul următor, derapă brusc 
spre șanț. Petre apăsă frîna, opri. 
Apoi voi să pornească din nou, 
își întoarse privirea în spate, spre 
conductă. Smucită, aceasta începu
se să alunece de capătul liber 
spre șanț. Și acolo — săpătorii !

Sări de pe tractor strigînd :
— Fugiți, vine tronsonul 1
Dar nu se mulțumi cu atît. Se 

asvirli spre țeava neagră și încercă 
sâ i se pună împotrivă. Se propti 
cu toată puterea in ea, căutîndu-și 
un sprijin picioarelor. Dar tron
sonul continua să alunece, tirîndu-l 
și pe el. Petre se aruncă la unul 
din capete și încercă să-l țină pe 
loc. Cu umărul reuși o clipă să-l 
oprească. Dar capătul rămas liber

rea. Cum facem însă, că C.F.R.-ul 
nu poale să dea nici o restricție 
ca să-și reducă trenurile viteza...

Tînărul inginer Brașoveanu ce
rea sfatul șefului de șantier, un in
giner care de aproape 20 de ani 
lucrează tot la întinderea de con-

GH. ANGELESCU

! 0 pagină din eroismul 

; tineretului de pe
! conductele magistrale 
| de gaz metan
t.

înainta mai repede spre șanț. Își 
făcu repede un calcul : „Dacă 
reușesc să-l mai țin de aici doar 
un minut, tronsonul se va răsuci, 
va veni spre șanț oblic și nu va 
mai cădea înăuntru**. însă cizmele 
de cauciuc patinau pe zăpadă. U- 
șor, alunecă și el spre șanț, odată 
cu țeava.

Săpătorii, surprinși, nu știură la 
început ce să facă. Cînd des
lușiră despre ce este vorba o rup- 
seră la fugă prin șanț. Tronsonul, 
împiedicat la un capăt de corpul 
lui Petre, se răsucea tot mai mult, 
încă puțin... Cineva strigă :

— Dă-i drumul ! Nu mai cade 
în șanț !

Dar Petre nu mai avu timp să 
se dea înlături. Era aproape de 
marginea șanțului. Cu un ultim e- 
fort sări înăuntru, în timp ce 
conducta trecu rostogolindu-se pe 
deasupra.

★
— ..Am ajuns la traversarea 

căii ferate, tovarășe Corobea. Di
mineața trebuie să începem lucra-

din 
în

Tovarășul Petre Borilă, vice
președinte al Consiliului de Mi- 
'niștri al R. P. Romîne a primit 
miercuri delegația maghiară 
condusă de dr. Frigyes Dolle- 
schall, ministrul Sănătății 
R. P. Ungară, care se află
țara noastră cu prilejul semnării 
Convenției de colaborare în do
meniul ocrotirii sănătății, dintre 
guvernele celor două țări.

La discuții a luat parte dr. 
Voinea Marinescu, ministrul Să
nătății și Prevederilor Sociale 
din R. P. Romînă.

A fost de 
ambasadorul 
București.

In cursul
discutate aspecte generale ale or
ganizării ocrotirii sănătății 
cele două țări prietene.

Cincizeci de tineri din comuna 
Coțofeni, raionul Filiași, sînt în
scriși în întovărășirea agricolă „I 
Mai**, 15 în gospodăria agricolă 
colectivă „înainte**. Restul, adică 
50, mai stăteau pe gînduri. Pe a- 
ceștia i-au invitat colectiviștii să le 
facă o vizită.

— ...Acesta e sectorul nostru 
zootehnic, le explică secretarul co
mitetului organizației de bază 
U.T.M. Gheorghe Roșu. Avem 11 
vaci. La fiecare mulsoare fiecare 
din ele dă cite 5 litri de lapte.

— Cinci litri? întrebă Vasile 
Pîrjol. Păi ce, vitele voastre 
cite patru ugere ? Ale noastre 
5 litri pe o zi întreagă.

— Nu au cite patru. Dar 
vaci de rasă. Cine vrea să se
vingă să vină la mulsoarea de de
seară. Și apoi Ștefan Păun și Co- 
stică Bălu le dau o îngrijire deo
sebită.

— Să știi că am să viu diseară 
să văd — spuse Pîrjol.

— Aici avem porcii. Crescătoria 
nu e nou construită, dar noi am

au 
dau

fată Ferenc Keleti. 
R. P. Ungare la

sînt 
con-

renovat-o. am modernizat-o. avem 
21 de scroafe fătătoare.

Tinerii admirau sincer bogăția 
colectiviștilor.

— Ăla nu se mai poate mișca 
de gras ce-i — glăsuia unul.

Vizita continuă apoi prin toate 
celelalte sectoare. Tinerii au avut 
prilejul să vadă crescătoria de pă
sări de rasă, de oi, construcțiile, 
noile ramuri în curs de dezvolta
re.

Ei au aflat că circularul pentru 
tăiatul și finisatul scindurilor aduce 
anual venituri ce întrec suma de 
50.000 lei. Au calculat sumele în
casate de colectiviști de pe urma 
valorificării laptelui de vacă, a 
vițeilor bine îngrășați, por&ilor, 
brinzei de oaie și ultor produse. 
Au calculat și și-au dat seama că 
ei, ca țărani cu gospodării indivi
duale, nu pot scoate nidiodată atît.

Știau de asemenea că mulți co
lectiviști și-au înălțat case mari, 
frumoase.

— Acum, ce să vă mai spun? 
întrebă secretarul. Ce vreți să mai 
știți despre noi ? Colectiva nu e 
una dintre cele mai bogate din ra
ion. Totuși oamenii eiștigă mai 
mult decît atunci cînd își lucrau 
pămîntul singuri. Noi colectiviștii 
am obținut la ha. în loc de 900— 
1.000 kg. grîit cit ați făcut voi, 

—: puțin de 1800 kg. 
vostru a dat o re- 
cel mult 800 kg.

întrevederii au fost

în fata geamului vitrinei cu jucării, năsucul ctm devine 5Î mal ctnt«

nu mai 
Porumbul 
coltă de 
la hectar. Al nostru 1200. La voi 
nu pămintul sau timpul au fost de 
vină, ci altcineva. Voi nu ați lu
crat cu mașini, n-ați folosit îngră
șăminte chimice, nu v-ați putut 
organiza lucrurile ca noi. Nu tre
buie să vă supărațî că vă spun 
toate acestea. Vedeți singuri că 
numai în colectiv sînt posibilități 
pentru aplicarea tuturor acestora.

— Ia te uită — rosti Fonică al 
lui Bușe dîndu-i altuia cu cotul. 
Trăiesc în sat cu noi și nici nii-i 
cunoșteam bine.

Oaspeții trecpfă în sat. In noua 
casă unde locuiește azi tînărul Ion 
al lui Costică Mihăițeanu au aflat 
că de pe urma celor 650 zile-mun- 
că realizate în acest' an, acesta 
și-a luat mobilă și un aparat de 
radio.

Ce au discutat pe la casele lor 
vizitatorii nu se știe. Peste cîteva 
zile însă au început să se arate 
roadele acestei vizite. La gospodă
ria agricolă „înainte** și la întovă
rășirea agricolă „1 Mai** s-au pre
zentat numeroși țărani săraci și 
mijlocași cu cereri de înscriere.

Printre cei înscriși se aflau și 
Nicolae Vasile, Constantin Bilo- 
'eanu, Miu lui Stăncuț, Fănică al 
ui Bușe, Ștefan Gheorghe, Costică 
^cariat, Alexandru Constantinescu 
i... toți ceilalți care vizitaseră co

ION TEOHARIDE 
oreipondentul „Sdntell tlneretu- 

I iul" pentru regiunea Craiova
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In amfiteatru

Educația politicaA STUDENȚILOR

CUM AR VREA
studentele
SÂ SE POARTE
eoiegîi ea ele

Vom încerca cu modestele 
noastre posibilități gazetărești să 
redăm una din cele mai frumoase 
discuții Ia care am participat pînă 
acum. E vorba de o discuție în 
adunarea generală U.T.M. a anu
lui III al facultății de chimie in
dustrială din Timișoara despre 
comportarea și conviețuirea tovă
rășească între studenți și despre 
respectarea bunului simț.

Mulți dintre cei ce vor citi a- 
cest articol cunosc aoea solidari
tate, acele sentimente sincere ce-i 
leagă pe studenți, indiferent că e 
vorba de băieți șau de fete, de 
studenți mai tiperi sau mai în

Acolo unde-s mulți, însă — se 
știe e mai greu uneori să se 
creeze o atmosferă de adevărată,

cele înconjurătoare: pe mulți îi 
interesau doar chestiunile lor per
sonale și nu ale colectivului. Ni
meni nu discuta problema aceasta, 
iar adunările generale U.T.M. nu 
cuprindeau nici ele subiecte inte
resante, care să însuflețească masa 
de studenți.

O asemenea stare de lucruri a 
durat pînă în momentul cînd, din 
inițiativa fetelor, cu sprijinul bi
roului U.T.M. de an, utemista 
Rusu Monica, una din cele mai 
simpatizate colege ale noastre, a 
primit dificila .sarcină de a pre
găti un referat pentru adunarea 
generală U.T.M. cu tema : „Cum 
am vrea să se poarte colegii 
noștri". Anunțarea temei adunării

îndeplinirea sarcinilor puse de 
partidul și guvernul nostru jn 
toate sectoarele de activitate cere 
o temeinică pregătire ideologică 
a tinerilor specialiști, înarmarea 
lor cu o cunoaștere profundă a 
teoriei marxist-leniniste. In lu
mina acestor cerințe, anul acesta, 
în institutele de învățămînt su
perior, s-a introdus învățămintul 
politic U.T.M.

Cunoscînd aceste sarcini, comi
tetul U.T.M. al Universității „C. I. 
Parhon“, sub îndrumarea comi
tetului de partid, și-a pus printre 
principalele sale obiective și a- 
cela al organizării învățămîntu- 
lui politic în facultăți.

Intensificarea muncii de edu
cație politică a studenților a 
marcat astfel o serioasă cotitură 
in munca noastră. Astfel, s-au 
luat măsuri ca în acest an infor
mările politice să se desfășoare 
pe ani de studiu, fapt care a per
mis atragerea unui număr mai 
mare de studenți, precum și po
sibilitatea unui larg schimb de 
păreri intre studenți pe de o par- 
te și intre studenți și propagan
diști pe de altă parte.

In general, de la începutul a- 
nului și pînă acum în toate fa
cultățile s-au ținut cu regulari
tate informările politice. Parti
ciparea a fost numeroasă din 
partea studenților, Iar dezbaterile 
vii.

Cercul de studiere a istoriei 
U.T.C., înființat încă de anul tre
cut, iși continuă activitatea sub 
o formă mult îmbunătățită. Pe 
iîngă conferințele ce se vor ține 
in fața studenților înscriși la 
cerc, se vor prezenta și referate 
care se pregătesc pe baza cerce
tării unor documente din istoria 
de luptă a U.T.C.-uIui. Astfel, se 
vor prezenta referatele „Mișcarea 
studențimii democrate din anii 
1900—1907“, „Studențimea progre
sistă solidară cu luptele ceferiști
lor din februarie 1933“, „Oglin
direa luptei antifasciste a 
studențimii romîne în presa vre- 
mii“ etc. Pentru prima dată anul 
acesta, referatele cercului vor 
fi prezentate la sesiunea științi
fică a studenților.

Unul din obiectivele principale 
ale propagandei marxjsi-leninjste 
este și acela de a lega teoria 
marxist-leninlstă de sarcinile 
practice ale construcției socialis
te, de a înlătura ruptura dintre 
teorie și practică, care se m-aiu- 
festă în pregătirea unor studenți. 
Se simțea deci necesitatea orga
nizării unor noi forme de învăță
mînt politic care să fie mai a- 
decvate specificului activității 
studențești. Biroul C.C. al U.T.M. 
a stabilit în acest sens ca în acest 
an școlar să se organizeze pe

facultăți cicluri de conferințe ale 
căror teme vor oglindi aspecte 
legate de unele probleme ale con
strucției socialiste de stat șl ale 
construcjiei economiei socialiste in 
R.P.R. Ele vor urmări îmbunătă
țirea muncii de educație patrioti
că a studenților, cultivarea pa
triotismului socialist, dragostea 
față de partid și față de patrie. 
In lumina acestor sarcini în uni
versitatea noastră s-a organi
zat un ciclu de conterințe 
care va dezbate aspecte din tre
cutul de luptă revoluționară a 
tineretului și studenților, precum 
și alte cicluri de conferințe unde 
se vor prezenta aspecte ale poli
ticii interne și internaționale, di
ferite probleme legate de mo
rala comunistă, de estetică, cul
tură etc.

Voi da numai cîteva exemple 
de teme din cadrul ciclurilor de 
conferințe: „Revoluția social-po- 
litică și revoluția culturală", „Ro
lul și locul intelectualității în 
revoluția culturală", „In ce constă 
superioritatea moralei comuniste 
față de morala burgheză", „Ro
lul tineretului in construirea so
cialismului" și altele.

Trebuie subliniat in mod deo
sebit faptul că organizația 
U.T.M. din universitate a orga
nizat anul de invățămint politic 
cu sprijinul și sub directa îndru
mare a organizației de partid din 
universitate asigurînd astfel un 
înalt conținut și o bună pregă
tire a desfășurării ciclului de 
conferințe.

De asemenea, în adunările de 
grupă și în cele pe facultate s-au 
popularizat ciclurile de confe
rințe, temele lor și s-au făcut 
înscrieri. La unele facultăți sta
bilirea și alegerea ciclurilor de 
conferințe s-a făcut in urma dis
cuțiilor cu studenții, care au pro
pus temele ce i-ar interesa cel 
mai mult. Ar fi trebuit să se fo
losească această consultare și la 
Facultățile de chimie și de 
științe naturale.

Pînă in momentul de față s-a 
ținut o singură conferință la 
Facultatea de matematică, despre 
„Lupta U.T.C. in anii 1933—1838 
împotriva fascismului și a pre
gătirilor de război". Conferința a 
tosf ținută de către tovarășul 
Mihail Florescu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei. Există, 
insă, la celelalte facultăți, o oa
recare intirziere in ținerea confe- 
rin;eior și mai a.es in stabilirea 
și anunțarea bibliografiei.

E drept, studenții s-au înscris 
!n număr mare pentru a le audia 
— cca. 1.700 organizați in 12

cicluri. Dar dacă nu ne vom ocu
pa cu seriozitate de desfășurarea 
lor, interesul și participarea stu
denților la conferințe va scade, 
studenții vor fi astfel obligați să 
se pregătească in pripă, iar dis
cuțiile ce trebuie să se desfă
șoare pe marginea conferințelor 
vor fi mai puțin interesante. Ne 
vom strădui să evităm acest 
lucru prin asigurarea unor confe
rențiari competenți din rîndui ca
drelor didactice ale universi
tății, activiști din aparatul de 
partid, de stat și U.T.M. cu ex
periență în munca politică, prin 
punctualitatea în ținerea acestor 
conferințe și anunțarea bibliogra
fiei, prin exigență față de pre
gătirea celor care participă la in- 
vățămintul politic.

A. COSMAȚCHI 
membru in comitetul U.T.M.

»1 Universității „C. L Parhon

UMOR

prietenie.
Așa s-a întîmplat și cu băieții 

anului III. Au crezut că se pot 
socoti mai pricepuți în însușirea 
materiilor, (era numai o părere a 
lor), au crezut că pot demonstra 
colegelor că sînt mai pricepuți în 
lucrările de laborator, în efectua
rea instalațiilor, în pregătirea uti
lajului pentru alte lucrări, într-un 
ouvînt că sînt „mai deștepți“.

Anii petrecuți împreună — stu- 
dejați și studente ■■— au scos însă 
în evidență multe și variate 
lipsuri în comportarea lor : mulți 
dintre băieți deveniseră egoiști, 
rigizi, preocupați numai de inte
resul lor personal, fără a lua sea
ma ce greutăți întîmpină colegele 
lor. Această indiferență, aceste 
acțiuni „pe cont propriu" au fă
cut ca între studenții anului nostru, 
deși avem aceleași țeluri, să apară 
umbra neînțelegerii, a unei rău
tăcioase comportări atît în vorbe 
cît și în fapte, ba, mai mult chiar, 
aceasta a făcut ca să șe neglijeze 
multe din învățămintele pe care 
fieeare dintre noi le primește la 
vîrsta copilăriei, cum ar fi acela 
al respectului față de fete. Com
portarea aceasta uneori se mani
festa negativ și în rezolvarea unor 
probleme legate de activitatea de 
organizație Q.Ț.M. în anul nostru 
se cuibărise indiferența pentru

Teme interesante 
pentru adunările 
generale U.T.M.

i-a pus pe gînduri pe băieți. Neli
niștea era firească și așteptarea a- 
dunării de loc obișnuită.

In sfîrșit, a sosit și ziua adună
rii. Ca niciodată au fost prezenți 
toți utemiștii. Colegele, dîndu-și 
seama că sînt eroinele acestei adu
nări, făceau „în necaz" băieților 
spunîndu-le în glumă că-i vor 
„judeca".

Adunarea a început. Monica 
Rusu și-a citit puțin emoționată 
referatul. Nu prea era plăcut să 
aducă colegilor critici aspre și 
dovezi ale necuviinței lor, dar 
era necesar. A vorbit despre neres- 
pectarea unor reguli elementare 
de bună cuviință : salutarea cole
gelor pe stradă, întîietatea pe care 
trebuie să le-o dea băieții la in
trarea și ieșirea din săli, despre 
încrezuți și grosolani etc. Mulți 
au fost criticați că nu știu să a- 
leagă subiecte de discuție intere
sante și cuviincioase, că unii din
tre ei spun glume nesărate și care

uneori fac să roșească de rușine 
pe cei ce le aud. Și, în sfîrșit, 
mulți băieți au fost criticați că nu 
le ajută pe colege la lucrările mai 
grele de laborator sau de casă, 
că sînt preocupați numai și numai 
de succesul lor personal.

Multe asemenea manifestări au 
fost scoase în evidența de colega 
noastră în referatul ei, pregătit cu 
concursul majorității fetelor din 
anul nostru.

Referatul a fost convingător, 
chiar și numai pentru îndrăzneala 
de a aborda o asemenea temă. 
Gheața care există pînă atunci 
între noi s-a spart. Unul după al
tul băieții și fetele s-au înscris la 
cuvînt. Au discutat sincer, hotă- 
rîți să schimbe în bine mersul 
activității lor. Băieții încercau să 
afle cauzele oomportării lor și 
căile de îndreptare. Fetele își 
recunoșteau vinovăția de a fi fost 
uneori cam încrezute, alteori exa
gerat de timide.

Adunarea a ajuns la ceea ce ur
mărea de fapt: să-i convingă pe 
băieți că au greșit mult față de 
tovarășele lor, azi în muncă și 
poate mîine în viață, să-i facă să 
gîndească h crearea unei atmos
fere prielnice închegării unui co
lectiv unit.

★
Ședința s-a sfîrșit spre părerea 

de rău a particip anților. Au ple
cat apoi, nu fără a se gîndi că 
dezbaterea unor asemenea teme 
în adunările U.T.M. prilejuiește 
interesante concluzii, ridicînd pro
bleme de viață care-i preocupă 
pe studenți, îi face să gîndească 
profund asupra acestora și să se 
comporte în consecință.

Drept recunoștință pentru „lec
ția" de educație pe care fetele au 
dat-o studenților, băieții au orga
nizat în cinstea fetelor o reuniune 
tovărășească. La reuniune au 
dansat numai cu colegele lor și 
parcă Ii se păreau ...și mai dră
guțe.

Vreți să știți primele rezultate 
ale adunării ? în anul nostru au 
început să se destrame grupulețele 
și să apară prietenii mai largi, ve
sele, animate de povestiri hazlii 
ale unuia sau altuia dintre noi. 
în anul nostru nu se vot mai găsi 
studenți care să nu țină paltonul 
unei colege la plecare, să nu le 
dea întîietatea pe care o merită, 
îrppreună ne-am angajat să fim, 
și atunci cînd învățăm și la dis
tracții, la bucurii și mici necazuri. 
Șînt apii noștri cei mai frumoși 
și4 păcat să-i umbrim cu necu
viințe și egoism.

PUȘCAȘU SABINA 
OPRESCU MIHAI 
GIRLEANU ILIE 
studenți anul Ill

Facultatea de chimie industrială
Timișoara

înainte...

TU CUM TEAI TO 

MAI SiNT NUMAI
ILE PINÂ U EXAMt

Romanță fără cuvinte

în timpul...

A/.

„Cine știe... ciștigă"

...șl după examen

Cine va cîștiga 
concursul artistic?

De cîteva săptămînl o agitație febrilă stăpînește Politehnica. Să
lile în care ziua învățam ingineria devin odată cu venirea serii săli 
de repetiție.

Cred că ați ghicit ce se întlmplă. Se fac pregătiri pentru concur
sul artistic interfacultăți intrat In tradiția Institutului politehnic din 
București.

22 decembrie, ziua fixată pentru concurs, va fi o zi de plăcută 
surpriză pentru spectatori și de mari emoții pentru artiștii amatori

Toți se întreabă :„Cine va cîștiga ?" Lupta va fi aprigă.
Facultatea de chimie, situată anul trecut la urma clasamentului 

(deși avea posibilități să ocupe un loc mai onorabil), duce lupta 
pentru o glorie deplină care să spele insuccesul avut la concursul 
precedent. Am întrebat ctțiva studenți chimiști ce program vor pre
zenta, dar toți mi-au dat același răspuns laconic și misterios:

— Secret. Va fi o mare surpriză. Vei vedea la concurs. La baza 
spectacolului nostru stă un text original și o muzică foarte bună.

— Iulian Cazangiu — am întrebat eu — mai cîntă și în acest an 
minunata „Baladă'1 a lui Ciprian Porumbescu cu care a cîștigat anul 
trecut premiul I ?

— Nu știu. Vei vedea la concurs.
Același mister domnește și peste programul celorlalte facultăți. 

Tov. Eleonora Gogîrlea, responsabilă culturală a Facultății de me
canică șl iscusită prezentatoare, nu a vrut nici în ruptul capului să 
destăinuie „secretul".

Bănuiesc că formația de muzică ușoară a Facultății de Mecanică, 
neegalată încă în institut, își va menține lacul deținut de atîția ani, 
Puiu Baiber, conducătorul ei, ne-a promis cîteva melodii.

Facultatea de electronică deține un atu: acordeonistul Cicerone 
Limberea, solist al Radiodifuziunii Romîne, laureat al Festivalurilor 
de la București și Varșovia.

După cum vedeți toți vor să ne facă surprize. Pretutindeni numai 
surprize...

Vești de la 
corespondenți

★ *

La Timișoara 
s-a deschis 

învățămintul pohte
La institutul de medicină din 

Timișoara s-a deschis zilele tre
cute învățămintul politic U.T.M.

In amfiteatrul mare au fost 
prezențj peste 300 de studenți și 
studente. Prima conferință care a 
avut ea temă I 
din țara noastră 
lui de al doilea 
a fost ținută de 
Ana.

Conferința s-a 
audiție de muzică simfonică.

URSUȚA N. 
student

lupta U. T. C. 
în perioada cp- 
război mondial, 

: tov. Ghevocov

încheiat cu o

Luna culturii 
in facultăți

L RIZESCU 
student

Tînărul intră azi la 17 — 18 ani 
în facultate și, copleșit de grija cu 
care toți îl primesc, face cunoș
tință cu viața de student, învață, 
se familiarizează cu facultatea, cu 
profesorii, cu căminul, cu biblio
teca și laboratorul, cu cantina, cu 
tot ce-1 înconjoară. Ii par, apoi, 
toate atît de firești îneît nu-și mai 
întoarce gîndurile înapoi, nu-și 
imaginează cum au învățat mare 
parte din dascălii lui, clim putea 
fi studenția în mizerie și lipsită de 
drepturi.

Că toate cîte le are la: dispoziție 
i se par firești, nu-i rău. Rău e că 
uneori el uită cum s-â ajuns aci.

Ideea aceasta a fost sfîrșitul 
discuției cu tov. prof. Praporges- 
cu, rectorul Institutului de con
strucții din București. îmi răspun
dea tocmai la întrebarea „Ce în
demn adresați studenților ?“

— I-aș îndemna pe toți să stu
dieze mai în amănunt istoria insti
tutului. Vor descoperi în evoluția 
fiecărui institut oameni și fapte 
care să le dovedească cît de ane
voie s-a ajuns 
la tot ceea ce e 
firesc azi, • ce 
trebuie prețuit 
din trecut, cum 
trebuie apre
ciat prezentul, 
ce pot cere de 
la viitor și ce 
trebuie să i se 
dea viitorului.

Mi-am permis 
să încep cu sfîr
șitul discuției 
drept argument pentru nece
sitatea unor asemenea adu
ceri-aminte. Așa precum e și adu
cerea aminte de azi a unui fost 
student, profesor cu respectabili 
ani pe umeri.

— Pornesc de la o idee esenția
lă. Studenția, în vremea mea, pen
tru cei care veneau cu dorința să 
învețe și n-aveau un suport mate
rial în fabrica sau moșia părinților, 
însemna o continuă luptă pentru a 
răzbi în viață. Bucuria gîndului 
că vor atinge cîndva o pregătire 
superioară era umbrită de lupta 
pentru existența zilnică. O zi de 
studenție însemna o zi de muncă 
pentru o noapte de învățătură. La 
capătul anilor de facultate tînă
rul, istovit și fizic și sufletește, își 
începea activitatea fără entuziasm.

Studenția, azi, înseamnă doar 
muncă pentru a te realiza. Deose
birea este aproape fundamentală. 
Studentul nu-și irosește energia, 
nu-și făurește ca unic vis să se 
mențină cîțiva ani în facultate. El 
învață, își trăiește anii tinerește 
cu bucurii, pasiuni, visuri, cu iz- 
bîn?i și desigur și dezamăgiri, a- 
vîrjd îpsă certitudinea utilului și 
necesarului întregii sale activități.

Acesta este primul lucru pe care 
ar trebui sa-I știe studențimea 
noastră. Și după ce a aflat acest 
adevăr esențial, să afle amănunte 
care se referă la atmosfera, la re-* 
lațiile, la conținutul muncii, la e- 
ducație, la viața zilnică a foștilor 
studenți.

r— N-ațj vrea să amintiți aseme
nea amănunte ?

— Cîteva voi aminti- Studenția 
am făcut-o la Școala politehnică, 
care se bucura de un oarecare 
prestigiu și din care s-a născut azi și 
Institutul de construcții din Bucu
rești. Tradiția bună—pentru că au 
existat și lucruri bune în învăță- 
țnîntul superior din anii aceia — 
a păstrat-o și azi institutul. Ce a 
fost rău a îndepărtat și îndepăr- 
t-^ză treptat. A îndepărtat mai în- 
'i dezinteresul pentru formarea

Institutul agronomic din Bucu
rești desfășoară in cadrul Lunii 
culturii o bogată activitate.

De curlnd echipa de teatru a 
institutului a prezentat studenți
lor comedia „Omul cu mîrțoaga" 
de G. Ciprian.

In cadrul clubului, fn fiecare 
seară sînt organizate audiții mu
zicale cu programe de muzică 
populară, ușoară, simfonică, din 
opere și operete. Pentru zilele ur
mătoare, cu sprijinul bibliotecii 
institutului, se va face recenzia 
unor romane și o scurtă prezen
tare a cărților literare și 
fice apărute de curînd.

Pe lingă aceste lucruri, 
mai organiza in cursul
luni serate literare unde iși vor 
da concursul membrii cenaclului 
literar din institut.

I. IVANESCU 
student

țtiinfl-

se vor 
acestei

Studentele Rodica Costan- 
dache și Irina Sfetcu de ia 
Facultatea de chimie indus
trială din București — care 
peste cîteva luni vor intra în 
producție — fac experiențe în 
laboratorul de chimie al fa
cultății.

tînărului ca specialist și om ; fap- de către partidele politice burghe- 
tul că școala nu știa de ce vin ze (iar educația era îndreptată în 
studenții în facultate, cum vin și 
ce fac în cei 4—5 ani de studii, 
cum învață. Acest dezinteres, cum 
era firesc, genera lin conținut și 
metode de predare care nu păs
trau ritmul cerințelor. Ceea ce în
vățăm noi din cursuri și prelegeri 
se învăța și cu cinci ani în urmă, 
și mulți ani după noi. Conserva
torismul politicienilor acelor vre
muri se imprima pînă și în con
ținutul procesului instructiv din. 
facultate. Studentului îi venea 
foarte greu să afle înnoirile în știin
ță și tehnică, progresul. Și, ter- 
minînd facultatea, proaspătul ab
solvent aproape trebuia să ia de 
la capăt învățătura, să învețe de 
la viață și nu din cursurile care 
rămîneau în urmă.

N-ar fi fost încă așa de grav 
dacă tu, student, care doreai nu 
doar să termini o facultate ci să 
fii într-adevăr stăpîn pe inginerie, 
ai fi avut răgazul și posibilitatea 
să-ți complectezi ce-ți da cursul

acest sens). Celelalte laturi educa
tive erau neglijate. Nu era o scă
pare, oi p intenție, firește.

Asist cite odată la o adunare 
U.T.M. în care .este pus în discu
ție un student care nu învață. Mă 
gîndesc, atunci, că unii dintre noi 
ne-am fi bucurat în loc să-l jude
căm, să-l ajutăm. Am fi văzut în 
el un concurent mai puțin. De alt
fel nici n-ara fi avut posibilitate 
s-o facem. Studențimea democra
tă, studenții cinstiți care se alătu
rau acestora, luptau în special pen
tru a obține să avem reprezentanți 
în comitetul de cămin și cantină 
care să poată apăra drepturile stu
denților ; pentru burse celor să
raci, pentru ajutoare, pentru cărți, 
pentru a putea organiza o confe
rință, pentru a-i scoate de sub in
fluența educației fasciste pe stu
denții cinstiți etc.

Mi-aduc aminte că la Școala po
litehnică, grupul studenților demo- 
crați a luptat șase ani pentru a

—■ Spre durerea celor care erau 
studenți, da. Să zicem că studen
tul ajungea pînă la examenul de 
stat. Iși făcea chiar și lucrarea. La 
secția la care învățam, de pildă, 
ajungeam pînă la examenul de 
stat 15—20 studenți. Foarte des se 
întîmpla să nu fie nevoie de toți 
cei 15—20 absolvenți- Și atunci
începeau manevrele : amînarea se
siunilor și tărăgănarea lor. Aveai 
de pildă, o lucrare de 150 de pa
gini pe care trebuia s-o susții în 
fața comisiei. Te obligau atunci să 
susții din lucrare cîte trei pagini 
pe zi. Pa lingă că examenul dura 
in asemenea condiții o lună, chiar 
și maj mult, posibilitatea de apre
ciere era astfel arbitrară, iar pe 
tine, candidat, te extenuau efor
turile și ajungeai să pierzi exame
nul din cauza oboselii. In alte dăți 
asistenții erau obligați să caute 
în lucrările candidaților greșeli de 
amănunt și pentru o cifră greșită 
numai, 
crarea. 
putereAMINTIRI DIN ANII

de studenție
De vorbă cu prof. D.Praporgescu, 
rectorul Institutului de construcții

București
și prelegerea cu un studiu perso
nal, multilateral, care să depășeas
că litera manualului. Or, din pă
cate, nu era nici răgaz, nici posi
bilitate.

In primul rînd, ar fi trebuit să 
gîndești, să înveți gîndind. Dar 
erai obligat să înveți buchisind. 
Bucherismul disciplinar era la mo
dă. Ca să satisfaci exigența profe
sorului trebuia să știi pe din afară 
desene, formule, probleme, cursuri 
întregi, nu să gîndești, să le în
veți înțelegîndu-le, urmărind în
lănțuirea lor logică.

Am fi putut, poate, să ne com
plectăm pregătirea în timpul prac
ticii. Am fi putut dacă nu ne-am 
fi pierdut prea mult timp aler- 
gînd după o angajare (fiecare stu
dent își găsea singur locul de prac
tică) și dacă angajați fiind, pentru 
a ne acoperi lipsurile materiale, 
nu am fi îndeplinit o muncă pu
țin legată de specializarea noa
stră.

Am vrut să ajung la concluzia 
că acest stimulent pe care-1 au 
azi studenții spre creație și cerce
tare, spre îndrăzneală, grija dască
lilor pentru ca cei ce-i vor urma 
la catedră sau în activitatea prac
tică să aibă o mai bună pregătire, 
merită răsplată. Să realizeze ce 
n-am putut realiza noi, deși am 
dorit-o! Va fi o mujică dublă. 
Dar merită. Merită pentru scopul 
care îl servește, pentru satisfacție 
și utilitate.

Problemele educației generații
lor de studenți se încadrau înse
și ele în dezinteresul general al 
școlii superioare pentru elevii săi. 
In afară de faptul că studențimea, 
fiind mai maleabilă și mai ales 
influențabilă, precum știut este 
era folosită ca masă de manevră

avea delegați în comitetul de can
tină și cămin și foarte mult timp 
pentru ca subvențiile date de stat 
pentru hrană să fie repartizate 
studenților săraci.
Tare anevoios era drumul pînă la 

absolvirea facultății pcfitru acei 
fără bani și relații. Cei care au 
răzbit cinstit n-au fost eroi, dar 
au luptat din răsputeri, au sacri
ficat multe din viață pentru a a- 
junge la capătul drumului. Și ce 
puțini au reușit! Nu pentru că nu 
au luptat ci pentru că n-au rezistat 
obstacolelor.

— Mai erau și alte obstacole ?

trebuia să faci din nou lu- 
Aveai nevoie de prea multă 
să reziști acestor canoane. 

N-ara vrut să 
folosesc compa
rațiile dintre tre
cut și prezent 
pentru â dovedi 
ce a însemnat 
și ce înseamnă 
azi studenția. 
Numai rău in- 
tenționații nu 
vor să recu
noască realita
tea. Or, studen
ții noștri, în 

majoritate, evaluează faptic viața 
nouă pe care o trăiesc în facultate 
și în afara ei. Nu rezist totuși să 
nu le dau cîteva cifre sugestive.

In fosta Școală politehnică, ceea 
ce se numește azi Institut de con
strucții era atunci o simplă sec
ție de drumuri și poduri care nu
măra maximum 200 de studenți. 
Pe întreaga Politehnică erau 180 da 
căminiști. Azi, Institutul de eon-* 
strucții e un institut de sine stă
tător, are 4 facultăți cu 1.900 de 
studenți din care mai mult de 60 
la sută sînt căminiști și bursieri. 
Un argument în plus pentru stu
denți să învețe mai bine, să res
pecte și să lupte pentru prestigiul 
școlii superioare romînești.

...De aceia interlocutorul nostru 
îi îndemna pe studenți să studieze 
istoria institutului lor.

L. LUSTIG
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o scrisoare, 
deja răspunsurile.

să ne aducă seri. 
Nu: uităm totul 
mină o scrisoare, 
mai putem uita.

m-am pierdut ?

industrial al patriei O scrisoare .. Nimeni n-a eva
luat niciodată prețul unei < 
scrisori. Dar cînd cineva 

drag, părinții, un prieten sau iubita 
se află departe, prețul scrisorii e 
incalculabil. O așteptăm au sufle- 
tul lp gură, sînt cm necăjiți tind în
târzie . un singur ceas. Și cjnd so- 
sește^. cînd sosește uităm totul. 
Nu ne glnaim o singură clipă mă
car prin cite mllm a trecut acea, 
stă scrisoare, cili oamerți au lucrat 
ziua sau noaptea pa< scrisoarea 
noastră să ajungă la destinație. 
Ne-am gîndit oare vreodată la fac
torul care aleargă 10-15 km in 
fiecare zi, fie soare, ploaie sau 
ninsoare, urcă și coboară scările 
marilor blocuri 
soarea dorită?
cînd avem în 
Acum însă nu.i

'Nimeni n-a socotit cîte scrisori 
■sosesc în fiecare zi. Mii, zeci de 
mii, nimeni nu a avut vreme de 
asta. Să numeri scrisorile sosite 
aici ar fi un adevărat „lux4. Și 
numai de așa ceva n-au vreme lu
crătorii secției. Mîinile lor harnice 
cartează în rafturi uriașe vrafurile 
de scrisori, care nu se mai termi
nă niciodată. Uzinele se mai odih- 
nesc din cînd în cînd. Dar aici 
munca nu încetează un singur ceas 
măcar. In trei schimburi se lu
crează și în zi -de odihnă sau chiar 
și-n sărbătorilje legale. Și cînd te 

vgîndești că unii expeditori se su
pără... Și aceștia nu-s puțini. Cît 
de supărat va fi expeditorul N. 
Popescu, din București, str. A>vrig, 
cînd va primi retur plicul său pe 
simplul motiv că n-a scris corect a- 
dresa destinatarului. Dar cu ase
menea întîmplări lucrătorii poștei 
s-au familiarizat de mult, poate

— Nu cumva are telefon ?
— Desigur. Așa dar o incursiune 

prin cartea de telefon. Și iată nu
mărul. Simplu. Ați văzut cit de 
simplu s-a rezolvat... Și totuși nu-i 
chiar așa d'e simplu, căci de cînd 
a apărut cartea de telefon tov. 
Horia Șerbănescu și-a schimbat și 
telefonul și adresa.

— Să-l căutăm la teatru.
Da, o nouă soluție. Dar e plecat 

In turneu cu „Drumeții veseli".
Și cînd tovarășul Horia pofti pe 

scenă primul concurent, se găsi 
față tn față nu cu un elev sau cu 
un alt concurent, ci cu... poștașul.

— Tn sf.îrșit, te-am găsit, tova. 
rășe Horia.

—■ Cum.
știam...

— Poftim
— AL dat

unde cunoști întrebările ?
— Nu, prietenii nu-ți cunosc

„Întîlniri
pe meleaguri 

romîne ști^

Consfătuirea pe fără 
a bibliotecarilor

In sala Bibliotecii Centrale Uni
versitare din Capitală s-a deschis 
miercuri dimineața consfătuirea 
pe țară a bibliotecarilor, la care 
participă reprezentanți ai tuturor 
categoriilor de biblioteci din țară.

Au fost prezenți acad. Atanase 
Joja, ministrul Invățămîntului și 
Culturii, C. Prisnea, adjunct^ al 
ministrului ” ~............................ ’
turii, prof, 
directorul 
Academiei 
Gheorghe,

Invățămîntului și Cul- 
Gh. Vlădescu-Răcoasa, 
general al Bibliotecii 

R. P. Romîne, Petre 
____ o__ , secretar al C.C. al 
U.T.M., scriitori, oameni de artă 
și cultură, activiști pe tărîmul 
muncii culturale.

Acad. Atanase Joja, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, a vor
bit despre dezvoltarea largă a re
țelei de biblioteci din țara noa
stră, arătînd importanța și presti
giul de care se bucură marile noa
stre biblioteci, care pot sta ală
turi de cele mai importante insti
tuții similare din străinătate.

Transmițînd participanților un 
călduros salut din partea Uniunii 
Scriitorilor, acad. D. Panaitescu- 
Perpessicius a evocat momente din 
activitatea dusă ca bibliotecari de 
unii dintre marii noștri scriitori 
și oameni de cultură.

Lucrările continuă.

Două generații
de tineri muncitori
(Urmare din pag. l-a

generală

dezvolta 
aceasta

tului muncitor în lupta 
a clasei muncitoare ?

— Pe măsură ce se 
mișcarea muncitorească, 
prin 1910 și mai apoi, am obținut
cîteva legi de îmbunătățire a tra
iului celor exploatați. începe acum 
lupta împotriva corporațiilor care 
propagau stingerea luptei de clisă 
și amiciția între patron și exploa
tați —i șî pentru înființarea sindi
catelor. Era o perioadă foarte 
grea. Era o luptă marcată prin 
greve, pentru noi drepturi, pen
tru recunoașterea sindicatelor. Si
tuația s-a schimbat mult după re
voluția din 1917 care a adus un cu
rent nou de ridicare a prestigiului 
omului muncitor și a muncii în
săși, care »-a soldat și printr-un 
mare avînt al luptei tineretului 
pentru drepturi. După înființarea 
Uniunii Tineretului Comunist, cu 
toate prigonirile și greutățile, 
lupta generală mergea crescînd. 
începuseră să se formeze unele 
școli pentru învățătură ale uceni* 
cilor. Dar toate acestea nu durau, 
înfringînd greutățile întâmpinate 
partidul reușea să obțină satisfa
cerea unor revendicări, dar mai 
tîrziu aceste revendicări își pier
deau valoarea lor. O ridicare de 
salariu aducea după sine scumpi
rea vieții, așa că ceea ce abia se 
obținuse nu se mai observa curînd. 
Dar partidul a educat tineretul în 
spiritul luptei pentru dărîmarea 
totală a societății burgheze, sin
gura cale spre o viață demnă, lu
minoasă.

Abia după 23 August, după re
voluția noastră, situația aceasta s-a 
schimbat cu totul. Tinerii munci
tori, ucenicii, au încetat de a mai 
fi niște robi în întreprinderi. S-au 
făcut legi care apără și viața lor, 
și sănătatea lor, care impun o a- 
numită limită de vîntș, impun o- 
bligativitatea unor școli pe care 
trebuie să le urmeze ei și atîtea 
înlesniri care le dau posibilitatea 
să urmeze și cursurile altor școli ; 
situația materială le este asigurată.

— Cum aprec.iați astăzi rolul ti
neretului muncitor în viața țării 
noastre ?

— Acum tineretul are un rol 
important în toate domeniile. în 
producție el desfășoară o activitate 
bogată și se bucură de drepturi de 
care înainte nici pomeneală nu 
putea fi. Grație acestei situații, 
mulți tineri obțin calificări înalte. 
Ei sînt tinerii crescuți de regimul 
nostru. Le sînt deschise toate 
drumurile îq viață. Iată de exem
plu : în anul 1955 la uzinele „23 
August** un număr de 120 de ti
neri au făcut 185 de inovații, din
tre care 95 au și fost aplicate cu 
folos. Apoi și soarta tineretului 
naționalităților conlocuitoare este 
alta. Cu ani în urmă numai denu
mirea de bulgar, sîrb, ungur, e- 
vreu era de-acum o ocară. Oamenii 
muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare erau supuși tuturor 
prigoanelor și nedreptăților bur
gheziei. Acum ei au dreptul la 
muncă, la apărarea sănătății, 
dreptul la odihnă în stațiuni cli
materice și balneare ; ei sînt egali 
cu tinerii romîni, drept care îna
inte nu exista. Aceste realități au 
drept rezultat crearea unui tip 
nou de. muncitor; se creează un ti
neret nou. Acum tinerii muncitori 
învață și muncesc în același timp 
și învățind devin ingineri care con
tinuă să muncească în fabrica 
unde au început ca tineri lucră
tori. Educația nouă îi deosebește 
fundamental de tineretul din re
gimul trecut. Acum ei primesc o 
educație înaintată, comunistă. U- 
nii dintre ei pleacă in sîrăiniUale

prin diferite delegații de tineret, 
la Festivaluri ; se lărgește orizon
tul minții lor și pe această cale. 
Se creează deci și un nou tip de 
morală, morala comunistă a tină- 
rului. Tinerii din trecut, de pe 
vremea burgheziei, erau tineri 
care nu aveau nici o educație pro
fesională, nici o educație de om. 
De multe ori îi împiedicau în 
dezvoltare jspitele și mrejele pe 
care societatea burgheză le întin
dea la tot pasul. Rare erau cazuri
le în care muncitorii tineri izbu
teau să se smulgă cu totul de sub 
influența aceasta dăunătoare a 
burgheziei. Astăzi tînărul muncitor 
este pregătit pentru o viață nouă, 
pentru viața socialistă. El cunoaș
te interesele și obligațiile sale. Ti
neretul romîn s-a aflat întotdea
una alături de mișcarea muncito
rească și a luat parte la toate ac
țiunile partidului.

„secretul victoriilor 
încheiat tovarășul M.

Iată 
sale** — a 
Gh. Bujor.

★
Ne-am luat rămas bun de la to

varășul Bujor și am ieșit în stradă. 
Fulgi mari de zăpadă pluteau dea
supra orașului. Lingă Piața Victo
riei am surprins un grup vesel de 
băiețandri. Uniforma lor bleu
marin i-a recomandat imediat. Dar 
cîte generații de tineri s-au chi
nuit și s-au jertfit pentru străluci
rea zilelor noastre.

un stat major mi-a 
cția de cartare a 

scrisorilor de la poșta cen
trală a Capitalei. Aici sosesc scri
sorile din întreaga țară Și din 
străinătate.

Cercul nostru de pe vremea cînd corespon.

clubului 
nostru, pe un pe
rete, se află încă 
de acum citeva 
sâptămîni un afiș 
cu ‘spicuiri din pro
gramul cercului 

,,Iubiți muzica" or- 
comitetul U.T.M. și 
întreprindere.

ganizat de 
comitetul de

Duminică dimineața și marțea 
după masă, cîte două ore în fie
care din aceste zile tinerii munci
tori învață să cînte pe note.

Cum s-a născut la noi ideea 
organizării cercului „Iubiți mu
zica" și ce perspective are acti
vitatea sa ?

La conferința de alegeri U.T.M. 
pe uzină, un tînăr strungar, 
Gheorghe Vintilă, a propus noului 
comitet să studieze posibilitatea 
creării unei orchestre a tineretu
lui. Propunerea a fost susținută 
și de alți utemiști care s-au an
gajat ca de îndată ce va fi creată 
orchestra, sa participe regulat la 
repetiții. La discuții s-a ivit insă 
și o altă propunere. In uzină sînt 
cîțiva tineri care se pricep să 
cînte la instrumente și unii din- 
trei ei știu chiar să descifreze no
tele muzicale. Pentru ca reperto

riu se rezume 
învățate „după 
orchestrei tre- 
din cei care cu- 
sau altul, cîte

Am mers la comitetul de între
prindere și ne-am sfătuit cu res
ponsabilul. cultural de aici dacă 
nu cumva vom putea cere spriji
nul celor care conduc această 
fanfară. Profesorul Vasile Grebliș 
a acceptai bucuros să ajute și ac 
tivitatea cercului nostru. Alături 
de dînsul s-au oferit încă doi to. 
varăși, unul specialist la instru
mentele de suflat, iar celălalt — 
la acordeon. Ne trebuia însă ci 
neva, care să se priceapă la in
strumente de coarde. L-am găsit: 
muncitorul I. Tănăsescu de la 
magazia centrală. Primele lecții 
de muzică puteau deci să înceapă.

In toamna anului , trecut un 
grup de ziariști sovietici aflați în 
excursie în țara noastră a. asistat 
la sărbătorirea Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice. T. V. Matvee» 
va, redactor la „Pionerskaia prav- 
da“ a hotărît să împărtășească co
piilor sovietici cîteva din impre
siile culese în timpul acestei că
lătorii, să le povestească despre 
unele din realizările mai impor
tante ale regimului democrat- 
popular.

Să satisfaci curiozitatea tinerilor 
cititori sovietici pentru viața , și 
obiceiurile țărilor prietene înseam
nă să vorbești despre multe lu
cruri ceea ce e destul de greu 
într-o broșură subțire cum este 
„întîlniri pe meleaguri romînerti* 
a Matveevei. Autoarea notelor de 
călătorie alternează însemnările 
despre „locul unde înainte slept- 
nea Malaxa", despre intreprinderi-
* ’ PrâAovef

sau. tine
rele gospodării colective cu riiv- 

nio^ț

le petrolifere din Valea 
și viața nouă a moților,

tima adresă și.ți scriu tn felul a- 
cesta.

De concurat eu îl concurez pe 
Dinu Cristea, umblînd in 
rești după dumneata.

— Aturțci... 25 de puncte.

Da, poștașul n-a glumit cînd a 
afirmat că-1 concurează pe 
Dinu Cristea. Căci de fapt

riul orchestrei să 
numai la cîntece 
ureche**, membrii 
buiau aleși numai 
nosc, într-un fel 
ceva din teoria muzicii. Problema 
creării orchestrei a stîrnit discu
ții aprinse- Utemiștij știau că ase
menea tineri, la noi în uzină, pot 
fi numărați pe degetele unei sin
gure mîini. Or, o orchestră cu 
cîțiva tineri nu se poate face.

— $i încă ceva — a intervenit 
atunci în discuție Constantin Po
pescu. membru al comitetului 
U.T.'M. Oare numai de orchestră 
au nevoie tinerii noștri ? Cîti din
tre noi știu să cînte bunăoară 
cîntece de mase ? Nu ne-ar trebui 
nouă și o formație de cor, puter
nică, tinerească, cu zeci, cu sute 
de tineri care să știe să 
după note ?

Mai întîi trebuiau găsite 
oamenii care să predea la 
cerc lecții de muzică.

Uzina noastră are o școală pro
fesională iar școala are o fanfară.

a cerc s-au înscris 
63 de tineri. Pentru 
ca ei să capete un 
rizont rrrai larg 

de cunoștințe în 
domeniul muzicii, 
am luat legătura cu 
Casa de creație

populară a Capitalei, cerînd acti
viștilor de aici să ne ajute la sta
bilirea unui plan de lecții privind 
istoria muzicii (începuturile și 
dezvoltarea muzicii instrumentale, 
începuturile și dezvoltarea operei, 
clasicii în muzică, muzica romî- 
nească înainte de 23 August și 
după 23 August), precum și lecții 
privind dezvoltarea formelor mu
zicale (liedul, rondo-ul, suita, so
nata, concertul, simfonia etc.).

Tovarășii de la Casa de creație 
populară ne-au dat acest ajutor

cînte

forje, 
acest

n activitatea de vii
tor a cercului „Iu
biți muzica" noi am 
avut în vedere, în 
mod deosebit, învă
țarea de către ti
neri a unor cînte
ce de masă patrio

tice, revoluționare și de tineret 
cum ar fi: Imnul F.M.T.D., ,,Stea
gul partidului", „Sub al păcii 
stindard", „Comsomol", „Porniți 
înainte tovarăși" și altele precum 
și a unor cîntece populare romî
nești.

Ne-am gîndit ca învățarea unor 
astfel de cîntece să fie însoțită

și de expuneri scurte despre crea
torii lor, conținutul lor de idei, 
rolul lor mobilizator în muncă și 
în luptă.

La secția de mecanică lucrează 
un muncitor de 31 de ani, Otto 
Iliescu, care a activat încă de 
copil în mișcarea muncitorească 
și care și-a făcut ucenicia în a- 
ceste uzine. în aceeași secție lu
crează și comunistul Aristide Eco- 
nomu. Otto Iliescu a auzit pentru 
prima oară cîntecul „Porniți 
înainte tovarăși" din gura tova
rășului Economu. II fredona ușor, 
în timpul lucrului, printre uce
nici — în anii gref, dinainte de 
23 August.

Cînd în cercul nostru vom în
văța cîntecul „Porniți înainte to
varăși" îl vom invita și pe tova
rășul Iliescu să povestească ti
nerilor aceste lucruri. Sînt nu nu
mai educative dar și emoțio
nante.

De asemenea, la unele lecții de 
istorie a muzicii, urmate de au
diții colective, vom invita tineri 
cîntăreți premiați la festivalurile 
internaționale ale cîntecului, pen
tru a povesti despre succesele lor, 
despre modul cum au fost apre- 
ciați de criticii muzicali ai lumii, 
despre prețuirea ce i se dă tot 
mai mult în lume muzicii popu
lare romînești.

Cercul nostru și-a început ac
tivitatea acum cîteva săptămîni. 
Tinerii muncitori manifestă un 
deosebit interes pentru această ac
tivitate. In fiecare duminică și 
marți ei vin la club fără să fie 
„trași de mînecă", uneori chiar cu 
o oră sau o jumătate de oră îna
inte.

încă n-avem destulă experiență. 
Socotim însă că această nouă for
mă de educație a tineretului 
poate fi aplicată cu succes — 
bineînțeles ținînd seama de con
dițiile pe care le au — de către 
multe organizații U.T.M. din țară-

•
GHEORGHE ȘTEFAN 

ajustor 
responsabil cultural în comi
tetul U.T.M. de la Uzinele 

Mao Țze-dun București

încă de pe vremea cîiid corespon. 
denția era transportată cu poștalio
nul.

Birjarii sau șoferii taximetrelor 
și-au căpătat renume de pe urma 
faptului că știu unde se află fie. 

stradă Lucrătorii de aici sînt 
însă niște ași în materie de străzi, 
numere sau oficii poștale — dar 
trăiesc în anonimat. > ___  ___ T_. ___

Pe unul dintre aceștia, Vasile fiecare dintre el e un veritabil ma.
Gheorghe, poate cel mal ttnâr. ratonlst. Dumitru Lungulescu lu. 
(n-are decît 19 ani) și-n somn dacă 
l-ai întreba unde se găsește strada 
cutare, de la ce număr pînă 1 
număr aparține la oficiul 20 
4, are să-ți răspundă cu ceia 
mare prQmptitudine.

Mă rpg, e meseria lui .1
Nu-i chiar așa.
După orele ,de muncă Vasile 

pleacă „pe teren“ din proprie ini
țiativă. Cîteva 
stradă-două, să 
lele schimbări 
adresă poate, s 
să știe fiecare 
înfățișarea ei. 
pasiune, pasiune pentru munca sa.

A,

Intr-una din zlle a sosit o 
scrisoare cu următoarea- a- 
dresă : Horia Șerbănescu, ac

tor. București Incomplectă, firește. 
După regulament ar trebui rambur
sată. Dar vă spuneam că la statul 
major lucrează oameni care pun 
suflet tn munca lor.

lâ ce 
) sau 
t mai

ceasuri colindă o 
i cunoască eventua- 

petrecute, o nouă 
sau pur și simplu 
stradă în parte cu 
O meteahnă ? Nu,

Bucu-

crează oa factor poștal de aproa- 
, pe 10 ani. în fiecare zi străbate 
cu geanta de poștaș doldora de 
scrisori 10-15 km. In fiecare zi. 
de 10 ani Cîți kilometri a parcurs 
în această vreme n-a făcut soco. 
teală. Sînt sigur însă că niclun 
maratonrst nq ș-a antrenat atît. 
Cîte scrisori ’ a împărțit, dacă a- 
prbâpe în fiecare zi duce 300, 400, 
pînă lia 500? Dacă le-am aduna pe 
toate am avea tn față o cifră as- 
tronomică.

De zece ani poștaș. Oamenii îl 
întîlnesc și-1 salută respectuos. In 
zece ani n-a primit nicio reclama- 
ție. Are în schimb cinci diplome 

. de onoare,
muncii sale

prinos de prețuire a 
care își are impor. 

tanța sa în. viața de 
drept, mai există .și 
nu-și fac pe deplin 
există oficii poștale
lucrurile, dar toate acestea nu pot 
micșora^ prețuirea pentru cei ce 
muncesc cu abnegație la poștă.

VASILE RANGA

fieoare zi. E 
poștași care 
datoria, mai 
oare încurcă

duri închinate unor eroi —v 
dești ai construirii socialismul 
lui ca „Doctorul din munții 
ori cu descrieri ale minunateloifc 
priveliști admirate in Carpați sad. 
pe Dunăre, scurte relatări despre 
datini care au trezit incînlaret 
oaspeților ca de pildă, mărțișorul 
— sau despre frumusețea melodiit. 
lor populare executate la instrur 
mente vechi cum e naiul etc. *

Matveeva s-a străduit să dea tui 
nerilor săi cititori, atât cît ii per
mitea spațiul restrins, o imagine 
reală a vieții poporului nostru, al 
eroismului de zî cu zi al oameni
lor muncii, subliniind astfel încă 
odată, prin exemple vii, elanul cu 
care se construiește socialismul.

Un capitol special este închin at, 
firește, celor mai tineri cetățeni 
ai tinerei noastre republici. In a- 
cest capitol intitulat sugestiv : „A- 
tențiune — copii !** T. Matveeta 
povestește despre noile condiții în 
care trăiesc și învață copiii din 
țara noastră, relatând cu emoție 
despre școlile vizitate și mai cit 
seamă despre minunatul Palat al 
Pionierilor, a cărui activitate este 
descrisă pe larg.

Ultimele pagini ale cărții vor
besc din nou despre prietenia ci
mentată în decursul veacurilor 
dar mai puternică acum, dintre 
popoarele noastre.

însoțită de vignete și cîteva fo
tografii cu aspecte din București 
și Cluj, de la Peleș sau din tabe-. 
rele de pionieri, rîndurile pline 
de prietenie ale ziaristei Matvee
va familiarizează pe tinerii săi 
cititori din marea țară prietenă 
cu viața nouă a poporului nostru!

F. D.

închinate unor 
ai construirii,

INFORMAȚII

Căldura se
(Urmare din pag.

șt peduete magistrale pentru gazul me
tan. Situația era serioasă. Ar fi tre
buit săpat tunelul doar ziua, pe 
lumină, și oamenii să iasă afară 
ori de cîte ori trecea un tren. Și 
trec cîte 2-3 pe oră. Apoi, din 
zdruncinătură, terenul se surpă 
mereu, că e nisipos. Tunelul de 
sub traseul căii ferate avea 16 
metri lungime și trebuia săpat ur
gent, căci altfel întârzia întreaga 
lucrare.

— Vom lucra prin 
A m aici o ' 
centimetri diametru, și o să lucre
ze săpătorul în ea.

Șase săpători tineri se prezenta
ră să execute ei lucrarea. Utemiștii 
Constantin Mocanu, Gheorghe Si- 
crieru și Gheorghe Mărăcineanu se 
apucară de lucru. Cu schimbul in
trau în țeava, chirciți în genunchi, muncă. Băieții întrerup 
și săpau cu casmalele dind pămîn- 
tul in urmă. Muncă de cîrtiță. 
Săpau 20 de centimetri, apoi, cu 
tractorul, țeava era împinsă îna
inte. Alți 20 de centimetri și din 
nou țeava înainta. Afară, la gura 
conductei, ardea un foc puternic, 
începuse să viscolească. Săpau cu 
schimbul, cîte o jumătate de oră 
fiecare. Sgîrîiau pămîntul și îna
intau împinși de tractor, se încăl
zeau la foc și o luau de la început 
Trenurile treceau cu iuțeală pe 
deasupra și zgomotul roților se am
plifica pe șine și apoi în conduc
tă, de să le spargă timpanele. Lu
crau îndîrjit. Două zile și două 
nopți au lucrat continuu la lumi
na unei lanterne ce de-abia mai 
pîlpîia. Cînd au ieșit de partea 
cealaltă, cei trei tineri s-au dus la 
șeful șantierului t

— Gata ! Mergem la traversa
rea Tîrnavei ?...

★
Sudorii șantierului de la Daneș 

sțnt împărțiți în două categorii ;

_ conductă!
bucată de vreo 80 de

cei ce lucrează „pe învîrtite** ți 
sudorii de poziție. La „pe învîr
tite**, Mihai Postolache, Petre Ma
rin, Vasile Artenie, Ion Toader —■ 
patru tineri dintre care doar unul 
a făcut armată. Lucrează afară la 
îmbinarea țevilor de șase metri 
în tronsoane de 50—60 metri, pe 
care pentru a le uni, le mai și 
învîrtesc pe niște role. Se sudează 
electric. Ultimele zece zile s-a 
lucrat într-un ritm îndrăcit. Man
taua ce trebuia să-i apere de 
ploaie și zăpadă, băieții o folosesc 
la protejarea lucrului, ca să nu 
se ude sudura. Mîncarea se aduce 
cu marmitele aici, pe locul de 
——X -----curentul
de la agregat, pun masca jos, în
calecă pe conductă, își pun castro
nul înainte și cu mîinile înghe
țate duc la gură lingura în care 
se topesc steluțe mici de zăpadă, 
își aprind apoi o țigară, se mai 
dau pe lingă focuri și apoi încep 
din nou munca, împrăștiind în 
jur puzderie de seîntei și flăcări 
albastre.

Cei doi sudori „de poziție**, cu 
o înaltă calificare, lucrează jos, 
în găurile de poziție, sudînd ca
petele tronsoanelor. Apa, ca de 
obicei, se adună în gropi, și nici 
găurile de poziție nu sînt scutite 
de această regulă. Așa că cei doi 
tineri de aici, Nicolae Dinu și Ion 
Nistor, lucrează în apă și nu de 
puține ori s-a întâmplat ca, absor
biți de lucru, să 
apa le-a înghețat 
lor de cauciuc.

Pentru ei nu 
ploaie sau ninsoare. Cînd termină 
sudura unui manșon își scot capul

Două lozuri — PATRIA, BUCU
REȘTI, LIBERTĂȚII ; Godzilla - 
REPUBLICA, GH. DOJA ; Taifun 
la Nagasaki — MAGHERU. I C. 
FRIMU; împotriva tuturor — LU
MINA, COȘBUC ; S-a întîmplat la 
Belgrad — V. ALECSANDRI, CEN
TRAL ; Cicatricea - ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE, N. BALCESCU; 
Ștrengărița - ELENA PAVEL, 
ARTA, 1 MAI ; Lumea tăcerii — 
VICTORIA, MOȘILOR ; Străbătînd 
Parisul - DOINA ; Ciclul de filme 
„MaeștrH artei romînești" — MA
XIM GORKI ; Negru pe alb, Cheile 
Țeiului, Pe Amurul de Jos, Pe- 
trodvoreț, Aventură la muzeu, Ca
pra încăpățînată — TIMPURI NOI: 
Gervaise - TINERETULUI ; Poe- 
tul — AL. POPOV; Povestea micu
lui cocoșat — GRIVIȚA; Vînă- 
toarea tnagică — OLGA BANCIC ; 
Intîinire la bal — CULTURAL ; 
Mculin rouge — VASILE ROAITA; 
Dacă nu e una...
REA, 23 AUGUST, 
Mazurka dragostei 
VID ; Prologul —
Don Quijotte — FLACARA, A- 
LIANȚA; Camelia - MUNCA, 
ILIE PINTILIE, VOLGA; Ulisse 
MIORIȚA ; Sacrificiul de Anul Nou 
- DONCA SIMO.

e alta - UNI- 
M. EMINESCU;
- CONST. DA- 
ALEX SAHIA;

vifor
de după mască și privesc cu 
drie cusătura de sudură, executată 
cu măiestrie. Cît sînt de absorbiți 
de munca lor, ne-o dovedește ur
mătoarea întâmplare :

Ion Nistor are ca ajutor pe 
Gheorghe Gigeu, un tînăr ce va 
fi curînd calificat, șantierul pri
mind astfel un nou sudor, creat 
aici, în munca aprigă de zi cu zi. 
Gigeu stă de obicei în spatele lui 
Nistor și privește atent cum lu
crează acesta.

într-una din zile Nistor își simți 
în spate tovarășul. îl împinse cu 
cotul mormăind :

— Ce te îndeși așa ?
Și continuă să lucreze, 

spate însă, greutatea se lăsa 
mai mare. îi mai dădu un 
enervat, și lucră mai departe,
geaba. Ne mai suportând apăsarea, 
se întoarse, ‘ vrînd să-l repeadă 
bine pe bietul Gigeu. Dar acesta 
se afla .„afară din groapă, lingă 
agregat. Nistor bătuse cu cotul nu 
în el, ci îrt malul de pămînt din 
spate, care începuse să se surpe și 
de aceia i se lăsa tot mai greu în 
spate., într-o clipă se smuci în
tr-o parte. Malul se prăbuși, aco- 
perindu-l pe jumătate. Gigeu în
trerupse curentul și se aruncă în 
groapă să-și ajute tovarășul, care, 
scuipînd țărîna, înjura de mama 
focului malul ce îi stinsese bună- , 
late

Din 
tot 

cot, 
De-

se trezească că 
în jurul cizme-

contează, frig.

mașina pe inginerul Ion Corobea 
de la spitalul din Sighișoara. Stă
tea lîngă sobă, sorbea dintr-o cană 
cu ceai și ronțăia pîine prăjită.

— Am răcit. Am stat o noapte 
lîngă muncitori la traversarea 
Tîrnavei. Ei —7 îmbrăcați gros, 
eu — neglijent. Viscolea și nu 
puteam , să plec. Traversările sînt 
lucrări „de artă**. Azi dimineață 
m-am certat cu doctorii și am ple
cat. Vreau să fiu aici, aproape.

Ion Corobea povestea ca despre 
ceva normal că, în fiecare seară, 
pe patul său din spital se adunau 
trei-patru ingineri și maiștri să-l 
informeze cu mersul lucrărilor, că 
luau hotărîri și că dirija și de a- 
colo activitatea. întreprinderea 
le-a cerut să dea gata porțiunea lor 
de 15 kilometri de magistrală pînă 
la 31 decembrie. Și iată că acum, 
cu 15 zile înainte, s-a ajuns la ul
tima operație : proba la 63 at
mosfere. Acum, cînd citiți aces
te rinduri, conducta a intrat 
în exploatare. Cîteva săptă
mîni, ea va alimenta termocentrala 
de la Sîngeorgiu de Pădure, care 
și-a sporit capacitatea de produc
ție. Apoi, cu toată presiunea, noua 
magistrală va veni să mărească de
bitul de gaze pentru București...

<xx>oooo

In 
cald.

de țigară...
#

biroul șefului șantierului e 
Tocmai atunci îl adusese

★

V-am prezentat, dragi 
și în specud vouă, celor 
pitală, cîteva crîmpeie 
nate din munca titanică 
rată de tinerii de pe o mare con 
ductă magistrala. înfruntând frigul 
și vînturile, ploaia și ninsorile, 
munca grea pe care o depun e 
pentru voi, pentru căldura cămi
nelor voastre.

cititori, 
din Ca- 
neînsem- 
desfăcu <>o

t

(Urmare din pag. l-a) 
sionați culegători și, totoda
tă, creatori de dansuri popu
lare. Cîteva frumoase suite 
de jocuri maghiare și romi- 
nești, aranjate de ei, con
țin elemente stilizatoare, dar 
nu încetează o clipă să fie 
autentice. Cităm printre 
cele mai reușite : „Nunta 
secuiască**, o adevărată în
scenare coregrafic-dramatică, 
Așternutul rufelor'*, dans 
comic, „Fecioreasca — din 
comuna Ibănești** și „Musa
firii din Bihor**.

Un prilej de admirație îl 
constituie costumele. Fetele, 
mai cu seamă, cu cizmulițe 
roșii, pieptare bătute în flori 
și fote dungate cu roșu, ne
gru și verde. Bărbații in ne
gru și alb, poartă ițarii bine 
strînși pe picior, element 
specific în costumul secuiesc. 
Ansamblul menține o legă
tură apropiată cu satele ve
stite pentru producția de 
vestminte populare și face 
acolo comenzile necesare. 
Dacă jocul din Ibănești era 
al flăcăilor, costumele lor 
brodate cu migală se dato
rau talentului fetelor din 
această comună.

în unele jocuri, dar mai 
ales în melodii, am remar
cat puternice influențe reci-

După o vizită de mai multe 
zile prin țară membrii delegației 
de militanți ai mișcării sindicale 
și veterani în producție din 
U.R.S.S. în frunte cu ing. M. M 
Vasiliev s-au înapoiat miercuri în 
Capitală.

La amiază oaspeții sovietici au 
făcut o vizită la Institutul de is
torie a partidului. Aici membrii 
delegației s-au interesat de orga
nizarea și activitatea institutului, 
de trecutul mișcării revoluționare 
din țara noastră.

Membrii delegației sovietice au 
primit în dar albume și lucrări 
înfățișînd aspecte din mișcarea 
revoluționară din țara noastră.

★
Pianistul Rudolf Fischer, direc

torul școlii superioare de muzică 
din Leipzig, care ne vizitează țara 
în cadrul planului de muncă pen
tru aplicarea convenției culturale 
dintre R.P. Romînă și R.D. Ger
mană, a dat miercuri seara în sala 
Ateneului R.P. Romîne un recital 
extraordinar.

Pianistul german a interpretat 
Sonata în mi bemol major op. 27 
nr. 1 de Beethoven, Sonata în fa 
diez minor op. 2 de Brahms, Fan-

tasia baetica de De Falia, Polo
neza în si bemol major op. 71 nr. 
2, Vals în la bemol major și Po
loneza în la bemol major op. 
de Chopin.

★
Sub auspiciile Institutului 

mîn pentru relațiile culturale 
străinătatea și Uniunii Ziariștilor 
din R.P. Romînă miercuri .seara laj 
Casa Ziariștilor din București 
scriitorul argentinian Aristobulo- 
Echegaray a conferențiat despreț 
unele aspecte ale literaturii argan- 
tiniene.

La conferință a asistat dr. Jose 
Medoro Delfino, însărcinat cu 
ceri ad-interim al Argentinei 
București,

Conferința a fost ascultată 
interes de numeroși ziariști.

53,

ro- 
cu

afa-
La

cu

proce romînești și maghia
re, expresie a conviețuirii 
de veacuri, a prieteniei tot 
mai strînse care leagă națio
nalitățile noastre conlocui
toare. Romanțele secuiești 
sînt la un pas de doinele 
noastre, iar horele romi- 
nești, datorită ritmului im
primat, sînt uneori conver
tite în ceardaș. Elementele 
de influență nu sînt lipite, 
ci alcătuiesc o fuziune ori
ginală ca de pildă în fru
moasele melodii din comuna 
Sec, regiunea Cluj, intonate 
de orchestra de muzică 
populară.

Corul ansamblului este 
bine armonizat, atent . la 
nuanțe, cu un repertoriu re- 
strîns, dar variat. Iureșul 
melodiilor maghiare ale lui 
Kodăly Zoltân este urmat 
de accentele melancolice ale 
corurilor populare rusești de 
Sokolov și totul se transfor
mă apoi în dramatismul 
concentrat, patetic, care de
curge din frumoasa baladă 
populară secuiască „Molnâr 
Ana**.

Trebuie să adaug că reac
țiile sălii au fost entuziaste. 
Turneul întreprins în Bucu
rești de ansamblu a trecut 
un adevărat examen și reu
șita sa, binemeritată, îl va 
impune atenției iubitorilor 
de artă populară.

☆ Pină in prezent au trimis a- 
deziunile de participare la campio
natele mondiale de hochei pe 
gheață care se vor desfășura in
tre 28 februarie și 9 martie 1958 
la Oslo, federațiile din 13 țări: 
U.R S.S., Canada, Suedia, R. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R P. 
Polonă, R. P. Ungară, R. P. Ro- 
mină, R P. F. Iugoslavia, S.U A, 
Finlanda, R. F. Germană și Nor
vegia.

Campionatele se vor desfășura 
pe patinoarul stadionului rjimpic 
„Jordal Am fi". Termenul ce în
scriere expiră la 15 ianuarie 1958-

-k Miercuri a părăsit Capitala, 
plecînd în R.P. Ungară, echipa 
selecționată de lupte clasice Ener-\ 
gia Orașul Stalin. Din lotul luptă
torilor romîni fac patre C. Ofițe* 
rescu, Ilari Francisc, V. Bularcăj^ 
I. Ghincea, I. Staicu și alții. Echi-' 
pa Energia va susține 3 meciuri, 
în prima întâlnire luptătorii ro
mîni vor evolua la Budapesta în 
compania formației Csepel. -

★ Echipa cehoslovacă de hoc
hei pe gheață Slovan Bratislava 
și-a continuat turneul în U.R.S.S., 
jucînd la 17 decembrie la Mos
cova cu echipa Lokomotiv. Echipă 
oaspete a repurtat victoria cu sco
rul de 4—3.

☆ Sala sporturilor de Ia Flo- 
reasca a găzduit miercuri după- 
amiază o reuniune internațională 
de baschet în cadrul căreia au e- 
voluat echipele masculine și femi
nine ale colectivelor Lokomotiv 
Karlovy Vary (R. Cehoslovacă) 
și Progresul F.B. București. Cele 
două echipe și-au împărțit victo
riile. La fete, baschetbalistele ro
mîne au repurtat victoria Cu sco
rul de 42-33 (18-17), în timp ce 
la băieți echipa Lokomotiv Kar
lovy Vary a terminat învingătoa
re cu 70—47 (35—27)

★ La 17 decembrie echipa se« 
lecționată de fotbal a R. Ceho
slovace a evoluat la Cairo sub ti
tulatura de reprezentativa orașu
lui Praga. Fotbaliștii cehoslovaci 
au jucat în compania echipei ora
șului Cairo, repurtînd victoria cu 
scorul de 2—1.



Comunicatul informativ
asupra Plenarei Comitetului Central

ȘTIRI DIN INDONEZIA

In zilele de 16 și 17 decem
brie a avut loc Plenara Comite
tului Central al Partidului Co- 
munist al Uniunii Sovietice.

Plenara C.C. a discutat urmă
toarele probleme :

1. — Rezultatele consfătuirilor 
reprezentanților partidelor comu-

al P. C. U. S.
niște șl muncitorești (raportor 
M. A. Suslov).

2. — Activitatea sindicatelor din 
U.R.S.S. (raportor V. V. Grlșln).

Plenara a adoptat hotărtri co
respunzătoare in problemele exa
minate.

Plenara C.C. a ales pe N. A. 
Muhltdlnov, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S.

Plenara a ales pe N. G. Igna
tov, A. I. Kiricenko și N. A. Mu- 
hitdinov, secretari ai C.C. al 
P.C.U.S.

0 victorie ideologică și politică a mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale 

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C U.S.

P/e"'c

o

*

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.U.S. cu privire 
la rezultatele Consfătuirilor re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești.

In hotărîre se vorbește despre 
Declarația și Manifestul Păcii a- 
preciindu-se ca documente pă
trunse de conștiința înaltei răs
punderi a partidelor comuniste 
și muncitorești pentru destinele 
sistemului socialist mondial, pen
tru destinele păcii generale și 
pentru viitorul luminos al între
gii omeniri.

Plenara C.C. al P.C.U.S. con
stată cu satisfacție că CONCLU
ZIILE Șl TEZELE CONGRESU
LUI AL XX.LEA AL P.C.U.S. 
CU PRIVIRE LA CELE MAI 
IMPORTANTE PROBLEME 
PRINCIPIALE ALE EVOLUȚIEI 
INTERNAȚIONALE CONTEM
PORANE AU FOST PE DEPLIN 
SPRIJINITE DE PARTIDELE 
COMUNISTE FRĂȚEȘTI. CEEA 
CE DOVEDEȘTE UNITATEA 
IDEOLOGICA Șl COEZIUNEA 
ÎNTREGII MIȘCĂRI COMU
NISTE INTERNAȚIONALE.

De mare Însemnătate pentru

întărirea ideologică și organiza
torică a partidelor comuniste sînt 
indicațiile cuprinse în Declarația 
cu privire la necesitatea luptei 
hctărite împotriva revizionismu
lui ca principala primejdie in rin- 
duriie mișcării comuniste inter
naționale, in condițiile actuale, 
precum și cu privire la necesita
tea lichidării dogmatismului șl 
sectarismului. Lămurirea în De
clarație a problemelor privind le
gile fundamentale ale revoluției 
socialiste șl ale construcției so
cialiste, proprii tuturor țărilor 
care pășesc pe calea socialismu
lui, și luarea in considerație a

particularităților naționale ale 
diferitelor țări, necesitatea întă
ririi unității țărilor socialiste și 
principiile relațiilor dintre ele;
măreața importanță istorică a
sistemului sccîalist mondial și
necesitatea intăriril lui continue: 
diferitele forme de trecere a țări- 
lor la socialism — înarmează 
partidele comuniste cu o puter
nică armă teoretică în lupta 
pentru victoria socialismului și 
dă o* lovitură oportuniștilor.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului. Comunist al Uniunii 
Sovietice, hotărăște :

1. Să aprobe tntrutotul documentele istorice — Declarația fi 
Manifestul Păcii — adoptate la Consfătuiri.

2. Să aprobe activitatea delegației C.C! al P.C.U.S. la Consfă
tuirile partidelor comuniste fi muncitorești.

3. Să propună organizațiilor de partid să explice pe scară largă 
tuturor membrilor de partid și oamenilor muncii însemnătatea 
Consfătuirilor partidelor comuniste fi muncitorești fi conținutul do
cumentelor adoptate de acestea, desfăsurînd munca politică de masă 
in jurul rezultatelor Consfătuirilor spre mobilizarea continuă a ma
selor pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor construirii comu
nismului in țara noastră, să intensifice activitatea de educare a 
oamenilor muncii din U.R.S.S. în spiritul patriotismului sovietic, al 
internaționalismului proletar și al prieteniei cu toate popoarele iu
bitoare de pace.

DJAKARTA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : Referindu-se la 
informații provenite din cercuri 
competente ziarul „Suluh Indone
sia" relatează că președintele 
Eisenhower a transmis prin am
basadorul american la Djakarta 
reprezentanților oficiali ai Indo
neziei o propunere cu privire la 
conflictul olandezo-indonezian. 
Președintele propune Indoneziei 
și Olandei să înceapă neîntîrziat 
tratative.

După cum arată ziarele repre
zentanții guvernului .au răspuns 
că Indonezia nu va lua inițiativa 
în acest domeniu, deși în prin
cipiu ea nu exclude posibilitatea 
unor tratative cu Olanda.

La 17 decembrie reprezentantul 
Departamentului 4e ■ Stat al 
S.U.A., Gordon Main, a vizitat 
pentru a doua oară pe ministrul 
Afacerilor Externe, Subandrio.

—
La 18 decembrie a fost dată 

publicității hotărirea Cabinetului 
de Miniștri al Indoneziei cu privi
re la trecerea tuturor companii
lor olandeze de gaz și electrici
tate sub controlul guvernului.

★
DJAKARTA 18 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: Intr-un 
discurs ținut la postul de radio 
Djakarta, președintele Indoneziei 
Sukarno a anunțat că regulamen
tele privind starea excepțională 
aprobate de curînd de către par
lament, au intrat în vigoare la 
18 decembrie pe întregul teritoriu 
al Indoneziei. Sukarno a anunțat 
de asemenea că vechile regular 
mente în legătură cu starea ex
cepțională, care fuseseră emise în 
timpul ocupației colonialiste olan
deze, nu'mai sînt valabilei

Lucrările Consiliului N.A.T.O.
au intrat in ultima lor îază

Introducerea uiei noi 
d sc.p ine î.i Invățimîntul 
superior din R. P. Chineză

^en^ru ®n^r^rea 
legăturilor prietenești 

și a cooperării
internaționale a tineretului

Conferinfa privind activitățile în aer liber
început de decembrie. La 

Budapesta, pe strada Bene- 
zur, nr. 34, unde se află sediul 
Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat e animație mai 
multă că deobicei. E și firesc. 
S-aU adunat aici reprezentanți 
ai tineretului din 12 țări euro
pene. „Conferința privind acti
vitățile în aer liber** poate 
începe.

în introducerea prezentată 
de Biroul de activități spor
tive și în aer liber al F.M.T.D., 
s-a subliniat rolul important pe 
care îl joacă schimburile inter
naționale, manifestările sporti
ve, excursiile turistice, pentru 
întărirea legăturilor de priete
nie și a cooperării între tineri 
și organizațiile sale — scopul 
fundamental al întregii activi
tăți a Federației..

Cu prilejul celui de-al IV-lea 
Congres al F.M.T.D. care a 
avut loc la Kiev în acest an, 
participanții au examinat in
tr-un colegiu special, proble
mele care se ridică în fața 
tineretului în acest domeniu. 
Discuțiile care s-au purtat in 
timpul Congresului și rezo- 
luția adoptată cu acest pri
lej, au arătat că F.M.T.D. 
și organizațiile sale membre 
acordă o deosebită impor
tanță " activităților sportive 
și în aer liber.
UN PROGRAM VAST PEN-

vacanței. în Franța se vor 
organiza în anul viitor, nume
roase tabere internaționale cu 
caracter sportiv, pentru vacan
ță, pentru studiu sau cu ocazia 
unor aniversări dragi tineretu
lui. Dintre acestea, putem cita: 
tabăra internațională pentru 
participanții la Festivalul de la 
Moscova in împrejurimile Cas
telului d’Aravay, organizată de \ 
„Tourisme et Travail** („Tu
rism și Muncă**), tabăra inter 
națională cu prilejul celei de a 
50-a aniversări a sportului 
muncitoresc francez la Paris, 
organizată de F.S.G.T. (Fede
rația Sportivă-Gimnastică a 
Muncii), tabăra de vacanță din 
Corsica organizată de U.J.C.F. 
(Uniunea Tineretului Comunist 
Francez).

Mii de tineri cehoslovaci au 
călătorit peste hotare în anul 
trecut și numeroși tineri au 
fost oaspeții tineretului ceho
slovac. Tineretul cehoslovac 
continuînd activitățile în acest 
sens va fi în anul viitor gazda 
prietenilor săi de peste hotare 
ce vor participa la tabăra in
ternațională de ski din munții 
Tatra, sau la Tabăra Interna
țională de Tineret din Boemia 
Centrală.

întîlniri ale tinerilor turiști, 
tabere internaționale, itinerarii 
turistice, tabere în corturi, la 
munte sau la mare, excursii de 
studii se prevăd de asemenea 
să fie organizate în R. P. Po
lonă, Austria, R. D. Germană 
și în alte țări europene.

în calendarul preliminar al 
activităților în aer liber stabilit 
cu prilejul Conferinței figurea
ză printre altele : o tabără de 
iarnă și o tabără de vară în 
Austria, tabere pentru tineret, 
întîlniri ale tinerilor turiști 
din Europa, tabere de muncă 
voluntară în R. P. Polonă, 
schimburi, de grupe de turiști 
cu alte țări, întîlniri pentru ti
nerii turiști în R.D. Germană 
și altele.

ACTIVITĂȚI PE CARE 
U.T.M. LE VA ORGANIZA *-------------------------------------

j

iată cum arată democrația occidentală
„Plebiscit" in Venezuela sub semnul teroarei
Demonstrajia studenților și emigranților politici
NEH7 YORK 18 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, la 15 
decembrie a avut loc în Venezuela 
un „plebiscit'* organizat in locul 
alegerilor generale. Populației din 
Venezuela i s-a acordat „dreptul'* 
de a vota pentru rămînerea dicta
torului Venezuelei Perez Jimenez 
in posîul de președinte, sau de a 
se pronunța pentru ținerea de noi 
alegeri.

Alegerile s-au desfășurat în con
diții de teroare și de prigonire a 
opoziției democrate. în ziua ple
biscitului detașamente de poliție 
și ale gărzii naționale au patrulat 
pe străzi, gata să înăbușe orice 
manifestare de nemulțumire a po
porului.

Farsa politică din Venezuela a 
sti mit proteste în rîndurile opi
niei publice.

TRU ANUL VIITOR

F.M.T.D. își propune să des
fășoare în viitor o activitate tot 
mai rodnică in acest domeniu.

în discuțiile purtate în ca
drul Conferinței, delegații și-au 
exprimat acordul cu privire la 
rolul pe care F.M.T.D. trebuie 
să-l aibă în coordonarea acti
vităților în aer liber, în infor
marea organizațiilor sale mem
bre și în vederea popularizării 
inițiativelor internaționale și 
naționale în acest domeniu.

Deosebit de interesante au 
fost propunerile și informțiile 
făcute de delegați cu privire la 
activitățile în aer liber, la 
excursiile turistice și schimbu
rile pe linie de tineret ce vor 
fi organizate în anul viitor.

în anul viitor, se proectează 
organizarea mai multor tabere 
internaționale, caravane turis
tice, excursii, schimburi pen
tru vacanță, întîlniri ale tine
rilor turiști și o serie de alte 
acțiuni interesante și atractive 
pentru tineret.

R.P. Bulgaria, de pildă, va 
găzdui pe țărmul Mării Negre, 
o tabără seminar pentru tinerii 
sportivi, precum și călătorii tu
ristice în timpul concediului și

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). 
— TASS transmite : La Buenos 
Aires a avut loc demonstrația 
studenților și a emigranților poli
tici din Venezuela în semn de pro
test împotriva regimului dictato
rial al lui Perez Jimenez și orga
nizării în Venezuela a plebiscitu
lui antidemocratic. După cum a- 
nunță ziarul „El Mundo**, la Me
xico City a avut loc de asemenea 
o demonstrație studențească de 
piotest împotriva regimului lui 
Jimenez.

PEKIN 18 (Agerpres).— Chi
na Nouă transmite: Ministe
rul învățământului Superior și 
Ministerul Culturii ale R. P. 
Chineze au dat recent instruc
țiuni cu privire la introducerea 
în instituțiile de învățămînt su
perior din China a unei noi 
discipline — „Educația socia
listă".

Ier Constituției franceze, încă 
de la începutul conferinței, de a 
manifesta și de a merge să se 
depună petiții la palatul Chail
lot, delegațiile n-au incetat 
să-i asalteze pe deputați im- 
părtășindu-le ostilitatea po
porului francez față de măsu
rile războinice care urmează 
să se ia in actuala sesiune 
N.A.T.O. Mai mult încă, din 
inițiativa a 40 de personalități, 
reprezentind toate curentele 
de opinie, s-a constituit un 
comitet permanent de vigilen
ță pentru securitatea Franței 
și in favoarea găsirii tuturor 
posibilităților pentru destinde
re internațională. In acelaș 
timp, la Paris a avut loc un 
seminar internațional al re
zistenței, la care au participat 
reprezentanți ai 11 țări șl care 
s-a terminat cu un apel împo
triva instalării rampelor de 
lansare a rachetelor teleghi
date. pentru tratative, împo
triva a tot ce ar putea agrava 
situația internaționala. Pe de 
altă parte. In Adunarea Națio
nală, deputății comuniști au 
depus o moțiune de cenzură 
împotriva guvernului Gaillard 
care și-a dat consimțămintul 
de principiu pentru instalarea 
unor rampe de lansare în 
Franța, fără a fi cerut apro
barea parlamentului. In cu- 
rind, deputății se vor pronun
ța asupra acestei moțiuni care 
trebuie să ilustreze sentimen
tele de pace ale opiniei publice 
franceze.

REGIS BERGERON 
Paris (prin telefon), 
18 decembrie.

Lucrările Consiliului N.A.T.O. 
au intrat in ultima lor fază 

l iar mîine se va aha conținu- 
tul comunicatului final al con- 

r ferințeî. Spaak, secretarul ge- 
i neral al N.A.T.O. a fost însăr- 
ț cinat să redacteze proiectul 
ț preliminar care va fi pus ia
1 punct de un comitet restrîns
2 înainte de a ii prezentat în 
r ședință plenară. Există toate 
( nictivele pentru ca această re- 
’ dactare să nu fie deloc ușoa- 
i ră. Intr-adevăr, divergențe.e 
ț dintre membrii alianței atian- 
J tice sînt departe de a se apla- 
( na. Dimpotrivă, ele au ieșit re- 
ț pede la iveală și devin din ce 
J in ce mai ascuțite.
J Aceasta reiese și din faptul 
J că deliberările au început să
► decurgă în secret: ieri dimi- 
S neață — între miniștrii Aface-

rilor Externe șl ieri după amia-
► ză între șefii de guverne, și 
5 unii și alții, trebuiau in ace- 
| eași ordine, să-șl confrunte 
1 punctele lor de vedere astăzi, 
j Numeroși ziariști au prote-
► stat vehement — dar in zadar 
J — în legătură cu lipsa de in- 
J formații despre deliberările
► consiliului N.A.T.O. Numai co- 
i mentariile pe care le face
► Spaak reprezentanților presei 
£ îngăduie opiniei publice să-și 
i facă o idee despre ceea ce se

discută la palatul Chaillot,
> care de altfel se găsește în- 
î tr-o adevărată stare de asediu.
► Totuși din cele ce reușesc să
> străbată „zidul secretului" este 
l posibil să facem unele obser-
► vațil de ansamblu.

Astfel, apare evident faptul 
; că cu cît lucrările conferinței 
f au înaintat mai mult, cu atît 
* aceste lucrări au fost și sînt
> dominate, de propunerile so-
I vietice, de cele poloneze și 
( cehoslovace. Propunerile
> U.R.S.S. îndreptate spre des- 
{ tinderea încordării internațio- 
; nale au fost discutate timp de 
1 peste trei ore și tendința dîs-
► cuțiilor era favorabilă unui 
J răspuns care să nu fie negativ 
: față de mesajele premierului 
’ Bulganin. In prezent delegația
> americană — în urma presiu- 
; nil celorlalte țări membre ale 
; N.A.T.O. caută să stabilească 
: un compromis, desigur cît mai 
: apropiat de propria ei pozi- 
; ție. Problema constă în aceea
> dacă să fie luate in primul 
: rînd măsuri militare și apoi 
; duse tratative cu U.R.S.S.,
> sail invers.
> Spaak a anunțat Ieri seară 
’ că ministrul de externe fran-

f

I
„Evoluția" rachetei 
americane „Atlas"
WASHINGTON 18 (Agerpres). 

Ministerul Apărării' al S.U.A. a 
ahunțat că de pe baza experi
mentala d’in Cap Canaveral 
(statul Florida) a fost lansată, 
după două încercări nereușite. 
Jracheta balistică intercontinen
tală „Atlas". După cîteva minu
te de la lansarea ei, același Mi- 

■ nister a dat publicității un al 
' doilea comunicat în. care se spu

nea că racheta, după ce a zbu- 
. ral „cîteva sute de m'le" ar fi a- 

juns în regiunea fixată, dinainte".
Referindu-se la faptul că ra

cheta nu a străbătut decît cîteva 
sute de kilometri corespondentul 
agenției AFP subliniază că „în 
âceste condiții este greu de vor
bit despre un succes".

cez Christian Pineau a propus 
o întîlnire la nivelul miniștri
lor de externe, a celor cinci 
țări membre în subcomitetul 
pentru dezarmare (Uniunea 
Sovietică, S. U. A., Anglia, 
Franța și Canada). In culoa
rele palatului Chaillot se lasă 
să se înțeleagă că, deși pro
punerea fusese susținută de 
unele țări, era departe reali
zarea unei unanimități în a- 
ceastă problemă. Propunerile 
poloneze și cehoslovace pri
vind organizarea unei zone 
dezatomizate în centrul Euro
pei au avut de asemenea un 
ecou favorabil printre unii 
dintre delegați. Este probabil 
că aceste propuneri au format 
subiecVI discuțiilor de astăzi.

De la corespondentul 
„Scînteii tineretului* 

la Paris

Chiar și un astfel de obser
vator cum este Franțois Pon- 
cet, a fost nevoit să recunoa
scă în ziarul „Le Figaro" că 
„perspectiva stabilirii pe te
ritoriile lor (țărilor membre 
ale N.A.T.O. — n.r.) a unor 
rampe de lansare și stocuri de 
arme atomice inspăimîntă pe 
mulți oameni, întărește în per
manență curentul neutralist și 
face ca propunerile sovietice 
să fie ascultate cu multă aten
ție".

înseși faptele întăresc o 
astfel de constatare. In ciuda 
Interzicerii, contrare prevederi-

IN 1958

ROMA. — După cum anunță a- 
genția France Presse, digurile din
spre mare din delta Padului au 
fost rupte. Apa mării pătrunde 
prin breșele create. Nivelul apei 
continuă să crească cu 2—3 cm pe 
oră. Pină în prezent sînt inundate 
peste 300 ha de pămint cultivat.

WIESBADEN.. - După cum a. 
nunță agenția Reuter, în apropiere 
de Wiesbaden s-a prăbușit un a- 
vion de călători american. Cinci 
membri ai echipajului au pierit; 
al 6-lea a fost grav rănit

TEHERAN. — Corespondentul a- 
genției France Presse anunță că la 
17 decembrie a avut loc în regiu
nea Kurdistanului iranian un, nou 
cutremur. Acest cutremur a durat 
1,45 minute.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția United Press, joi va 
ayea loc o ședință a Consiliului' de 
Securitate. Se va examina plîn- 
gerea Iordaniei împotriva acțiuni
lor întreprinse de Israel 4n zona 
demilitarizată în apropiere de Ie
rusalim.

BAGDAD. — Agenția France 
Presse anunță că noul prim mini- 
stru al Irakului, Abdul Vahab 
Mirdjan, a declarat în parlament 
că’ „dacă interesele arabilor vor

conflict Interesele
pactului de la Bagdad, 

prioritate intereselor
______ _ — Ziarul burghez „Vra- 

dini", care apare la Atena, reia.

Intra în 
membrilor 
eu voi da 
arabilor".

AȚENA.
Gini , vuiv «« -——
tează despre intenția Israelului de 
a participa l-a N.A.T.O. Potrivit 
ziarului, Ben Gurion a declarat că 
participarea la N.A.T.O. a Israe
lului are drept scop întărirea pu
terii sale militare.

MOSCOVA. — In Uniunea So
vietică a fost înființat un nou ziar 
„Literatura i Jizn" (Literatura și 
Viața), organ al Uniunii Scriito- 
rilor din R.S.F.S.R. Ziarul va în
cepe să apară în 1958 într-un tiraj 
de 500.000 de exemplare.

In R.S.F.S.R. se înființează de 
asemenea o nouă editură de cărți 
„Sovramcnnik" (Contemporanul).

NEW DELHI. — După cum 
transmite o agenție de presă in
diană. cel de-al 5-1ea Congres al 
Partidului Comunist din India, care 
trebuia să se țină în ianuarie 1958 
la Amritsar, a fost amînat pentru 
luna aprilie.

MADRID. — Corespondentul din 
Madrid al agenției France Presse 
anunță că secretarul de Stat al 
S.U.A., Dulles, va face la 2b de-

cembrie o vizită la Madrid pentru 
a discuta cu dictatorul Franco di
verse probleme printre care even
tualitatea includerii Spaniei în ca
drul blocului nord-atlantlc și in
tensificarea acordării de ajutor mi
litar american Spaniei.

Delegația tineretului din 
R.P.R. a informat pe pârtiei- 
panții la conferință despre u- 
nele din activitățile pe care U- 
niunea Tineretului Muncitor, 
călăuzită de dorința vie de a 
contribui la întărirea prieteniei 
și la dezvoltarea cooperării în
tre tineri, le va organiza in 
anul viitor.

Cu interes deosebit a fost 
primită vestea că Uniunea Ti
neretului Muncitor va organiza 
în vara 1958, o tabără interna
țională la Timișul de Sus pen
tru tineretul muncitoresc, pre
cum și informațiile in legătură 
cu tabăra internațională pentru 
tineret de la Mamaia și excursi- 

‘ ile permanente în cabane sau 
| tabere, în corturi, organizate de 
[ Oficiul Național de Turism 
i „Carpați**.

In scopul unei mai bune cu
noașteri reciproce și a întăririi 
legăturilor de prietenie intre 
tinerii din țările dunărene, U- 
niunea Tineretului Muncitor a 
propus organizarea unei excursii 
pe Dunăre, denumită „Croazie 
ra prieteniei tinerilor pe Dună
re** la care să participe tineri 
din țările bazinului dunărean

Ideea organizării unei
semenea excursii a stîrnit un 
viu interes printre participanți

Trecînd în revistă realizările 
F.M.T.D. și ale organizațiiloi 
sale membre în domeniul acti
vităților în aer liber. Conferin
ța de la Budapesta a stabilit 
că F.M.T.D. și organizațiile 
sale trebuie să depună eforturi 
tot mai susținute pentru dez
voltarea acestor activități care, 
prin caracterul lor, joacă un 
rol important în întărirea legă
turilor prietenești și a coope
rării între tinerii de pretutin
deni, indiferent de convingeri 
politice și credințe religioase, 
dar care 
comun : 
rea unui
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Și-a încheiat lucrările

Conferința națională a
ROMA 18 (Agerpres). —In 

orașul Salerno și-a încheiat 
lucrările cea de-a 5-a confe
rință națională a tinerilor so
cialiști. Delegații la conferin
ță au fost salutați de repre
zentanți ai organizațiilor pro
gresiste de tineret de peste 
hotare, inclusiv de S. Roma- 
novski, secretar al C. C. al 
U.T.C.L.

Conferința a examinat prin
cipalele sarcini ale mișcării 
tineretului socialist italian și

Moartea

Chestie de nuanțăCartea lui Langston Hughes

fost elaborat în ur-

este scriito-

0 să fie

partea unui guvern 
care să aibă o asemenea 

să provoace suspl- 
vorba de un act de

Ziarele occidentale 
publică, între altele, 
în paginile lor, re- 
clama de mal sus. Ea 
îmbie pe amatori să 
cumpere convenabil 
avioane cu reacție a- 
mericane.

Un nou vehicul 
pentru poștă ?

Un ajutor ultrara
pid pentru acciden
tați ?

Un modern mijloc 
de transportat călă
tori ?

Da de unde. Ar 
însemna să nu cu-

noașteți firma „Lock
heed Aircraft Co" și 
colegele ei din 
S.U.A.

Prospectul este al 
unui avion de răz
boi. Armamentul, di
rijat de echipament 
electronic și radar, 
reclama ni-1 garan
tează pentru orice a- 
tac ' aerian. Dacă 
clientul crede că n-ar 
avea de unde porni 
reactorul — și a- 
ceastă ezitare este 
combătută : avionul 
poate „opera" de pe

toate bazele existen
te (și S.U.A. nu duce 
lipsă de baze mai 
ales pe teritoriile al
tora). în sftrșit, 
poate că guvernele 
acolite sau trusturi
le posesoare de bo
gății din coloniile 
care se mișcă, se 
tem că mitralierele 
,.Lockheed“-ului er 
lucra prea încet, sau 
că prețul de cost pe 
cap de om împușcat 
ar fi prea mare. E- 
roare — de trei ori 
eroare. Marfa e ga
rantată, face treaba 
curat și ceea ce e e- 
sențial, după cum 
textual se declară ,,cu 
minimum de timp și 
bani".

Domnilor
meni, și dv. război
nici din N.A.T.O. 
— nu descurajați pe 
patronii firmei „Lock
heed" în cinstitul lor 
comerț.

Au și ei mame și 
soții, amante și co
pii. Vînzînd 
moartea 
ieftină, 
păstreze 
lungă și

„Reflectez atunci când cutreier 
lumea. Călătorie autobiografică** 
Astfel a intitulat cunoscutul scrii
tor de culoare Langston Hughes 
noua sa operă care a apărut în 
S.U.A.

Revista americană „Mainstream** 
a publicat o recenzie asupra aces
tei cărți. Se poate afirma că cele 
mai atrăgătoare pagini — arată 
recerizorul — sînt acelea în care 
Hughes descrie vizita sa în Spania 
și Uniunea Sovietică. Sosit în 
U.R.S.S4 scriitorul a plecat spre

trust-

altora 
rapidă și 

speră să-și 
lor viata 
scumpă.

Trupuri vîndute
O -dnorablIM doamnă britanică, 

Kathleen Loribond, care se înde
letnicește cu un raport asupra 
prostituției în Anglia, anunța pu. 
blicul că printre femeile care fac 
comerț cu farmecele lor la Londra 
se găsesc adesea fete de 13-14 ani 
Ea a întîlnit o prostituată fiică de 
preot absolvent al universității din 
Oxford.

După cum declară respectiva 
doamnă, moravurile din Anglia nu 
împiedică pe numeroase femei mă* 
ritate să se dedea prostituției din 
timp în timp, cu consimțămîntul 
soților lor. Unele duc o viață de 
lux, au mașini ; altora, din car. 
tierele Hyde Park și Piccadilly 
Circus, clienții le azvîrl cîțiva 
bani pentru, un trai de foame.

Se pare că femeile încriminate 
au întîmpinat cu mîhnire raportul 
doamnei Loribond : dacă ele, 
care-și vînd bietul lor trup din 
mizerie, sînt catalogate în rîndul 
prostituatelor, atunci cei care vînd 
parcele din trupul Angliei obraz
nicilor aviatori americani — cum 
merită să fie denumiți ?l

Asia Centrală, unde voia să ia cu
noștință de viața diferitelor națio
nalități din această parte a țării 
sovietice. El a vizitat orașele Taș- 
kent, Samarkand, Buhara și altele, 
de unde a cules cele mai intere
sante impresii. Hughes informează 
favorabil despre Uniunea Sovie
tică după care povestește despre 
călătoriile sale în Coreea, Japonia 
și China.

„Oriunde ar fi călătorit Hughes, 
el nu a uitat niciodată că este 
fiul unui popor oprimat — cu a- 
ceste cuvinte se încheie recenzia. 
Și indiferent de orașul sau țara pe 
care o descrie, nu te îndoiești nici 
o clipă de partea cui 
rul**.

Tehnica face pro
grese și în Occident. 
Pusă în slujba „mo
dului de viață ameri
can" ea umple de „sa
tisfacții" milioane de 
oameni de pe stradă.

De exemplu, se știe 
că una din cele mai 
recente invenții o 
constituie mașinile 
electronice de calcu
lat. Ei bine, societa
tea de mașini cu su
gestivul nume „In
ternational Business" 
a realizat pentru ma
rile bănci — ce cre
deți ? — o instalație 
capabilă să verifice

tinerilor socialiști italieni
a adoptat o rezoluție în care 
se subliniază că tinerii socia
liști trebuie să participe activ 
la lupta pentru progresul so
cial și democratizarea tării, 
pentru răspîndirea culturii în 
rîndurile tineretului, pentru 
rezolvarea problemei șomaju
lui In rîndurile generației ti
nere. In rezoluție se arată ne
cesitatea unității de aefiune a 
tinerilor socialiști și comuniști ( 
In lupta politică și sindicală 
împotriva reaefiunii și clerica
lismului.

Departamentul de Stat a anunțat 
intrarea în vigoare a unul „cod de 
etică" pentru diplomații americani. 
Noul cod stabilește că nici un di
plomat american nu poate accepta 
vreun dar din ’
străin, — - 
valoare incit 
ciuni că ar fi 
mituire.

Acest cod a __  ___
ma acceptării de către Victor Purse, 
funcționar al Departamentului de 
Stat, a unui automobil în valoare 
de 3.000 de dolari din partea re- 
gelui Ibn Saud.

Foarte just. Bine I-a făcut I
...Prost ești, măi Victore. Citește 

mai atent „codul" I De ce te-<ai lă
sat „uns" cu o biată limuzină ? 
Trebuia să-i iei Arable! Saudite 
petrolul.

—celor care Ie au, fi
rește — cîte 500 
de cecuri pe minut.

Pe de altă parte, Ia 
Havana se montează 
într-un ultramodern 
hotel o rețea de tele
viziune combinată cu 
telefoane, care va 
permite distinșilor lo
catari să... Să vadă 
filme ? Nu. Să audă 
conferințe ? Nu. Să a- 
siste la operă cînd 
nu sînt bilete ? Nu... 
Să joace la ruletă în 
cazino fără a se de
ranja să coboare.

Așa ca de acum în
colo va fi bine: în- 
tr-o clipă, la televi-

zor, regii lamelor de 
ras vor pierde sau vor 
cîștiga milioane, pe 
care instalații electro
nice le vor vira în- 
tr-un minut în contul 
dorit.

„Poftim, poftim?— 
mă întrerupeți. Ce 
va cîștiga din asta a- 
mericanul mijlociu ?"

Păi a lui va fi sa
tisfacția : cine va citi 
toate astea, în zia
rele de scandal ale 
lui Hearst, încă în 
zori, pe nemîncate, 
stînd la coadă pen
tru un ajutor de șo
maj ?!
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Vagoane 
din aluminiu

La uzina constructoare de 
vagoane fi mașini „Ganz“ din 
Budapesta se pregătesc două 
noi tipuri de vagoane de tram
vai construite din aluminiu. 
Majoritatea părților componen
te ca de exemplu, acoperișul, 
caroseria, boghiul vagonului 
sînt executate din aliaje de alu
miniu. Boghiul de direcție este 
executat din materiale mai tari 
și anume din oțeluri Titan.
Cum ți-a sărbătorit 
Chariot aniversarea

Intr-una din 
zilele acestui an, 
consulul Statelor 
Unite din Laus
anne a avut sur
priza să primea
scă vizita unui 
om elegant, cu 
părul foarte alb, 
cu un surîs fru
mos, care i-a 
spus cu multă 
politețe:

„Mă numesc 
Charles Chaplin. 
Am trăit 40 de 
ani în Statele 
Unite, pe care 
le-am părăsit în 
septembrie anul 

Mi s-a dat o viză detrecut, 
înapoiere. Nu cred că am s-o 
utilizez. Poftim, aceasta este. 
V-o dau cu rugămintea s-o re
stituia guvernului dos. Nu mă 
voi mai întoarce niciodată in 
S.U.A. Am onoarea să vă sa
lut, domnule consul".

In ziua aceea Charles Chap
lin împlinea 64 de ani. Jn fe
lul acesta fj-a sărbătorit-o.

e

năzuiesc spre un țel 
apărarea păcii, făuri- 
viitor luminos.

LUCIA ARMAȘU

i Senatorul american 
Mansfield 

cere examinarea
■propunerilor sovietice
? WASHINGTON 18 (Agerpres).
Ș Senatorul democrat M. Mansfietd 
:a cerut să se examineze propu- 
înerile sovietice cuprinse In scrl- 
ț soarea adresată de N. A. Bul- 
jganin președintelui Eisenhower.
• Intr-un interviu televizat, sena- 
Țtorul Mansfield și-a exprimat pă- 
trerea că unele dintre ultimele 
jpropuneri sovietice „merită aten.
• fie" și s-a pronunfat Împotriva 
j „respingerii lor fără discernă-
• mînt“.
ț Mansfield a declarat că pro- 
? punerea sovietică cu privire la 
•crearea în Europa centrală a 
junei zone excluse din sfera tnar- 
?mărilor atomice „merită o aten- 
= (ie deosebită".
j Senatorul a cerut să se inter, 
îzică experiențele nucleare Indife- 
•rent dacă în prealabil va fi rea-
• lizat sau nu un acord cu privire 
țla interzicerea producției de arme

.•‘atomice.


