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Gospodăria agricolă colectivă 
„Vasile Roaită“ din Comuna Dră- 
gănești-Olt, regiunea Pitești, a luat 
iiință în anul 1950 din hotărîrea 
a 53 de familii care au adug ca 
bun comun 155 de hectare pămînt 
arabil, 4 vaci, 3 cai, 4 scroafe fă- 
tătoare și 4 colonii de albine. As
tăzi, această gospodărie numără 
150 de familii eu 462 hectare pă
mînt, 15 cabaline, 45 bovine, 36 
porcine, 50 oi, 72 colonii de albi
ne, și... nici un picior de pasăre 1

Privind comparativ lucrurile 
putem spune că a crescut și inte
resul colectiviștilor pentru îmbu- 
nătă|irea raselor de animale. Mai 
ales în sectoarele ovin, bovin și 
porcin... (mai mult de jumătate 
din vacile pe care le au sînt de 
rasă Schwitz, oile sînt de rasă ți- 
gaie, iar porcii din rasa marele 
alb).

Colectiviștii s-au ocupat și de 
asigurarea unei baze furajere. In 
acest an baza furajeră va lua o 
dezvoltare și mai mare. Gospodă
ria are o pășune naturală de 30,23 
hectare. In planul de producție al 
gospodăriei figurează 13 hectare 
lucerna verde, 3 hectare trifoi, 5 
hectare lucernă nouă, 2 hectare 
sfeclă furajeră, 5 hectare porumb 
siloz, 1 hectar sorg-furajer și un 
hectar facelia pentru lărgirea ba
zinului melifer.

Folosind aceste reale posibili
tăți conducerea gospodăriei s-a 
orientat în mod just și dezvoltă 
în acest an sectorul bovin cu încă 
15 capete, maternitatea de scroa
fe să producă 284 de purcei, iar 
sectorul ovin să ajungă la 388 de 
miei și cel apicol la 100 de stupi. 
Dar cu toate acestea nu se poate 
spune că sînt folosite pe deplin 
posibilitățile existente. Actuala 
conducere a gospodăriei colective 
„Vasile Roaită“ e convinsă că nu 
se poate tinde la mai mult din 
pricina lipsei de brațe de muncă. 
Ne întrebăm cum e posibil așa 
ceva cînd o sumară statistică ne 
demonstrează că fiecărei familii îi 
revin 3 hectare de pămînt ? La 
gospodăria colectivă Drăgănești- 
Olt e ușor însă să ajungi la o ase
menea convingere dacă ști că in
tram an de muncă au existat co
lectiviști printre care mulți tineri 
și utemiști, care n-au efectuat nici 
cîte trei zile muncă. Chiar și în 
sectorul zootehnic unde s-au ob
ținut rezultate satisfăcătoare în 
ceea ce privește creșterea nume
rică, productivitatea unor animale 
este foarte scăzută. Oare la gospo
dăria colectivă Drăgănești-Olt nu
mai 1200 litri de lapte poate să 
dea o vacă pe o perioadă de lac- 
tație 1 Dacă se va proceda cum s-a 
procedat pînă acum, de bună sea
mă că s-ar putea să nu dea nici 
atît. E suficient un exemplu: deși 
sint mari posibilități de însilozare, 
colectiviștii nu au însilozat nici 
un gram de furaj. De aceasta si
tuație se face vinovată organizația 
U.T.M. din gospodărie care era

chemată să patroneze această lu
crare.

Pe cele 12 hectare de baltă ale 
gospodăriei nu pot crește decit 
700 de boboci de rață? (atît și-a 
propus gospodăria pe acest an). 
In prezent gospodăria nu are nici 
un picior de pasăre, așa cum am 
arătat mai sus. în schimb în 
curtea colectivistului Voicu Iepure 
ai să găsești peste 200 de orătănii

La G.A.C. Drăgănești- 
Olt sînt mari rezerve 

ne fol o si te

și el nu e singurul care crește 
cîrduri mari de păsări. Este foarte 
bine că colectiviștii se îngrijesc 
să aibă în proprietatea lor perso
nală cît mai multe bunuri, dar e 
ilogic ca ei să nu se îngrijească 
și de avutul obștesc, de dezvolta
rea acestuia — adevăratul izvor 
al bogăției colective.

Dacă numai două din utemiste- 
le care nu vin cu regularitate la 
muncă s-ar ocupa de sectorul avi
col, așa cum se ocupă Marin Gră- 
muș de maternitatea de porci, ori 
Grigore Rădoi de stupină, se în

țelege de la sine că sectorul avi
col ar deveni un sector puternic 
care ar aduce mult mai multe ve
nituri gospodăriei.

Iazul gospodăriei (0,75 ha.) e 
încă nevalorificat. Putrezesc crapi 
și știuci de peste 5 kilograme în 
acest iaz de soarta căruia nu se 
îngrijește nimeni. Sînt de colo 
4—5 vagoane de pește care s-ar 
putea scoate anual din acest iaz 
dacă ar fi amenajat ? în spatele 
maternității de porci, între două 
anteclinale se află un izvor astăzi 
ascuns sub pămînt, ieri (după 
mărturiile unor moșnegi din co
mună) o serioasă rezervă de apă 
a unui străvechi castel turcesc. EI 
ar putea deveni o sursă serioasă 
de alimentare cu apă și pentru 
maternitatea de porci și pentru 
alte sectoare din ramura zooteh
niei. Dar și aici se ridică obiecția: 
„N-avem oameni, n-avem cu ce-1 
draga“. -— Oare tineretul din gos
podărie nu și-ar putea asuma răs
punderea ducerii Ia îndeplinire a 
unor asemenea acțiuni ca amena
jarea iazului sau desfundarea izvo
rului ?

Organizația U.T.M. trebuie să se 
trezească din somnolență și să și 
spună cuvîntul.

V. ORNARU

Alegătorii din cir
cumscripția electorală 
raională nr. 77 s-au 
întâlnit deunăzi cu 
tovarășa Alexandrina 
Dumitrescu. Sînt cu
noștințe vechi. Doar 
cu puțin timp în ur
mă tot ei au propus-o 
pentru a candida din 
partea FJD.P. în cir
cumscripția lor elec
torală în vederea a- 
legerilor pentru de- 
putați în sfaturile 
populare. Dar nu a- 
tunci au cunoscut-o 
pentru prima oară. 
Ei o știu de multă 
vreme ca o vrednică 
gospodină, apreciată 
în mod deosebit pen
tru grija cu care se 
ocupă de rezolvarea

problemelor cartieru
lui. Cunoștințe vechi 
așadar, întâlnirea a 
fost lipsită de pre
zentări și caracteri
zări protocolare. A 
fost o întrevedere to
vărășească în. care a- 
legătorii s-au sfătuit 
cu candidatul lor a- 
supra unor probleme 
ce vor trebui rezol
vate pentru moderni
zarea și înfrumuseța
rea cartierului în care 
locuiesc.

— Locuiesc pe stra
da Viting de peste 
60 de ani — măr tu- 
turisește cetățeanul 
Constantin Nestorescu. 
Mi-amintesc cum a- 
răta atunci cînd era 
luminată de trei feli

nare sau cînd circu
lau pe aici tramva
iele cu cai. Am apu
cat s-o văd luminată 
electric și cu linie 
de troleibus. Eu am 
îmbătrînit dar strada 
noastră întinerește pe 
zi ce trece. Și asta-i 
de fapt dorința noa
stră. Să locuim pe o 
stradă modernă, fru
moasă. lată de ce mă 
gîndesc eu că tova
rășa candidată ar tre
bui să ne ajute să în
cepem încă din pri
măvară o acțiune de 
plantare a pomilor.

R. VASILE
(Continuare în 

pag. 3-a)

Pregătiri pentru alegeri 
în regiunea București
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Pe întreg cuprinsul regiunii 
București oamenii muncii se pre
gătesc sărbătorește în vederea 
alegerilor de la 2 martie. Consi
liul regional București al F.D.P. 
desfășoară o largă activitate agi
tatorică și organizatorică în rin- 
dul oamenilor muncii. Recent a 
apărut, într-un tiraj de 25.000

La centrul nr. 1 din raionul N. Bălcescu din Capitală cetățenii verifică dacă au fost înscriși 
în listele de alegători

exemplare, Chemarea consiliului 
regional București al Frontului 
Democrat Popular. In chemare 
sînt cuprinse cifre și realizări 
importante obținute în anii pute
rii noastre populare de către oa
menii muncii din regiune. Cîteva 
cifre sînt grăitoare în acest sens.

,,ln anul 1957 — se spune în 
chemare — volumul producției 
industriale a fast de 4,2 ori mai 
mare decît in anul 1948; pro- 
ducția mijloacelor de producție 
s-a mărit în această perioadă de 
peste 5 cri, iar producția bunuri
lor de consum de aproape 3 ori 
și jumătate“.

Și în domeniul transformării 
socialiste a agr.culturii s-au ob
ținut succese de seamă.

„Pe o întindere de aproape 
600.000 ha. — se arată mai de 
parte în chemare — s-au desfiin
țat haturile, și-a făcut loc munca 
unită, al cărei rod este mai spor
nic, mai bogat. Ccnvingîndu-se 
de avantajele muncii in comun, 
numai în anul 1957 au intrat in 
sectorul cooperatist peste 142.000 
familii care dețin mai bine de 
358.000 ha“.

Viața culturală, traiul oameni
lor muncii din orașele și satele 
regiunii s-au îmbunătățit simțitor. 
Acest lucru se desprinde clar din 
citatul de mai jos, extras din 
textul chemării :

„Opaițul, cunoscut din moși 
strămoși nu mai are azi căutare. 
Becul electric șf-a făcut loc în 
mii și mii de case țărănești. Intre 
anii 1950— 1956 s-au electrificat 
In regiune de două ori atitea sate

Candidati ai F. D. P.

lin tiiiar «aerisi <1<: nădejde
Despre incertitudinea aparențe

lor s-a vorbit mult. Și totuși, zi
lele trecute afllndu-ne in hala de 
sudură a atelierelor C.F.R. Gri- 
vița Roșie am fost tentat să re
flectez din nou asupra lor. Reflec
ția ne-a fost generată de către un 
t'năr firav, mic de statură ce stă
tea aplecat asupra unui aparat de 
sudură privindu-1 cu stăruința 
'•-ei mame ce-și îngrijește copilul 

inav, ațintind asupra lui priviri 
cercetătoare, captivat într-atîta de 
ocupația sa incit părea să nu 
bage în seamă nimic din ceea ce 
so petrecea in jurul lui.

— El e 1 îmi strigă la ureche 
ghidul meu cu o voce metalică și 
stridentă și care in concertul ven
tilatoarelor și trepidația grupuri
lor de sudură ni se păru o. șoaptă. 
El e unul dintre candidații F.D.P. 
și îl cheamă Dumitru Hurdubaia.

Am privit cu nestăpinită curio
zitate tînărul și întrebarea mi-a 
încolțit în minte pe neașteptate. 
Oare prin ce fapte a meritat acest 
tînăr încrederea tovarășilor săi 
spre a fi propus candidat F.D.P.? 
Ce fapte deosebite se leagă de nu
mele Iui ?

Dumitru Hurdubaia nu e volu
bil de felul său. Reținut și modest, 
el nu poate spune prea multe din 
viața sa. Fost ucenic la Grivița, 
unde lucrează de prin anul 1951, 
el s-a făcut remarcat de la Înce
put pentru stăruința și seriozita

tea sa. S-ar părea că aceste calități 
au un caracter ereditar căci și 
bătrînul montor Hurdubaia — 
tatăl său — azi pensionar s-a do
vedit de-a lungul numeroșii» ani 
petrecuți sub acoperișul ateliere
lor Grivița un muncitor de nădej
de. Prezent și el intre ceferiști in 
anii eroicelor lupte de Ia Grivița 
Roșie bătrînul a suportat cu tărie 
zilele de închisoare cu care a fost 
„răsplătită“ activitatea sa revolu
ționară. Și iată-i azi descenden
tul candidat al Frontului Demo
crației Populare.

Din viața sa tînără, proaspătul 
candidat, modest, afirmă că nu 
are prea multe de povestit. Căci 
ea s-a scurs intre muncă și acti
vitatea obștească, între pasiunea 
pentru profesia sa și dragostea 
pentru sport. (In paranteză fie 
spus e unul din cei mai buni 
schiori din atelierel* Grivița Ro
șie).

Evenimentele se succed însă 
uneori pe neașteptate, ceea ce s-a 
petrecut în săiptămîna trecută și 
cu Dumitru Hurdubaia. Căci la 
numai cîteva zile de la propune
rea făcută de tovarășii săi pentru 
a figura pe listele de candidați ai 
E.D.P., adunarea de partid a ho- 
tărit primirea lui în rîndurile can- 
didaților de partid.

Dumitru Hurdubaia, prin în
treaga lui activitate, dovedește 
acel spirit care stăpînește azi pe 
mii de tineri din (ara noastră, de
votamentul nemărginit față de 
cauza socialismului.

E. PITULESCU

Depășirea planului de producție 
pe luna ianuarie în industria siderurgică

Bilanjul primei luni a anului 1958 în industria metalurgică s-a 
încheiat cu noi succese în producție ale muncitorilor din această 
ramură importantă a economiei noastre naționale.

La cocs metalurgic s-a realizat o depășire de 5.100 tone.
Din rîndurile întreprinderilor siderurgice care au produs în total 

peste plan 3.250 tone fontă Cenușie s-a evidențiat Combinatul si
derurgic Hunedoara. La otel 'Martin planul pe luna ianuarie pe în
treaga industrie siderurgică a fost depășit cu 2.600 tone, iar la otel 
special cu 200 tone. De asemenea planul de producție la laminate 
a înregistrat o depășire de 2.700 tone; aceasta se datorește în pri
mul rînd rezultatelor bune obținute de muncitorii Combinatului 
metalurgic Reșița și uzinele Industria Sîrmii din Cîmpia Turzii.

Veștile privind producția pe primele zile ale lunii februarie 
anunjă noi depășiri de plan reali zale de muncitorii siderurgiști. I

Din frumusețile noului peisaj 
industrial al Patriei

Spre Egipt
La invitația ministrului Comer

țului Egiptului, Mohamed Abou 
Nosseir, miercuri dimineață a pă
răsit Capitala plecînd spre Cairo, 
tov. Marcel Popescu .ministrul 
Comerțului R. P. Romîne.

Cu această ocazie ministrul Co. 
merțului R. P. Romîne va răspun
de și vizitelor făcute anul trecut 
în țara noastră de unii înalți 
demnitari de stat egipteni.

Totodată, a plecat spre Cairo 
tov. Gh. D. Safer adjunct al mi
nistrului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, însoțit de un grup 
de specialiști și tehnicieni din 
Departamentul transporturilor ru
tiere. navale și aeriene, care va 
face o vizită în Egipt la invitația 
ministrului Comunicațiilor al E- 
giptului, Moustafa Khalil.

In vizita pe care o fac în Egipt, 
tovarășii Marcel Popescu și Gh. 
D. Safer sînt însoțiți de ambasa
dorul Egiptului în R. P. Roțnină, 
Hussein Chawky.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, au fost de față membri ai 
conducerii Ministerului Comerțu
lui și ai Departamentului trans
porturilor rutiere, navale si ae
riene.

Erau prezenți membrii Amba
sadei Egiptului la București.

★

Călătoria spre Cairo se face cu 
un avion al întreprinderii romîne 
de transporturi aeriene T.A.R.OM. 
care efectuează cu acest prilej 
prima cursă tehnică aeriană pe 
ruta Bucuresti-Cairo.

(Agerpres).

Probleme actuale

ALE MIȘCĂRII
INTERNAȚIONALEstmlențeștB

da Ion Iliescu
președinte al U.A.S.R., secretar al C.C. al U.T.M., membra în 

Comitetul Executiv al U.I.S.

Intre 6 și 12 ianuarie 1958 s-au desfășurat la Leipzig, în R. D. 
Germană, lucrările sesiunii Comitetului Executiv al U. I. S. La lu
crări au luat parte 44 de delegați și observatori reprezentînd 24 or
ganizații membre ale U.I.S. Menționăm de asemenea prezența la lu
crările acestei sesiuni a secretarului Uniunii Naționale a Studenți
lor Brazilieni — organizație ne membră a U.I.S. în cele șapt® 
zile cît a durat sesiunea, Comitetul Executiv a dezbătut următoa
rele probleme:

— Sarcinile U.I.S. în situația actuală a mișcării internaționale 
studențești și convocarea celui de al V-lea Congres al U.I.S.

— Raportul asupra muncii secretariatului U.I.S. și a departamen
telor sale.

— Programul de activități pe 1958.
— Raportul financiar.
Sesiunea a discutat de asemenea despre succesul celui de al VIdca

Pe marginea recentei sesiuni 
a Comitetului Executiv al U.I.S. 

de la Leipzig

Festival și participarea "U.I.S. la pregătirile celui de al VH-lea Fe
stival Mondial al Tineretului.

Sesiunea Comitetului Executiv a scos în evidență situația nouă, 
deosebit de favorabilă dezvoltării activității U.I.S. și dezvoltării co
laborării internaționale studențești. Cu toate că în urmă cu un an 
elementele reacționare din mișcarea mondială studențească au făcut 
toate încercările pentru a folosi unele evenimente internaționale ca 
agresiunea din Egipt sau încercările reacțiunii de a dărîma regi
mul democrat-popular din Ungaria în scopul de a le con- 
trapune ideii lărgirii colaborării internaționale studențești, toa
te aceste încercări au fost sortite eșecului și pînă la urmă ele au 
fost respinse de marea majoritate a studențimii și a organizațiilor 
studențești. Un deosebit ecou a avut în rîndurile mișcării interna
ționale studențești noile inițiative de pace ale U.R.S.S., ale întregu
lui lagăr socialist. Lansarea celor doi sputnici de către Uniunea So
vietică — mărturie a progresului științei și tehnicii sovietice — a 
avut un răsunet deosebit de puternic în întreaga lume și în mișcarea 
studențească în particular. Acest răsunător succes a deschis ochii 
foarte multor studenți și activiști din mișcarea studențească asupra 
realităților din țările socialiste, asupra dezvoltării impetuoase în 
toate domeniile a primei Țări a Socialismului și a creat, fără în
doială, noi tendințe pozitive pentru cunoașterea U.R.S.S. și a țărilor 
socialiste, pentru lărgirea colaborării cu studenții din aceste țări. De 
un ecou puternic s-a bucurat de asemenea conferința popoarelor din 
Asia și Africa, din Egipt. Condițiile noi în care s-a desfășurat acea
stă consfătuire, participarea U.R.S.S. la lucrările ci, primirea deo
sebit de călduroasă de către toți delegații la conferință a repre
zentanților Uniunii Sovietice și ai Chinei Populare, atitudinea clară 
a acestei conferințe în problema imperialismului, a colonialismului, 
în problema păcii, împotriva înarmărilor atomice, au fost elemente 
noi, de deosebită importanță politică, din care organizațiile studen
țești, cu deosebire din țările afro-asiatice, au tras și trag foarte multe 
învățăminte.

Pe această linie este semnificativ ultimul Congres al Federației 
studenților din Africa neagră franceză care învață în Franța. Acest 
Congres a adoptat o linie politică clară de luptă împotriva colonia
lismului, renunțînd la caracterul pur profesional' — sindical al or
ganizației ,și ajungînd la concluzia necesității stabilirii de legături 
cu celelalte pături ale populației și în special cu organizațiile mun
citorești, ca singura condiție pentru o contribuție activă la lupta 
victorioasă împotriva colonialismului.

Sesiunea de la Leipzig a Comitetului Executiv a scos în evidență 
creșterea în ultima vreme a participării studenților la lupta 
pentru pace, împotriva experiențelor atomice, împotriva pactelo”

(Continuare în pag. 2-a)

cultivăm

frumoasele CALITĂȚI
ale TINERELOR FETE

In comitetul U.T.M. al Uzinelor șezi ceva deosebit. Dar, la fel ca 
textile „7 Noiembrie“ nu există o 
responsabilă cu fetele. Oare nu 
s-au orientat tovarășii cînd și-au 
împărțit răspunderile muncii în 
cadrul comitetului ? Ar părea pa
radoxal : într-o uzină unde marea 
majoritate a utemiștilor sint fete 
să nu existe o asemenea responsa
bilitate ?

Și totuși nu e. Aci, toată munca 
de organizație e a fetelor și pen
tru ele. Și în această situație în
tregul comitet este responsabil de 
munca cu fetele.

Se țin, ca și peste tot, adunări 
generale, există ca in orice colec
tiv o gazetă de perete, sint cercuri 
politice și brigăzi de producție. 
La prima vedere nu poți si șezi-

în pictură, unde fiecare pinză își 
are particularitățile ei estetice în 
funcție de personalitatea artistului, 
și în munca de organizație poți 
deosebi nuanțe determinate de 
specificul colectivului respectiv de 
muncă.

Fără a susține că frumusețea,

In cinstea zilei de 8 
martie începem publi

carea unui ciclu de 
articole din experiența 

muncii organizațiilor 
U.T.M. cu tinerele tete

Imagine din noile sere construite la Plcești, unde se vor cultiva peste 2 milioane de plante necesare ornamentării orașului

tactul și delicatețea sînt monopo
lul fetelor, in această organizație 
există o anume poezie și căldură 
în relațiile dintre utemiști, fie
care acțiune poartă pecetea sensi
bilității și gingășiei specifice sufle
tului feminin.

Am stat de vorbă cu tovarășa 
Dincă Ioana — care nu e secreta
ră, ci o simplă membră a comi
tetului U.T.M. — și aș vrea sî 
reproduc măcar in parte gîndurile 
și observațiile ei cu privire la 
activitatea organizației de bază, 
pe linia pregătirii felelor pentru 
viață.

...Fetele noastre sînt bune lucră
toare. Aș putea să dau zeci de 
exemple. Multe din ele au fost 
distinse cu ordine și medalii. Fete 
tinere sînt brigadiere, maistorițe; 
in fiecare trimestru zeci de ute
miste sînt premiate pentru munca 
lor fructuoasă. Asta nu înseamnă 
desigur că nu mai sînt și rebuturi,

ori întârzieri nemotivate. Sint însă 
cazuri, ca să spun așa, locale, nu 
de masă. Am putea fi deci li
niștiți, întrucît, în fond, aceasta e 
problema principală.

Și totuși nu sîntem. Cum se 
dezvoltă fetele noastre, ce fel de 
oameni vor deveni? sînt între
bări la care vrem să răspundem 
cum se cuvine*

Frătică R. Marja este o lucră
toare căreia nu i se poate reproșa 
nimic. Și cu toate acestea organi
zația a fost multă vrerne nemulțu
mită de ea. Locuia la cămin, se 
purta urît cu colegele, venea târziu 
și nu voia cu nici , un chip să dea 
socoteală de purtările ei. Primeam 
zilnic reclamații. Ba, odată, ne-am 
trezit cu un milițian care ne-a 
spus că noapte de noapte stă in 
parcul din apropierea uzinei cu 
băieți, cu fete, că tulbură liniștea 
celor care locuiesc prin apropiere. 
Cînd a văzut că o tragem la răs
pundere pentru faptele ei, s-a 
mutat pur și simplu din cămin. 
De fapt, ce se întâmplase ? Maria 
iubea un băiat cu care se întâlnea 
zilnic. Și sigur că era mai plăcut 
să se întâlnească cu el in parc. 
Apoi, e o fată veselă, zburdalnică 
și in jurul ei roia întotdeauna un 
grup vesel. Dacă s-ar fi gindit pu
țin și-ar fi dat seama că nimeni 
dintre noi nu-i vrea răul. Insă ea 
s-a supărat pe noi și s-a mutat din 
cămin. Rămînea totuși membră a 
colectivului nostru și nu ne era 
indiferent ce gîndește, ce evoluție 
vor lua purtările, ei. în perioada 
aceea a luat ființă la noi o echipă 
de handbal, l-am propus și ei să 
facă parte din echipă și a accep
tat. în echipă există insă multă

MARIETA VIDRAȘCU
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Am convenit de la început că 
nu vom vorbi despre cifre. Intr-un 
institut, ca cel politehnic, e foarte 
greu de făcut într-un timp scurt, 
o situație definitivă a rezultate
lor obținute la examene. E doar 
vorba de mii de cifre. Am căzut 
de acord să ne oprim la caracteris
ticile sesiunii care s-a încheiat.

— Sesiunea, prin noua ei alcă
tuire, s-a dovedit a fi utilă și mult 
mai adecvată muncii studențești. 
Studentul trebuie să prezinte la 
examen ansamblul cunoștințelor 
asimilate la curs. Lăsîndu-i lati
tudinea să aleagă, să hotărască 
dacă e pregătit sau nu pentru a 
se prezenta la examen, avem mai 
mari garanții că studentul va veni

mai 
avea 
mult 
pre-

xistă“. Am avut și câțiva studenți 
care au încercat să-și asigure o 
notă bună prin furt. Pedeapsa a 
fost severă ; repetenția. Nu putem 
tolera frauda. Ar însemna să-1 îm
pingem pe student pe drumul gre
șit al lipsei de corectitudine și de 
răspundere.

— Ce ne puteți spune despre 
aportul organizației U.T.M. și al 
Asociațiilor Studenților din insti
tut la buna pregătire a viitorilor 
ingineri ?

— Mai întîi să le aducem mul
țumiri. Au făcut o mulțime de lu
cruri bune. Au creat în rîndul ma
jorității studenților o atmosferă de 
muncă, au dus acțiuni cu efect 
mobilizator și, mai ales, au creat

ani-

De vorbă cu prof. 
C. Dinculescu

pregătit și 
ales putem 
de la el 
mai mari 
tenții.

Studenții
lor mari (III, IV, 
.V) au corespuns 
așteptărilor noa
stre.
mene, 
ținut note 
bucurat, mai ales pentru că am 
putut constata la ei și o anumită 
maturitate în pregătire, în gîndire. 
Ei și-an folosit din plin sesiunea 
din ianuarie și în general și-au re
partizat logic examenele în cele 
trei sesiuni care le stau la dispo
ziție. Cea mai mare parte a stu
denților din anii mari și-au plani
ficat examenele în așa fel încît în 
sesiunea din iunie să le termine, 
lăsîndu-și astfel sesiunea din sep
tembrie liberă.

Studenții începători ne-au adus 
însă surprize. Mulți trec încă ane
voie de la metodele de studiu din 
îhvățămîntul mediu la cele din în- 
vățămîntul superior. Au intrat în 
facultate după un sever examen 
de admitere — deci cei mai buni. 
Pe mulți din ei i-au tentat însă la
turile plăcute și ușoare ale vieții 
de student și nu s-au integrat de 
la început în ritmul unei activități 
profesionale continue. Cred că 
am greșit și noi în modul cum am 
lucrat cu studenții anilor mici — 
atît cadrele didactice cît și orga
nizațiile obștești. La început, în 
primele zile ale anului ne-am ocu
pat serios de ei, am încercat prin 
diverse metode să-i familiarizăm cu 
marea formă de studiu. Apoi am 
cam slăbit îndrumarea și contro
lul, intensificîndu-le din nou abea 
în preajma sesiunii. Dar atunci a 
fost prea tîrziu ; o parte din stu
denți s-au lăsat amăgiți de exis
tența a încă două sesiuni care vor 
urma celei din ianuarie și, cu toa-

rectorul Institutului politehnic 
din București

La exa- 
majoritatea lor au ob- 

mari. Faptul ne-a

o opinie împo
triva leneșilor 
și delăsătorilor. 
Multe din adu
nările organiza
ției U. T. M. au 
fost închinate în
vățăturii, 
utemiști 
simțit 

colegii 
analizezi

mulți 
s-au 

datori, 
slabi.să-și ajute 

Dar, ca să 
a două organizații 
necesită un articol special.

— Atunci spuneți-ne ceva des
pre perspectivele viitorului semes
tru.

— încă n-am tras concluzii de
finitive, nu am analizat în profun
zime rezultatele obținute în pri
mul semestru. Sînt însă lucruri pe 
care le pot spune și fără o analiză 
de amănunt.

In primul rînd — fără să fie 
un lucru nou, să asigurăm munca 
ritmică a studenților. In învăță- 
mînt în general dar în special în 
cel tehnic munca în asalt înseamnă 
eșeo total.

Cu anul I va trebui să ducem 
muncă nu numai pentru a-i fami
liariza mai bine cu activitatea uni
versitară ci și pentru a îmbună
tăți pregătirea lor la materii de 
mare însemnătate pentru politeh
nică : matematica, fizica și chimia. 
Și, ceea ce este mai important, să 
adăugăm stăruinței cu care învață 
studenții proveniți din rîndul mun
citorilor și fiilor de muncitori o 
mai atentă îndrumare,

Aș dori ca studenții la întoar
cerea lor din vacanță, să analizeze 
în adunări rezultatele primului 
semestru să-și spună părerea, să ia 
singuri hotărîri pentru ca în vii
toarele sesiuni concluziile negative 
ale celei prezente să fie perimate.

LUCREȚIA LUSTIG

mai 
activitatea 

de tineret

*

Ce pot face „totuși
ES

studenții în timpul liber
li

De multe ori utemiștii și tinerii 
facultății noastre de electroteh
nică se plîngeau de lipsă de timp. 
Ce să ne mai facem — spuneau 
ei—cu atîtea materii? Cînd să mai 
citești o carte, cînd să te mai 
consacri și altor activități ?

Realitatea nu era însă tocmai 
aceasta. Ore libere existau, dar 
atunci se adunau la club, discu
tau fel de fel de nimicuri sau 
porneau în grup, străbătînd stră
zile de la un capăt la altul.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. și-a propus să discute în- 
tr-o ședință a sa chestiunea orga
nizării timpului liber al studen
ților într-un chip plăcut și folosi
tor.

Discutînd, ne-am dat seama că 
la concursul permanent pentru 
citirea literaturii „Iubiți cartea“ 
nu erau înscriși decît 10 la sută 
dintre studenții facultății, iar 
munca culturală aproape nu exis
ta. Cu sprijinul tov. profesor Tra- 
ian Zanian — secretarul organi
zației de partid a facultății și al 
tov. Dumitru Vlăduț membru al 
comitetului organizației de partid, 
am programat și am început să 
organizăm cîteva acțiuni atrăgă
toare și interesante.

Reuniunile tovărășești aveau să 
se desfășoare de acum pe baza 
unei tematici. E inutil să vă mai 
spun că ele au găsit în rîndul 
studenților ecoul dorit. Dar pen
tru a vă demonstra aceasta o să 
vă dau cîteva exemple. De pildă, 
prima reuniune de acest fel înce
pea cu un concurs „Cine știe cîș- 
tigă!“. Concursul s-a desfășurat 
între anii II și III. In zilele an

terioare reuniunii biblioteca a fost 
frecventată de zeci și sute de stu
denți.

Acesta a fost un prim pas în 
atragerea studenților către alte 
probleme, care nu se leagă direct 
de specialitatea lor.

A urmat apoi o reuniune tovă
rășească cu un concurs pe tema : 
„Emil Racoviță — eminent explo
rator romîn“. Multe cărți colbuite 
au fost coborîte 
cu acest prilej.
U.T.M. a continuat
niuni luînd teme pentru concurs 
și din literatură. De exemplu, una 
dintre reuniuni a fost închinată 
vieții și operei marelui nostru 
poet Mihail Eminescu. In con
cursul închinat operei eminescie
ne, am cerut concurenților să in
terpreteze și melodii compuse pe 
versurile autorului. Cu această 
ocazie s-au relevat cîțiva soliști 
talentați. Unul dintre studenții a- 
nului III — Tenescu Virgil — a 
produs astfel o surpriză plăcută 
studenților.

Mulți studenți sînt azi purtători 
ai insignei „Iubiți cartea“. Am 
inițiat și un concurs permanent 
de recenzii și creații literare pro
prii.

Activitatea culturală s-a înche
gat încetul cu încetul. Frumoasa 
inițiativă care constă în organiza
rea celei mai plăcute „seri cultura
le“, pornită pe centrul nostru uni
versitar încă din anul 1956 — a in
trat în preocupările colegilor noș
tri. Dacă anul trecut acest con
curs a fost câștigat de anul I, cu 
suita de cîntece și dansuri de pe 
toate meridianele pămîntului, be-

din rafturi 
Organizația 
aceste reu-

neficiind pentru aceasta de o ex
cursie pe coastele Parîngului, azi 
e greu să faci un pronostic. Pre- 
tendentii sipt toți de temut. Deo
camdată putem lăuda inițiativa 
anului II care a delectat pe stu
denți cu un program de pe acum 
apreciat, intitulat „Revistă studen
țească“. Acesta cuprinde : o suită 
de dansuri oltenești, povestiri din 
viața Banilor și cîntece vechi din 
vremuri de urgie — toate culese 
din satele Olteniei.

Dintre studenții facultății de 
electrotehnică poate doar 10-15 la 
sută nu sînt cuprinși în echipele 
culturale. Aceștia sînt însă antre
nați în alte activități tot atît de 
folositoare.

Și, curios, sînt tot aceiași tineri 
de acum cîteva luni, dar... în loc 
să se mai plîngă de lipsă de timp, 
găsesc vreme să 
mai citească cîte 
o carte, să 
meargă la ci
nematograf, la 
teatru, la con
cert.

A crescut deja 
convingerea că 
timpul liber are 
și el un preț. 
Și ca atare tre
buie valorificat 
la maximum.

ION NEAGU 
secretarul comi
tetului organi
zației U. T. M. 
de la facultatea 
de electrotehni
că - Craiova

te insistențele noastre, și-au lăsat 
multe examene pentru iunie și 
septembrie.

—• Deci prezența la examene a 
fost slabă ?

— Nu, n-a fost slabă, aș putea 
spune chiar că a fost bună, peste 
așteptările noastre. Numai rezulta
tele au fost sub așteptări. S-au 
prezentat la examene, din păcate, 
și studenți care știau că nu sînt 
pregătiți dar sperau că norocul îi 
va sajva. Aceasta dovedește că am 
făcut încă prea puțin pentru dez
voltarea unei noi conștiințe la stu
denți. Rezultatul : procentul de in- 
tegraliști este foarte redus.

— Ne puteți spune ceva în le
gătură cu comportarea studenților 
la examene ?

— Comportarea studenților ne-a 
mulțumit. Au respectat normele 
conduitei studențești, au fost disci
plinați, au răspuns exigenței pro
fesorilor cu o matură seriozitate. 
Dar ...„pădure fără uscături nu e-

Din programul Casei de cultură 
a studenților din București

Casa de cultură organizează în fiecare zi program de club și 
artistic. In zilele vacanței, studenții rămași în București pot 
participa la următoarele manifestații :

ir Joi la orele 20, formația Casei de cultură a raionului N. 
Bălcescu prezintă piesa „Idolul și Ion Anapoda“ de G. M. 
Zamfirescu.

■fr Vineri la ora 20 ansamblul de cîntece și dansuri a Ministe
rului Transportului și Telecomunicații prezintă spectacolul „Cu 
cintecul și dansul pe plaiurile patriei“.

* Sîmbătă va fi seară de dans.
■ir Duminică ansamblul Miliției Capitalei va da un spectacol 

de muzică populară și ușoară.
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Ansamblul Casei de cultură a studenților din Orașul Stal in la repetiție 
Foto: AGERPRES
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militare. Acțiunile de masă între
prinse de organizația studenților 
japonezi împotriva experiențelor 
cu arme atomice au devenit cu
noscute în întreaga lume. Un larg 
ecou au cunoscut hotărîrile Con
gresului studenților din Ame
rica Latină împotriva blocu
rilor militare și a bazelor a- 
mericane ca și atitudinea ho- 
tărîtă a studenților din țările 
arabe și Orientul Mijlociu împo
triva doctrinei Eisenhower, a Pac
tului de la Bagdad, împotriva a- 
gresiunii din Egipt și încercărilor 
de agresiune din Siria. Toate a- 
cestea sînt exemple ale partici
pării din ce în ce mai active a 
studenților și a organizațiilor stu
dențești împotriva încercărilor de 
a dezlănțui focul războiului, pen
tru apărarea păcii.

O altă trăsătură caracteristică a 
mișcării studențești actuale subli
niată la sesiunea Comitetului Exe
cutiv al U.l.S. este lupta ho- 
tărîtă a organizațiilor studențești 
împotriva colonialismului. Un nu
măr din ce în ce mai mare de 
organizații s-au pronunțat în spri
jinul luptei studenților algerieni 
alături de poporul lor pentru li
bertate și independență națională.

Acțiunile de solidaritate cu 
U.G.E.M.A. (Uniunea Generală a 
Studenților Musulmani din Alge
ria), protestul împotriva arestării 
secretarului general al acestei or
ganizații, susținerea luptei studen
ților din Cipru, din Africa neagră 
franceză și engleză, a studenților 
indonezieni pentru eliberarea Iria- 
nului de Vest și alte asemenea ac
țiuni arată creșterea nestăvilită a 
solidarității studenților din aproa
pe toate țările lumii cu studenți
mea din țările oprimate care lup
tă, alături de popoarele lor. îm
potriva jugului colonialist.

S-au lărgit de asemenea acțiunile 
studenților pentru îmbunătățirea 
condițiilor de studiu și de viață. La 
începutul acestui an universitar au 
avut loc demonstrații de masă ale 
studenților din Franța, Italia, Ger
mania occidentală împotriva înrău
tățirii condițiilor de învățămînt.

Ca și mai înainte, U.l.S. a acor
dat tot sprjinul său studenților 
din țările coloniale și din țările 
recent eliberate de colonialista 
pentru continuarea atudiilor. Un

număr însemnat de studenți din 
aceste țări au primit burse ale 
U.l.S. pentru studii în țările de 
democrație populară și U.R.S.S.

în ultima vreme a crescut 
lupta studenților din America 
Latină împotriva încălcărilor 
drepturilor democratice ale a- 
cestora. Deosebit de vehemente 
au fost protestele studenților din 
America Latină împotriva persecu
tării studenților din Cuba de către 
regimul Batista. Actelor samavol
nice ale acestui regim de dicta
tură i-au căzut victimă mulți stu
denți ; nu de mult s-a anunțat a- 
restarea și a unuia dintre condu
cătorii mișcării studențești din 
Cuba, fost secretar al U.T.S., — 
Lionel Soto.

De altfel, trebuie remarcat fap
tul că în perioada care a trecut 
de la ultimul Congres al U.l.S., și 
mai ales în ultimul an, s-au pro
dus o serie de schimbări pozitive 
în mișcarea studențească din A- 
merica Latină. Semnificativă este 
atitudinea pozitivă a noii condu
ceri a Uniunii Naționale a Stu
denților Brazilieni — cea mai 
mare organizație studențească din 
America Latină — care a îmbră
țișat diferitele propuneri de cola
borare ale U.I.S. și a manifestat 
interes pentru stabilirea de con
tacte cu unele din organizațiile 
studențești din țările socialiste, în 
special cu cele din R.P. Chineză 
și din Romînia.

comitetul Executiv a subli
niat o seamă de elemente po
zitive în mișcarea studențească 
care au contribuit la promovarea 
ideilor colaborării internaționale 
studențești, O manifestare care s-a 
bucurat de o influență deosebit de 
puternică în rîndurile tineretului 
studios a fost Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților de la 
Moscova la care au participat pe
ste 9.000 de studenți din întreaga 
lume. Programul deosebit de bo
gat și variat al Festivalului, nu
meroasele întilniri ale studenților 
din diferite țări și ale acestora 
cu studenții sovietici au avut o 
influență pozitivă asupra multor 
organizații studențești, mai ales 
din țările care au avut și au încă 
relații slabe cu studenții din 
U.R.S.S. și din celelalte țări ale la
gărului socialist. Asemenea manifes
tații ca jocurile universitare de la 
Paris, seminariile de la Sinaia, de

la Dubrovnik din Iugoslavia, ale 
studenților agronomi din Tunis la 
care au participat reprezentanți 
ai organizațiilor studențești atît din 
rîndul organizațiilor membre cît și 
nemembre ale U.l.S. s-au bucu
rat de o apreciere pozitivă la se
siune. O seamă de alte inițiative 
ca cea a Uniunii Naționale a Stu
denților Italieni și a Uniunii Stu
denților Iugoslavi pentru editarea 
unei cărți albe asupra reprezenta- 
tivității organizațiilor studențești, 
propunerea Federației Studenților 
belgieni pentru crearea unui cen
tru unic de presă, au fost de ase
menea apreciate pozitiv, ca iniția
tive care merg pe linia lărgirii 
contactelor și a cunoașterii reci
proce.

în ultima perioadă s-au dezvol-

Națională a Studenților Fran
cezi la care au participat un 
număr mare de organizații mem
bre ale U.l.S., diferite alte seini- 
narii și întilniri organizate de U.T.S. 
sau de alte organizații naționale 
sprijinite de U.l.S., ea și de orga
nizațiile sale membre.

Scoțînd în evidență rezultatele 
pozitive obținute în urma unor 
asemenea activități, Comitetul Exe
cutiv a hotărît ca să extindă pe 
mai departe astfel de acțiuni care 
pot contribui la lărgirea colabo
rării internaționale studențești, la 
găsirea de noi căi de contact în
tre cele două mari grupuri de 
organizații studențești grupate în 
cadrul U.T.S. și a Conferinței In
ternaționale Studențești (C.I.S.). 
Este regretabil faptul că la diferi-

eforturilor U.l.S. și a organizații
lor sale membre pentru a stabili 
noi contacte cu organizațiile na
ționale studențești membre ale 
C.O.S.E.C. și celelalte organizații 
internaționale, pentru a veni cu 
noi inițiative pe linia lărgirii co
laborării internaționale studențești 
și pentru a sprijini diferitele pro
puneri, acțiuni, inițiative ale altor 
organizații în această direcție, pen
tru a continua politica sa, a „por
ților deschise“, cum a fost ca
racterizată de Comitetul Executiv.

în general, Comitetul Executiv 
a apreciat linia generală a activi
tății secretariatului U.T.S. ca fiind 
corectă, în conformitate cu hotă- 
ririle ultimului Congres al U.l.S., 
hotărîri care au avut o influență 
pozitivă asupra masei studenților

1

Studenti in.

tr-unul din la-

boratoarele In-

stitutuluț poli-

tehnic din Ga-
lati

COLECTIVULvalorifică energiile
T-ani întrebat direct : cum ați ajuna o grupă 

fruntașă ?
Membrii grupei 226, cărora le adresam întreba

rea, m-au privit nepregătiți, Iși făceau semne dis
crete cu cotul, fiecare îndemnîndu-1 pe vecin să 
vorbească. Răspunsul nu 

că nu vor să apară în 
Totuși ideea de a vorbi 
surîdea.

Care a fost problema
Să trăiască o viață studențească, să simtă că anii 
care trec sînt închinați învățăturii și tinereții, 
prieteniilor și distracțiilor, bucuriilor și inevitabil 
supărărilor. A fost o fugă de banal, de șters, de 
mediocru, prezentă în tot ce au făcut. Nu de 
dragul amintirilor frumoase, ci pentru că e bine 
să trăiască fiecare așa cum o cere vîrsta, viața. 
Studenții grupei 226 sînt în anul IV-zootehnie din 

Timișoara și, mi se pare, au trăit fiecare an fără 
jumătăți de măsură. Și nimeni nu-i regretă, deși, 
uneori li se pare că au trecut prea repede.

La început îi amenința un pericol. învățau și 
li se părea că în afară de învățătură nu se poate 
face nimic.

Au plecat apoi la practică împreună. Tnchipuî- 
ți-vă douăzeci de studenți — fete și băieți — cî
teva săptămâni într-un sat 1 Puteau fi altfel decît 
veseli, puteau dori altceva decît ca după orele de 
practică să-și umple timpul bucurîndu-se de o 
plimbare, de un cîntec, de dans, de o carte ci
tită, de o discuție, de o prietenie ? Atunci parcă 
au simțit mai mult ca orieînd cum poate trăi un 
colectiv, cc-ți poate da un colectiv. Nu știu dacă 
sătenii își amintesc festivalul artistic al celor 
douăzeci de studenți, știu însă că studenții și-l 
amintesc. Aici au descoperit că au talente, că pot 
fi buni coriști, dansatori, că au și instrumentiști 
printre ei, și talente satirice.

Au inițiat apoi un cerc de hipism (unicul de 
acest fel în institutele de învățămînt superior din 
țară). Cercul s-a lărgit apoi la dimensiunile in
stitutului. împreună cu conferențiarul Andrei Sîr- 
bu au inițiat și un cerc de vînătoare. Se proiec
tează și un banchet care va urma primei vînă- 
tori.

Toți au de făcut ceva, toți duc o activitate și-o 
fac cu plăcere pentru 
lucru și nu obligați 
toți sînt membri ai 
ticipă la conferințele 
politic. Anca Mircea 
institutului și-i însoțește întotdeauna pe excurșio- 
niști. Chemcneș Rozalia învață fetele din grupă să 
croșeteze (și de asta-i nevoie). Băieții fac fetelor 
serenade la cămin de ziua lor. E o tradiție pre
cum tradiție a devenit sărbătorirea zilei de naș
tere a fiecăruia în cadrul grupei.

Organizatorul U.T.M. al grupei, Vasile Țigănuș 
conduce cu plăcere activitatea unui asemenea co
lectiv.

ral al U.G.E.M.A., în legătură cu si
tuația din Camerun, asupra Iria- 
nului de Vest, o rezoluție în care 
Comitetul Executiv își exprimă 
acordul său cu hotărîrile Confe
rinței popoarelor din Asia și Afri
ca, asupra rezultatelor celui de al 
Vl-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților și participării 
la pregătirile celui de al Vll-lea 
Festival, asupra unui număr de 
proiecte, propuneri, activități în
dreptate pe linia lărgirii colabo
rării internaționale studențești.

Comitetul Executiv a definitivat 
programul de activități pe 1958. 
In cadrul acestui program sînt 
prevăzute un număr mare de ac
tivități în diferite domenii. De o 
importanță particulară este semi
narul pe care urmează să-l orga-

Probleme actuale
ale mișcării internationale

studentesti
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tat de asemenea acțiunile pe linia 
activităților de facultate, culturale, 
sportive la care au participat ală
turi un mare număr de organiza
ții. Astfel, hotărîrile U.l.S. la ulti
mul său Congres în vederea dez
voltării unor asemenea acțiuni co
mune și sprijinirea acțiunilor dife
ritelor organizații care dau posibi
litatea reunirii organizațiilor din 
diferite părți ale lumii care cola
borează în cadrul U.l.S. sau cu 
C.O.S.E.C., s-au bucurat de un mare 
ecou și au contribuit la lărgirea co
laborării internaționale studențești. 
Pe această linie poate fi salutat 
succesul programului studențesc al 
Festivalului, al seminariilor pe di
ferite specialități, ale întîlnirilor 
bilaterale, al Jocurilor comune 
de la Paris, a Festivalului 
cultural organizat de Uniunea

tele inițiative pozitive ale U.l.S. 
și ale organizațiilor sale membre, 
inițiative care s-au bucurat de 
sprijin din partea multor organi
zații nemembre ale U.T.S., Confe
rința Internațională a Studenților 
din Nigeria organizată de C.O.S.E.C. 
a răspuns negativ. Comitetul Exe
cutiv a luat atitudine împotriva 
refuzului acordării vizei delegației 
U.l.S. care urma să participe la 
conferința din Nigeria ca și față 
de atitudinea negativă a acestei 
conferințe față de propunerile se
cretariatului U.l.S. în vederea or
ganizării unor acțiuni comune. 
Condamnînd poziția negativă ma
nifestată deseori de C.O.S.E.C., po
ziție care nu slujește cauzei cola
borării internaționale a studenți
lor, Comitetul Executiv al U.l.S. 
s-a pronunțat pentru continuarea

din multe țări. De asemenea Co
mitetul Executiv a constatat o 
mai mare activizare a organizați
ilor membre ale U.l.S.
După o muncă rodnică sesiunea 

Comitetului Executiv a adoptat 
29 de rezoluții privitoare la dife
rite probleme ale mișcării inter
naționale studențești. A fost adop
tat un apel către studenții lumii 
care cheamă organizațiile studen
țești din toate țările să se alăture 
mișcării pentru apărarea păcii, 
pentru încetarea imediată a expe
riențelor cu arma nucleară, împo
triva pactelor militare. De aseme
nea au fost adoptate o serie de 
rezoluții de solidaritate cu lupta 
studenților din Cuba, din Orientul 
Mijlociu, Cipru, cu studenții din 
Algeria, pentru eliberarea lui Mo- 
homed Khemisti, secretai gene-

nizeze Uniunea studenților din 
Sudan închinat problemelor și ac
tivităților organizațiilor naționale 
studențești și la care sînt invitate 
să ia parte organizațiile studen
țești atît membre ale U.l.S. cît și 
organizațiile care colaborează cu 
C.O.S.E.C. Acestui seminar U.l.S. 
îi acordă tot sprijinul său.

Cu ocazia conferinței mondiale 
împotriva bombelor atomică și 
cu hidrogen care urmează să se 
organizeze la Tokio în august 
1958, Federația' studenților japo
nezi intenționează să organizeze 
un simpozion asupra activităților 
studențești pentru pace. U. I. S. 
salută și sprijină cu căldură acea
stă inițiativă. U. 1. S. sprijină de 
asemenea seminarul internațional 
organizat de Uniunea studenților 
din Maroc asupra rolului studen

se închega; era evident 
fața mea ca lăndăroși. 
despre colectivul lor le

numărul unu a grupei ?

că se simt atrași spre acel 
să-l îndeplinească. Aproape 
cercului științific, toți par- 
din cadrul învățămîntului 
este reporterul fotograf al

La Borsec,
în tabără

In aceste zile Borsecul cunoaște 
o animație neobișnuită pentru 
anotimpul friguros. Gerul nu 
reușește să alunge de pe pîrtiile 
de schi, și străzile cunoscutei sta
țiuni balneo-climaterice pe cei 250 
de studenți veniți să-și petreacă 
aici o vacanță plăcută.

Dulpă un semestru de muncă și 
după o sesiune grea, studenții 
merituoși au primit din parte? 
Consiliului Uniunii Asociațiile 
Studenților, bilete la odihnă în Io 
calități bine cunoscute ca: Tuș- 
nad, Predeal, Sinaia, Borsec, So- 
vata ș. a.

Programul foarte variat și inte
resant, ce se organizează aici, 
poate mulțumi ipe fiecare stu
dent. Nimeni nu are timp să 
se plictisească.

Zilele care s-au scurs au adus 
fiecare ceva nou. S-au organizat 
audiții muzicale, un concurs lite
rar, un concert ghicitoare, concur
suri de șah și șubah.

Fiecare zi cuprinde și activități 
de sezon: schi, ipatinaj, săniuș. 
Nu lispesc nici programul de dans 
și jocurile de societate. Cei care 
vor să se odihnească — în adevă
ratul sens al cuvântului — se 
mulțumesc să joace o partidă de 
remi, în sălile clubului.

Politehnicienii din București 
au trimis Ia Borsec corul și 
echipa de dansuri a institutului 
ca să se pregătească pentru con
cursul artistic al formațiilor stu
dențești pe țară ce va avea loc 
in cuoînd.

Zilele care vor veni se anunță 
și mai interesante.

In curînd, pe una din serpen
tinele din apropierea Borsecului, 
va avea loc un concurs de să
niuțe. Concursul va fi dotat cu 
premii.

Se va organiza un interesant 
concurs „Drumeții veseli" cu te
ma : „Borsecul de-alungul anilor“. 
S-au anunțat printre altele un 
concurs de dansuri de salon și 
nelipsitul concurs artistic.

Surpriza cea mai mare a fost 
lăsată pentru sfârșit. Studenții o 
vor afla de-abia în ultima zi dar 
dumneavoastră pot să vi-o spun 
acum cu condiția să nu divulgați 
Secretul: e carnavalul de despăr
țire.

După cum vedeți, o vacanță bo
gată.

U. ILIEȘ
I. RIZESCU 

student

ților în lupta împotriva analfabe
tismului precum și un număr în
semnat de seminarii pe facultăți. 
In acest sens menționăm organi
zarea unui seminar al studenților 
în medicină în India, un seminar 
al studenților în drept în Bulga
ria, un seminar al studenților mi
neri (organizat de Uniunea Șco
lilor Superioare din Franța pe 
care U. I. S. îl sprijină), un se
minar asupra automatizării în R. 
D. Germană, un seminar al stu
denților care învață limba germa
nă, un seminar al studenților ar- 
hitecți în U.R.S.S., un seminar a- 
supra limbii și literaturii ruse în 
U.R.S.S., un seminar al studenți
lor în pedagogie în Suedia; aso
ciația studenților polonezi organi
zează o conferință internațională 
asupra problemelor sociale și eco
nomice ale studenților ; de aseme
nea U. I. S., în colaborare cu 
Serviciul Mondial Universitar, 
Uniunea națională a studenților 
francezi și Fundația sanatoriului 
studențesc francez intenționează 
organizarea unei conferințe a ex- 
perților în problemele tuberculo
zei în rîndurile studenților.

în acest an sînt prevăzute un 
număr însemnat de activități 
sportive. In Cehoslovacia se or
ganizează o tabără de iarnă stu
dențească; cu sprijinul U. I. S. 
organizația generală a studenților 
din Grenoble organizează o tabără 
de schi — a treia de acest gen; 
în vara acestui an se prevede or
ganizarea campionatului de șah 
în Bulgaria ; cu ocazia celei de a 
50-a aniversări a asociației sporti
ve a studenților din Polonia, a- 
ceasta organizează campionate in
ternaționale ; departamentul de 
educație fizică și sport al U. I. S, 
duce tratative pentru organizarea 
viitoarelor jocuri mondiale uni
versitare în Italia în 1959.

In țara noastră se prevede or
ganizarea în acest an, folosind ex
periența seminarului internațional 
de anul trecut, a unui seminar al 
redactorilor presei studențești. Se
minarul va fi organizat tot la Si
naia. Se prevede o participare me
die de 50 de redactori ai prese! 
studențești din diferite țări. La 
acest seminar vor fi invitați re
dactori ai presei studențești din 
toate țările, atît din partea orga

nizațiilor membre ale U-I-S. cît 
și din cele nemembre ale U.l.S.

Comitetul Executiv a salutat cu 
căldură propunerea Federației 
Studenților din China pentru ți
nerea celui de al V-lea Congres a' 
U. I. S. la Pekin. Congresul i 
fost convocat între 4—13 septem
brie a,c,

în legătură cu pregătirea celui 
de al V-lca Congres al U.l.S. Comi
tetul Executiv cheamă toate orga
nizațiile membre să-și întărească 
eforturile lor pentru îndeplinirea 
programului de activitate al U.l.S., 
pentru dezvoltarea activităților 
sale, pentru lărgirea contactelor 
cu celelalte organizații naționale 
și internaționale, pentru întărirea 
activităților proprii.

★
Lucrările sesiunii s-au desfășu

rat în condițiuni deosebit de fa
vorabile, condițiuni create de na- 
pitalitatea organizației studențești 
a „Tineretului Liber German“ 
(F.D.J.), de căldura cu care stu
denții germani din Leipzig și or
ganizația locală a F.D.J. a întîm- 
piuat pe toți delegații, de condi
țiile tehnice, materiale create de 
F.D.J. pentru o bună desfășur; 
a muncii participanților la lucr. 
rile sesiunii.

Organizația noastră care se nu
mără printre organizațiile fonda
toare ale U. I. S. și care a adus 
o contribuție activă la întreaga 
activitate a U. I. S., va continua 
în acest an să-și intensifice efor
turile pentru sprijinirea întregii 
activități a U. I. S. Ea se va pre
găti să participe cît mai activ la 
cel de al V-lea Congres al U.l.S. 
— evenimentul cel mai important 
din acest ân în mișcarea studen
țească internațională.

Nu încape îndoială că contri
buția cea mai mare pe care o 
poate aduce organizația noastră la 
întărirea U. I. S. constă, în pri
mul rînd, în întărirea și dezvol
tarea activităților organizației 
noastre, în creșterea contribuției 
ei la lupta întregului popor pen
tru construirea socialismului în 
patria noastră, prin aebasta contri
buind și la lupta generală a po
poarelor pentru apărarea păcii, 
pentru asigurarea unui viitor mai 
liun al tineretului din întreaga 
lume.
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De șapte ani nu l^am mai văzui 
pe Ion Bobocea. Anii sînt ca ste
lele căzătoare. Se duc și nu se 
mai întorc. Lasă numai uneori în 
urma lor o dîră de argint turnîn- 
du-ți în inimă o scumpă amintire. 
Așa și cu întîmplarea aceea la 
cere am avut fericirea să fiu pre
zent...

In uriașa hală a tratamentelor- 
termice, acolo unde oțelul se im- 
băiază intr-o cadă incandescentă 
pentru a străpunge apoi la mii de 
metri, fără 
de piatră și humă a Terrei, 
grup de tineri se pregătea 
mers <----- '
pede 
spre 
f°fă . . . •
larmă cumplită. Trompetele suna
ră prelung, fanfara declanșa o ex
plozie de tunete. O mulțime îm
bujorată, cu hainele pictate de
ulei îi învălui într-o clipă. Se
găsiră cîteva fete care îi umplură 
de flori și totul se petrecea atît 
de iute incit îi ului pe oamenii 
lui Bobocea...

Era pe vremea cind gazetele a- 
veau drept cap al sumarelor: 
„Brigada lui Bobocea lucrează în 
contul lunii x“„. „Mai mulți ani 
într-un singur an". Numele lui Bo
bocea și al brigăzii sale de ute- 
miști se răsfăța in toate ziarele.

Experiența reușise splendid. Un 
grup de tineri, cei mai mulți ne
calificați încă pe deplin, avea să 
deschidă un drum încă nebătut. 
Cindva cînd se va scrie istoria 
eroismului pașnic al oamenilor 
de la noi, brigada lui Bobocea de 
la uzinele ,J Mai" va fi undeva 
la începutul capitolului 1.

Cu Bobocea sa făcut începutul. 
I s-a dat acestui tînăr dreptul de 
șef peste nouă oameni și 100 de 
metri patrați de hală au intrat în 
răspunderea sa. Aici a fost fon
dată prima brigada de tineret. Era 
un exeman de maturitate pe care 
trebuia să-l treacă tineretul clasei 
viitorului pentru a i se încredința 
apoi furnalele tineretului, cuptoa
rele Siemens-Martin, abataje de 
cărbune și aur, sonde și șantiere, 
primele tranșee ale bătăliei pașni
ce pentru socialism.

In ziua despre care vorbesc 
brigada lui Bobocea Ion se afla 
după un tur de forță fără prece
dent. Uzina își dăduse cuvîntul ci 
va trimite urgent petroliștilor un 
nou transport de mașini. Era gata 
ca totul să rămână vorbă goală 
din pricina unei întârzieri. Atunci 
Bobocea primi o vizită înspre 
prînz. Directorul îi cerea ajutor. 
Directorul care avea în subordine 
zeci și zeci de ingineri și tehni- 
nicieni, și mii de muncitori bă- 
trîni, venise să ceară sprijinul 
unui tinerel despre care ziarele 
spuneau că face minuni. In cit timp 
va putea el să călească pentru pe
troliști ghevimborele și alezoarele 
speciale din oțel rapid pentru ca
zonele cu aburi? Putea brigada 
să-l ajute să-și țină cuvîntul dat?

La trei ore după prînz, cînd 
sirena vui pentru a-i trimite a- 
casă pe cei care se aflau aci din 
zori, Bobocea își văzu mai de
parte de ale lui. Soarele se du
sese să se culce, luna ieși la plim
bare deasupra orașului; la trata
mente termice Prometeu gîfîia 
supus lingă o mină de băieți cu 
care încheiase alianță pentru res
pectarea unui angajament. Spre 
zori, brigada lui Bobocea a aler
gat acasă să se culce. Peste cîteva 
ore erau din nou la posturi. Înce
pea o altă zi de muncă.

Și atunci, spontan, după prânz, 
uzina ieșise să dea onorul la 
nouă utemiști. Oameni bătrlni 
care o viață întreagă nu cunoscu
seră decît lupta teribilă de fie
care zi pentru o pîine, scăpară o 
lacrimă că s-au născut prea de
vreme pentru a cunoaște din plin 
și bucurii.

Timp de multe luni ziarele pur
tări prin coloanele lor vești des
pre lupta pentru întâietate dintre 
Bobocea și brigăzile lui Bicanu

a se frînge, cuirasa 
un 
de 

acasă. Băieții își luară re- 
șepcile din cui și porniră 
ieșire. De cum ii izbiră în

razele soarelui, izbucni o

de la forjă și Rățcănescu de la 
turnătorie.

Brigada lui Bobocea a rămas 
vestită în ciuda celor aproape zece 
ani care s-au așternut de la naș
terea ei istorică. Responsabilii ei 
au ajuns toți oameni apreciați. 
Aș asemui brigada de la trata
mente termice cu o înaltă facul
tate a vieții.

într-o clădire bine cunoscută în
tregului Ploești, am stat de vor
bă cu șeful secției de propagandă 
și agitație a comitetului regional 
de partid, un om extrem de mo
dest. Cei șapte ani care au tre
cut de la prima noastră intîlnire 
nu l-au schimbat prea mult pe 
Ion Bobocea.
cinste Școala Superioară de Par
tid „Ștefan Gheorghiu* 
deprins obiceiul să 
cînd în cînd în uzină, la fosta lui 
brigadă, unde îmbracă salopeta 
pentru, a redeveni 
opt ore călitorul

Alături de Ion 
gadă s-a aflat și 
său care un timp 
conducerea vestitei brigăzi. Mihai 
stă azi „pe post de inginer"; e 
șef adjunct la tratamente termice. 
Nu de mult și-a făcut casă; un 
bloc cu parter și etaj împreună 
cu Vulpe Nicolae, un alt nume 
care nu s-a mișcat luni și luni 
de zile din pagina intîia a coti- 
dianelor. Vulpe a adus anul tre
cut brigada in 1966 ! Acum e 
maistru și a cedat locul unui tine
rel care deocamdată îi dă mult 
de furcă lui Bobocea Mihai.

în vechea cetate domnească a 
Tirgoviștei, se află un alt ex-șef 
al brigăzii: e Nicolae Șerban, se
cretar al comitetului raional de 
partid.

Ian Teodoru e procuror în 
București; alții sînt ofițeri, maiștri 
cunoscuți în uzină etc., etc.

Promoția aceasta splendidă nu 
trebuie să uite 
unde a pornit.

Miercuri după amiază, tova
rășii Avram Bunacîu, ministrul 
Afacerilor Externe, Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului A- 
facerik>r Externe, I. Rab, șef de 
secție în Ministerul Afacerilor 
Externe și C. Franțesou, șeful 
Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe s-au prezentat la 
Ambasada R.P. Ungare din Bucu
rești pentru a exprima ambasa
dorului Ferenc Keleti, condolean
țe în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Horvath Imre, 
ministrul Afacerilor Externe al

la Ambasada 
din București
Republicii Populare Ungare, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, și 
au semnat în registrul deschis 
cu acest prilej.

De asemenea au mai prezentat 
condoleanțe tovarășii Aii. Buican 
și O. Livezeanu, v.cepreședinți 
ai Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

In cursul zilei de miercuri au 
mai prezentat condoleanțe șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

• ■ '

El a absolvit cu

i“ și a 
meargă din

măcar pentru 
Ion Bobocea.
Bobocea, în bri- 
Mihai, fratele 
a stat și el la

nici o clipă de

M. ZONIS
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* Cel de-al doilea pteci de barai 

pentru calificarea în turneul final 
al campionatului mondial de fotbal 
dintre Țara Galilor și Israel s-a 
terminat ca și primul cu scorul 
de 2—0 (0—0) în favoarea echipei 
Țării Galilor.

Astfel, Țara Galilor se califică 
pentru prima oară în finala cam
pionatului lumii.

Cu acest meci, terminîndu-se 
toate întîlnirile preliminare, sînt 
cunoscute oficial cele 16 reprezen
tative oare vor lua parte la turneul 
final de la Stockholm. Acestea 
sînt: Argentina, Brazilia, U.R.S.S., 
R. P. Ungară. Anglia, Paraguay, 
Scoția, Franța, Austria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Mexic, Țara 
Galilor, Irlanda de Nord, R. F. 
Germană și Suedia. Ultimele două 
s-au calificat din oficiu ; R. F. 
Germană ca deținătoare a titlului 
mondial și Suedia ca țară organi
zatoare.

* Miercuri dimineață a părăsit 
fara pleclnd in Italia echipa de 
fofbal — juniori Progresul C.P.C.S. 
care va participa la turneul inter
național de la Viareggio. Echipa 
Progresul C.P-C.S. face parte din 
grupa a II-a alături de formațiile 
Țiorentina, Split și Roma. In pri
ma intilnire echipa Progresul 
C.P.C.S. va intilni la 8 februarie 
în orașul Camaiore echipa Floren
tina urmind ca returul acestui 
meci să aibe loc la Carrara in ziua 
de 10 februarie.

Din rlndul echipei care a făcut 
deplasarea fac parte printre alții: 
Ghițd, Bădescu, Petre Emil, Petca, 
Niculeșcu, Ivansuc, Unguroiu, Ne- 
delcu și Balint.

Decorarea acad. Geo Bogza
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale s-a con
ferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa a Il-a 
scriitorului academician Geo

Bogza, cui prilejul împlinirii a 50 
ani de viață, pentru merite deose
bite în creația literară și în acti
vitatea obștească.

INFOR
La 5 februarie a avut loe Ia 

Ambasada Republicii Democrate 
Germane din București o confe
rință de presă pe tema „Germa
nia și zona denuclearizată“.

La această conferință de presă, 
ambasadorul R.D. Germane, Georg

A N U N J
Intrucît pe unele taloane de 

abonare la Almanahul „Știin
ță și tehnică 1958“ lipsea a- 
dresa expeditorului, sau acea
sta era indescifrabilă ori gre
șită, un număr de abonați nu 
au putut fi deserviți la timp.

Rugăm, pe această cale, pe 
cei interesați să trimită pînă 
ia data de 1 martie a. c. pe 
adresa Editura „Scînteia“ Se
cretariat — Piața Scîn- 
teii nr. 1, raionul Stalin — 
București, o copie după chi
tanța de abonare eliberată de 
C.E.C. precum și adresa exac
tă, pentru a li se putea expe
dia abonamentele făcute în 
cel mai scurt timp.

M AȚ I E
Stibi a făcut o 
poziției diferite a celor două sta
te germane față de problema creă
rii unei zone denuclearizate în 
centrul Europei și față de propu
nerile sovietice cu privire la căi
le de realizare a unei destinderi 
internaționale.

expunere asupra

4. T

Articolul 420 - PATRIA, BUCU
REȘTI. GH- DOJA, ALEX. SAHIA; 
Soldați! - REPUBLICA. ELENA 
PAVEL ; O lecție a istoriei — MA- 
GHERU, LUMINA ; Oaia cu cinci 
picioare - V. ALECSANDRI. I. C. 
FRIMU, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE ; Salariul groazei — CEN
TRAL ; Mîndrie - VICTORIA, 
FLACARA, DRUMUL SERII ; 
Erupția - DOINA, UNIREA; Cră
iasa zăpezilor — MAXIM GORKI; 
O ztnă ca-n povesti și Balonul ro
șu — TIMPURI NOI ; Moulin Rou
ge - TINERETULUI ; Ispita - 
AL. POPOV; LIBERTĂȚII; Lup
tătorul și Clovnul — 1 MAI ; Un 
om obișnuit — GRIVIȚA, POPU
LAR. COȘBUC ; Fiul pescarului — 
VASILE ROAITA, MIORIȚA ; Sim-

fonia Leningradului — CULTU
RAL, AUREL VLAICU ; Romanță 
berlineză — CONST. DAVID ; Pro
logul — ARTA ; Don Juan — 
MUNCA ; Lumea tăcerii — 23 AU
GUST ; S-a întîmplat la Belgrad— 
DONCA SIMO ; Intîlnire la bal - 
ILIE PINTILIE ; Două lozuri —
M. EMINESCU ; Taifun la Naga- 
saki — VOLGA ; Dansez cu tine —
N. BALCESCU.

Reprezentația patinatorilor pa
rizieni e și balet dar și adevărată 
acrobație,' e artă și știință, umor 
Șt grație> strălucire și’ ingeniozi
tate. A vorbi despre tehnica desă- 
virșită a patinatorilor 
fiindcă nu ne aflăm 
unei simple competiții 
a vorbi despre agilitate 
echilibrului este iar 
fiindcă e altceva decît
col de circ, e altceva decît un cla
sic balet, e cîte ceva din toate și

e puțin 
în fața 
sportive, 

și simț al 
insuficient 
un specta-

Intilnire cu candidata
(Urmare din 

pag- l-n)
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PAȘI ÎNAINTE

In Editura Tineretului 
a apărut volumul 

Documente din istoria Uniunii 
Tineretului Comunist din Romînia

19 17-1944
" Volumul „Docuțnente din is- 
,, toria Uniunii Tineretului Co

munist din Romînia — 19JL7- 
' 1944“ cuprinde rezoluții ale
, congreselor Partidului Comu

nist din Romînia și ale Corni- 
telului Central al P. C. R. pri- 

, vind munca partidului în rîn- 
durile tinerelului și sarcinile 
Uniunii Tineretului Comunist, 

, precum și materiale ale con- 
1 greselor Uniunii Tineretului 

Comunist, rezoluții, qirovUri și 
, manifeste alo Comitetului Cen- 
• trai al U.T.C.

Volumul cuprinde, dc aseme- 
< nea, materiale extrase din fero- 
" șuri editate de P. C. R., din 

presa de partid și a tineretului

revoluționar, unele materiale 
ale Internaționalei Comuniste a 
Tineretului cu privire la miș
carea revoluționară a tineretu
lui din Romînia etc.

Publicarea acestor documente 
are menirea de a aduce o con
tribuție la cunoașterea drumu
lui glorios și presărat cu ne
numărate jertfe al organizației 
revoluționare a tinerelului, 
care, sub îndrumarea și condu
cerea P.C.R,, a participat activ 
de-a lungul întregii sale exi
stențe la lupta poporului mun
citor pentru eliberarea lui na
țională și socială, pentru fău
rirea vieții libere și tot mai 
prospere de azi.

♦♦

Pe scena de gheață

lnchipuiți-vă cit de 
frumoasă ar arăta a- 
tunci. Cind am vor
bit de modernizarea 
străzii mi-a scăpat un 
amănunt. In ultimii 
ani pe strada aceasta 
a fost introdusă o 
mare conductă de 
gaz. Dar nu toate 
imobilele au fost do
tate cu gaze. O ase-

menea problemă ar 
putea să stea in aten
ția sfatului popular.

Gospodina Natalia 
Putică a spus cîteva 
lucruri cu privire la 
rețeaua comercială 
existentă în deosebi 
pe strada Fiting.
— In ultimii doi ani 

au apărut magazine 
noi care au sporit 
mult posibilitățile de 
aprovizionare. Se sim
te însă 
centru

lipsa unui 
de carne. Pro-

fit de acest prilej 
pentru a solicita ca 
organele competente 
să vină în sprijinul 
nostru.

Au mai vorbit la a- 
ceastă intîlnire mulți 
alți cetățeni. Fosile 
Surugiu, Georgeta Că
lin, Elena Capătă și 
alții care au promis 
că la 2 martie vor 
sprijini cu toată în
crederea candidatura 
tovarășei Alexandrina 
Dumitrescu.

în același timp ceva cu totul nou 
și foarte frumos.

Cel mai impresionant din toate 
mi se pare a fi spiritul artistic 
cu care au fost traduse pașii și 
mișcările de balet în evoluțiile de 
patinaj, realizîndu-se o sinteză fe
ricită. Membrii ansamblului fuc 
mai mult decît să danseze, să rea
lizeze mișcări de balet pe gheață, 
ei patinează, folosind într-un chip 
neașteptat toate posibilitățile „mij
locului lor de locomoție" i alune
că lin pe gheață, sar pe vîrfuri, 
frinează cu muchiile, cu vîrfurile 
și pintenul patinei, plutesc razant 
cu podiumul la un unghi aproape 
neglijabil al părții laterale al pa
tinei cu gheața, fac piruiete, sal
turi in înălțime și lungime, fi
guri acrobatice etc.

Deosebit de atrăgător este fap
tul că fiecare număr al programu
lui aduce cite ceva nou nu numai 
din punct de vedere tematic : 
„Moulin Rouge", „Dansuri polon- 
țiene", „Piratul și Perla" etc,, ci 
și noi, variate costume, o nouă ma
nieră de interpretare. Cită deose
bire între langurosul „Duet ro
mantic" și tonicul „Mademoiselle 
de Paris“, între expansivul „Dans 
ritmic" și meditativul „Din lumea 
închipuirii" ! Străduința către ori
ginalitate și valorificarea persona
lității artistice proprii se poate 
observa de asemenea și la soliști, 
fiecare aducînd un specific de tem
perament și de manieră în ansam
blu (care este în același timp 
destul de omogen ; e lesne de în-

chipuiț ce s-ar întâmpla, date fiind 
dimensiunile restrinse ale podiu
mului, ducă vreun patinator ar 
pierde din vedere perspectiva evo
luției grupului). Dacă Nadine Da
mien este senină și efervescentă, 
dacă Inge Froideval este diafană 
iar Guy Pigier robust și geometric 
în zborul pe gheață, Miko Virta- 
nen este un excepțional virtuos al 
baletului pe patine, cu mișcări de 
o fluiditate și rotunjime impeca
bilă (splendid în monologul „Li
melight"). Merită de asemenea 
subliniate intermezzo-urile umo
ristice „Corrida" (povestea torea
dorului năuc ironizat de taurul 
vădit mai inteligent decît el). 
„Gospodinele", „Marinarii veseli", 
în care au strălucit Pete Zander- 
van, loliannes Runte, Gerard 
Perry.

Din păcate orchestra nu a cîn- 
tai întotdeauna cu simțul ritmului 
și al armoniei, uneori mai mult de- 
rutîndu-i pe artiștii de pe scena de 
gheață, iar prezentatorul a stîlcit 
numele interpreților cu un efort 
și o consecvență demne, cum se 
spune, de o cauză mai bună. Cu 
toate acestea „Parisul pe gheață“ 
este un spectacol frumos, care se 
bucură de succes și caldă apre
ciere din partea publicului ce-l 
privește ca pe un semn bun al 
colaborării culturale internațio
nale pașnice și prietenești.

B. DUMITRESCU

Pregătiri 
pentru alegeri 
in reg. București

(Urmare din pag. l-a)

Să cultivăm frumoasele
calități ale tinerelor FETEa electrificat burghezia în 

anii domniei ei. Zeci de mii 
de case noi, luminoase, moderne 
s-au construit în ultimii ani. O 
bogată viață culturală pulsează 
în orașele și satele regiunii Bucu
rești. Drept mărturie, stau cele 
peste 100 cinematografe, aproape 
1000 cămine culturale, 1500 bi
blioteci cu mai bine de 2.000.000 
cărți, 52.000 aparate radio, 45.000 
difuzoare, 7 case de cultură raio
nale, numeroase muzee și col
țuri roșii, universități populare, 
1300 formații artistice de ama
tori, 102 stații de radioficare și 
radioamplificare“.

Amintim la început, că în ac
tuala campanie electorală Consi
liul regional București al F.D.P. 
desfășoară o vie activitate or
ganizatorică și agitatorică. Un 
bogat material electoral a fost 
răspîndit în toate comunele și 
orașele regiunii. Au fost tipărite, 
într-un tiraj de 21-000 exemplare, 
trei fotogazete cu următoarele 
teme: „Agricultura socialistă în 
regiunea București“, „Realizări 
social-culturale în regiunea Bucu
rești“ și „Femeia în anii regimu
lui democrat-popular“.

Au fost tipărite și difuzate 15 
feluri de afișe și chemări într-un 
tiraj de 140.000 exemplare, afișe 
pentru popularizarea candidaților 
F.D.P. într-un tiraj de 70.000 ex
emplare, broșura „însemnări de
spre orașele regiunii București“ 
în număr de 10.000 exemplare, 
54.000 foi volante și multe altele. 
Agitatorii desfășoară o vie acti
vitate în rîndul alegătorilor. Peste 
400 de formații artistice dau 
spectacole legate de alegeri, în 
cluburile și căminele culturale din 
regiune. întreprinderea regională 
cinematografică București a în
zestrat 4 cămine culturale co
munale cu aparataj cinematogra
fic modern (pînă la alegeri vor 
mai fi înzestrate încă 8 cămine 
culturale) și a construit pentru 
țărănimea muncitoare din regiune 
o nouă caravană cinematografi
că. Iată numai cîteva din activi
tățile pe care le-a întreprins pînă 
acum Consiliul regional F. D. P. 
București în actuala campanie 
electorală.

(Urmare din pag. l-a)

disciplină, dar și camaraderie. Și 
Maria a fost cucerită și absorbită 
de viața echipei. S-a 
început să învețe, a 
vă în organizație și... 
cămin.

îmblînzit, a 
devenit acti- 
s-a întors la

...In vară, în organizația 6 a 
avut loc o adunare generală fur
tunoasă. Se discuta despre Anton 
Ion, ca om, ca internist. La noi 
muncesc puțini băieți, dar între 
ei și fetele noastre s-au creat re
lații firești, colegiale. Anton Ion 
făcea excepție, Forbea urît cu fe
tele, le brusca. Cîteva au aflat că 
și în afară de fabrică se poartă la 
fel. Ba mai mult, a îndrăznit să-și 
lovească propria lui marnă. Alita 
timp cit fetele n-uu cunoscut acest 
lucru s-au mulțumit să se răz
boiască cu el și să-l pună la punct 
pe loc, atunci cînd întrecea mă
sura. Dar ceea ce aflaseră le-a in
dignat. Și Anton a trebuit să 
răspundă în adunarea generală 
pentru faptele lui. Nu i-a plăcut 
situația, dar n-a avut încotro. A 
recunoscut, însă, și el — mai 
târziu cei drept — că fetele au 
avut dreptate. Și de atunci s-a 
îndreptat.

nu era prea bine îmbrăcată. Am 
aflat astfel că toată leafa o dă 
gazdei — care o specula cu neru
șinare — oferindu-i în schimb 
masa și dormitul și acestea de o 
calitate relativă. In primul rînd 
i-am creat posibilitatea să locu
iască la cămin, apoi am sfătuit-o 
ca să-și cumpere cele necesare. Am 
făcut încă puțin pentru ea, dar 
de pe acum Cecilia și-a recăpătat 
veselia și culorile sănătoase în 
obraji.

...Avem două surori — una 
țesătoare și alta filatoare — care 
stau împreună într-o locuință mo
destă, dar foarte plăcută. Corne
lia Leonte—cea mai mare dintre 
ele — este șefă unei brigăzi care 
deține pentru a doua oară locul 
I pe raion. Fetele acestea sînt 
atît de legate de uzină, îneît le 
întâlnești peste tot ; de curînd au 
fost primite în rândurile candi
daților de partid. De multe ori, 
în timpul liber, în locuința lor 
micuță se string prietenele și prin
tre glume și cîntece se lucrează, 
se discută. Și revelionul și l-a 
petrecut la ele un grup de tinere 
și tineri prieteni.

...Cele mai multe dintre lucră
toarele tinere ale uzinei sînt ab
solvente ale școlilor profesionale 
dar s-au gîndit că n-ar strica să-și 
complecteze studiile medii. E drept 
că și uzina le-a venit în ajutor, 
creînd o școală serală și condiții 
pentru cele care s-au înscris. A- 
proape o sută de utemiste sini

★
...în cele două cămine ale noa

stre locuiesc aproape trei sute de 
tinere. Către cămine se îndreaptă 
o bună parte din atenția noastră. 
Dar trebuie să mărturisesc că aici 
ne este oarecum ușurată munca, 
în cămine e plăcut, se poate ascul
ta radio, există biblioteci bine 
înzestrate și fetele le utilizează 
des și cu plăcere. Apoi, responsa
bilele căminelor sînt femei cu ex
periență care s-au apropiat de fete 
și care se pricep să le dea un sfat 
în alegerea modelului unei rochii 
și o rețetă pentru prăjituri, Nu 
odată fetele și le fac confidente în 
cele mai intime chestiuni.

Dar aproape tot atîtea fete lo
cuiesc la părinți, ori la gazde. Bi
neînțeles că nici pe acestea nu le 
putem neglija. De astă dată, însă, 
nu ne e chiar așa de ușor. Știm, 
de pildă, că Nicolae Maria și Că- 
lugăru Steliana stau cu părinții, 
îi ajută și aceștia se poartă fru
mos și au grijă de ele. Mamele 
le brodează zestrea, le cunosc 
prietenii, veghează ca fetele 
să trăiască demn și civilizat.

Dar ne-ar putea mulțumi 
știm despre Radu Cecilia,
exemplu, doar că trăiește singură, 
la o gazdă oarecare ? Nu, și nici 
nu ne-am mulțumit. O vedeam că 
e mai retrasă, că nu prea venea 
pe la reuniunile noastre, ori cînd 
venea se simțea prost pentru că

OSpartachiada în regiunea Autonomă Maghiară
Zăpada căzută în ultima vreme 

in multe regiuni ale țării a inten
sificat desfășurarea întrecerilor 
Spartachiadei. Și in Regiunea Au
tonomă Maghiară întrecerile au că
pătat un ritm mai viu. 
însă în ciuda faptului că în ma
joritatea raioanelor din regiune 
nu e decît foarte puțină zăpadă.
— Mai sînt doar circa două 

săptămâni pînă la capătul primei 
etape a întrecerilor, ne spune tov. 
BODA GEZA, secretar al comite
tului regional U.T.M. și președinte 
al comisiei regionale de organi
zare a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, cu care am avut o con
vorbire. Organizațiile U.T.M. din 
regiunea noastră vor să obțină cele 
mai bune rezultate în antrenarea 
tinerilor la întreceri. De fapt, li
nele rezultate au și fost obținute. 
In unele raioane, la întreceri au 
participat un număr destul de 
mare de tineri. De pildă, în raio
nul Reghin 9.057 tineri, în raio
nul Gheorghieni 7.263, în Toplița 
aproape 7.000 iar în raionul Sf. 
Gheorghe au luat parte de aseme
nea peste 6.500 de tineri. Toate 
aceste cifre au fost înregistrate la 
25 ianuarie. E clar ci pînă acum 
cifrele acestea au crescut cu mult.

Un succes îl considerăm și fap
tul că în cuprinsul regiunii au fost 
create 24 de centre de antrenament 
pentru tineri. Datorită lipsei de 
zăpadă deocamdată funcționează in 
bune condiții numai 14. Dintre a- 
vestea, rezultate bune au obținut 
centrele de schiori din comunele 
Didrău, Lăzarea, Izvorul, Reghin, 
Gurghiu și altele. La Tg. Mureș, 
la Institutul medico-farmaceutic 
funcționează un centru de tenis de 
masă. Tot pînă la această dată 
din informările comisiilor raiona
le am aflat că prin mijloace loca
le au fost confecționate de către 
tineri circa 70 de garnituri de șah 
și peste 200 perechi de schiuri.

Ce măsuri mai importante a

Aceasta

luat în ultimele zile comisia re
gională pentru buna desfășurare a 
întrecerilor primei etape ?

— Nu de mult a avut loc la Tg. 
Mureș o ședință a comisiei regio
nale cu președinții comisiilor ra
ionale de organizare a Sparta
chiadei, cu președinții comitetelor 
de organizare a U.C.F.S. Cu acest 
prilej s-a analizat desfășurarea în
trecerilor și s-au luat o serie de 
măsuri importante. De pildă, în 
raioanele în care pînă acum s-au 
obținut rezultate mai slabe — 
Miercurea Ciuc, Cristurul Secu
iesc, Tg. Mureș au fost trimiși 
cîte 1—2 tovarăși din comisia re
gională care să se ocupe îndea
proape de stimularea și buna des
fășurare a întrecerilor. S-a hotărît 
de asemenea ca în raionul Re
ghin unde este multă zăpadă, să 
se organizeze o excursie colectivă 
la Lăpușna. Aici se vor organiza 
concursuri de schi pentru pârtiei- 
panții la Spartachiadă ca și pen
tru trecerea normelor G.M.A.

Au fost fixate de asemenea 
locurile unde se vor desfășura fi
nalele pe regiune ale Spartachia
dei. Astfel întrecerile de schi se 
vor desfășura la Lăzarea (raionul 
Gheorghieni), finalele la șah la 
Singeorgiu de Pădure, triata la Sf. 
Gheorghe iar finalele la tenis de 
masă la Tg. Mureș.

Aș mai vrea să amintesc de mă
surile care s-au luat pentru popu
larizarea întrecerilor Spartachia
dei. Mai precis de un singur lu
cru. Adică despre „echipele mo
del" care s-au trimis și care se vor 
trimite și mai multe în această 
perioadă, la sate. Experiența ani
lor trecuți ne-a arătat că în urma 
activității acestor echipe s-au ob
ținut rezultate deosebit de bune 
în antrenarea în întreceri a tine
rilor.

O ultimă problemă ne-a expus-o 
în încheierea convorbirii tov. 
Boda Geza. Comisia centrală de 
organizare a întrecerilor Sparta
chiadei a hotărît ca finala pe țară 
la întrecerile de tenis de masă din 
cadrul Spartachiadei să se des
fășoare în regiunea noastră. Mai 
exact la Tg. Mureș. Hotărirea bi- 
nsfnțeles că ne bucură și e de la 
sine înțeles, cred, că vom depune 
toate eforturile necesare.

A. P.

întrun sanatoriu de noapte al 
unei întreprinderi din Capi
tală. Confortul, atmosfera plă
cută îi fac pe muncitori să se 

simtă... ca la ei acasă

UN TINĂR
CURAJOS

Era miezul nopții. Ningea. 
Vîntul vuia puternic, purtînd 
fulgii mari de zăpadă dintr-un 
loc în altul.

Muncitorii șantierului de con
strucții nr. 7 din Bulevardul 
Muncii din București dormeau 
de mult.

De odată., un strigăt înfun
dat : „FOC“... și ca Ia o co
mandă s-au trezit cu toții.

Toader Iorgu a fost primui 
care a ieșit afară. O baracă ar
dea cu limbi mari de foc, iar 
alta de alături era amenințată 
datorită vîntului care împrăștia 
seînteile în toate părțile. Frigul 
îl pătrundea pînă-n oase. Ar fi 
trebuit să se întoarcă în dor
mitor să se îmbrace cu ceva 
mai gros, dar nu era timp de 
așa ceva.

N-a stat mult pe ginduri. Cu 
stingătorul în brațe a luat-o la 
fugă spre baraca amenințată de 
foc și din două, trei mișcări a 
fost pe acoperiș.

Bătut de vînt, nins din creș
tet pînă-n picioare, expus alu
necării, Toader nu s-a mișcat 
de pe acoperiș, decît atunci 
cind pericolul a fost înlăturat.

Exemplul lui a fost urmat și 
de alți constructori care au 
sprijinit acțiunea de limitare a 
focului și evacuare a tuturor 
bunurilor.

Cînd Toader a coborît de pe 
acoperiș, era înghețat tun. To
varășii lui l-au îmbrățișat, i-au 
mulțumit. Privirea lui Toader 
voia parcă să le spună : „n-am 
făcut nimic neobișnuit“. Apoi a 
zbughit-o spre dormitor să se 
Încălzească.

AUREL POPESCU 
funcționar

t Montorii Gh. Dont și IȚ

j Voico, de la uzinele „Iosif

♦ Rangheț“ din Arad, făcînd o

♦ ultină revizie la un 1 lot de
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★
...Printre utemistele noastre s-au 

creat frumoase legături de prie
tenie. Și e firesc să fie așa. Lu
crează împreună, se distrează în 
comun și multe din ele împart 
și camera de dormit. Dar cîte 
odată această prietenie îmbracă 
forme direct emoționante. Iar noi 
aflăm dgspre ele uneori cu totul 
incidental. Cum s-o fi simțit Vic
toria Popa — o handbalistă de-a 
noastră — care, bolnavă fiind a 
fost vizitată de întrega echipă în 
frunte cu antrenoarea ? Sau Zoia 

eleve. Jumătate sînt dintre acelea Bratu la nunta cărei au fost de 
care nu locuiesc în cămine și pe 
noi ne bucură că nu se mul
țumi cu ce au realizat pînă a-
cum.

■XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÎOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

asemenea toate fetele din echipă?
In general, colectivele care e- 

xistă la noi — fie că e vorba 
de brigăzi de producție, echipe 
artistice, ori sportive — își meri
tă cu prisosință numele, 
tele își reunesc eforturile, suc
cesele în producție ale 
găzii, pentru reușita unui 
spectacol, ori pentru o victorie 
sportivă. „Gaițele" și „7 fete cu
cuiele" — cele două brigăzi ar
tistice de agitație — sînt in rea
litate două grupe de fete talen
tate care știu să înțepe bine cind 
și pe cine trebuie, dar în ace
lași timp și două grupe de prie
tene care se ajută reciproc și care 
se înțeleg bine. Echipele de vo
lei, canotaj și handbal sînt de 
asemenea formate din fete cu 
preocupări comune, care-s obișnui
te să fie împreună atît la antre
namente, cit și în restul timpului 
liber.

Deseori auzim spunîndu-se că 
întrefete nu pot exista prietenii

Ne

bri- 
unui

adevăr tvte. Fet&le se birfese, se 
ceartă. Dar despre prieteniile le-
gate intre fetele noastre s-ar pu
tea spune lucruri minunate...lucruri minunate...

★
patriotism, „feminin" 

nevoia să transmit cite 
cele aflate în această 

t însă

Nu din 
am simțit 
ceva din 
organizație. M-am gîndit însă că 
dacă toate acestea vor folosi chiar 
P unei singure organizații U.TJM. 
și încă merită s-o fac.



Voința opiniei publice mondiale:

O Intiinlrc la nivel inalt
S. U. A.

NEW YORK 5 (/. erpres). — 
TASS transmite : Luînd atitudine 
în favoarea unei conferințe la ni
vel înalt a reprezentanților Răsă
ritului și Apusului, revista „Pro
gressive“ scrie într-un articol re
dacțional că un asemenea pas ar 
constitui „un punct de plecare 
îmbucurător pe care îl așteaptă 
întreaga lume“. ReVista scrie că 
sînt zadarnice calculele conducă
torilor politicii externe a S.U.A. 
că vor reuși să impună Uniunii 
Sovietice condițiile lor pentru tra
tative. „Modul greșit în care 
Dulles abordează problemele, 
subliniază revista, se manifestă 
îndeosebi în tendința lui de a 
continua cursa înarmărilor. De 
fapt el afirmă că nu se poate face 
nimic și că nici nu trebuie să se 
încerce să se facă ceva atît timp 
cît sîntem în stare să imlpunem 
Uniunii Sovietice punctul nostru 
de vedere și s-o silim să-l ac
cepte. Aceasta însă nu înseamnă 
tratative ; aceasta înseamnă poli
tica de forță în forma ei cea mai 
monstruoasă".

„'Progressive“ scrie în încheiere 
că o întîlnire la nivel înalt 
„poate pregăti terenul pentru o 
reglementare bazată pe tratative“ 
ca un prim pas important pe ca
lea acestei politici noi. „Sîntem 
convinși, scrie ziarul, că o ase-« 
menea întîlnire va constitui toc
mai acel punct nou de plecare pe 
care îl așteaptă întreaga lume“.

Intr-o corespondență din Lon
dra, ziarul „Chicago Daily News“, 
sprijinind ideea tratativelor, scrie: 
„Noi trebuie să ajutăm la lichida
rea războiului rece și nu să-l in
tensificăm. Cea mai bună cale 
este să continuăm tratativele cu 
Uniunea Sovietică. Toate căile 
care duc sțpre un acord trebuie

Ratificarea de către deputati 
a proclamării Uniunii siriano-egiptene

Nasser a fost propus candidat la președinția 
Republicii Arabe Unite

CAIRO 5 (Agerpres), — La 5 
februarie Adunarea Națională a 
Egiptului s-a întrunit într-o șe
dință specială în cadrul căreia 
președintele Nasser a făcut un 
expozeu asupra proclamării Re
publicii Arabe Unite.

în aceeași zi la Damasc Came
ra deputaților sirieni a ținut o șe
dință în care primul ministru 
sirian Asali a dat citire acordului 
încheiat la Cairo în baza căruia 
a fost proclamată Republica A- 
Tabă Unită. Ințr-o declarație fă
cută corespondenților de presă,

după ședința Camerei siriene, 
ministrul de Externe, Bittar, a a- 
nunțat că deputății au ratificat 
în unanimitate proclamarea Uni
unii Siriano-Egiptene. La propu
nerea președintelui Knatly pre
ședintele Egiptului, Gamal Abdel 
Nasser, a fost propus în unani
mitate drept candidat la preșe
dinția Republicii Arabe Unite.

Primul ministru Asali a anun
țat că ziua de 6 februarie va fi 
proclamată sărbătoare națională. 
Agenția France Presse relatează 
că o mulțime uriașă s-a adunat 
în apropierea reședinței președin
telui Siriei, Kuatiy, unde a avut 
loc o mare paradă militară.

la mesajul luiEcouri
N.A. Bulganin adresat 

lui D. Eisenhower

să fie deschise... Nu avem altă 
alternativă decît să îmbrățișăm a- 
ceste idei r.oi și să dăm dovadă 
de inițiativă“.

★
NEW YORK 5 (Agerpres). — In 

declarația oficială dată publicită
ții de Casa Albă cu privire la 
mesajul adresat de N. A. Bulga
nin lui D. Eisenhower, se afirmă 
că acest nou mesaj „constituie o 
repetare a vechilor propuneri ale 
Uniunii Sovietice“ și oglindește 
„atitudinea negativă față dc pro
punerile președintelui Eisenhower 
expuse în mesajul său din 12 ia
nuarie“. In declarație se arată că 
„examinarea mesajului sovietic 
continuă“.

Referindu-se la această declara
ție a Casei Albe, corespondentul 
ziarului „New York Times“, 
Schmidt, scrie că „ea urmărește în 
mod intenționat să evite orice 
acuzații posibile privind faptul că 
Casa Albă ar fi respins în mod 
neîntemeiat ultimul mesaj al lui 
N. A. Bulganin“,

ITALIA
ROMA 5 (Agerpres)'. — Presa 

italiană acordă o mare atenție

noului mesaj adresat de N. A. 
Bulganin președintelui S. U. A., 
Eisenhower. Ziarul „Unita“ ara
tă că „și de această dată docu
mentul a fost întocmit pe un ton 
calm, pașnic și convingător ; în
treaga lui argumentare este pă
trunsă de judecată sănătoasă, 
ldcea principală a guvernului so
vietic este ,ca și pină acum con
vocarea unei conferințe care să 
se bucure de autoritate în 
ră să realizeze o cotitură 
litica mondială“.

Ziarul „Avânți“ publică 
plă expunere a mesajului 
A. Bulganin și cere convocarea 
grabnică a conferinței la nivel 
înalt. Ziarul scrie printre altele : 
„Putem răsfoi la întimplare orice 
ziar — englez sau francez, ame
rican sau sovietic — și vom ve
dea că nu există ziar care să nu 
recunoască necesitatea organizării 
unei întîlniri“. Arătînd divergen
țele existente în legătură cu „ni
velul“ acestei întîlniri, cu ordinea 
de zi și data convocării ei, zia
rul subliniază în același timp că 
„este deja important faptul că 
nimeni nu pune la îndoială nece
sitatea și însemnătatea reluării 
tratativelor“. Ziarul „Paese“ pu
blică de asemenea o amplă ex
punere a mesajului lui N. A. 
Bulganin subliniind tonul lui paș
nic și propunerile concrete pen
tru rezolvarea celor mai urgente 
probleme internaționale.

„Schimbul 
de delegații 
este folositor“

UN TEHNICIAN DIN GRE
CIA DESPRE ȚARA NOAS
TRĂ.

măsu- 
în po-

o aru
lui N.

In toate republicile Uniunii Sovietice 
au loc adunări declorale ale 

oamenilor muncii
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

în toate republicile Uniunii So
vietice au 
rale ale 
Alegătorii 
didați în alegerile pentru So
vietul Suprem al U.R.S.S. pe 
cei mai burai fii si fiice ale po
porului sovietic. Alături de con
ducătorii partidului și guvernu
lui sînt propuși cei mai buni 
muncitori și colhoznici, reprezen
tanți ai intelectualilor, oameni de 
știință.

In întreprinderi, pe șantiere, 
în instituții și școli din orașul și 
regiunea Moscova au fost pro
puși drept candidați N. S. 
Hnușciov, O. V. Kuusinen. L. I. 
Brejnev, A. I. Kiricenko, E. A. 
Furțeva, N. G. Ignatov, N.A.Mu- 
hitdinov, N. M. Șvernik, A. I. 
Mikoian, K. E. Voroșilov, A. B. 
Aristov, D. F. Ustinov. precum 
și lăcătușul-ajustor Malinkin de 
la uzina de becuri electrice din 
Moscova, matrițierul Șemiakin 
de la uzina de rulmenți nr. 1, 
Krîlov,. directorul uzinei de auto
mobile „Lihaciov“ și alții.

In cadrul adunărilor electora
le din Leningrad printre candi- 
dații propuși au fost A. I. Mi
koian, A. B. Aristov, L. 1. Brej-

loc adunări electo- 
oamenilor muncii, 

propun drept can-

nev, M. A. Suslov, N. S. Tiho- 
nov, cunoscutul frezor Boro
dulin, erou al Muncii Socialiste. 
F. R. Kozlov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.F.S.R.

La marile adunări ale oameni
lor muncij din Ucraina au fost 
propuși drept candidați N. A. 
Bulganin, N. V. Pcdgornîi, prim- 
secretar al C.C. aii 
Ucraina, mulgătoarea 
de la artelul agricol 
alții.

In R.S.S. Bielorusă 
semnate candidaturile lui N. A. 
Bulganin, N. M. Șvernik, S. K- 
Timoșenko și ale altora.

In capitala Estoniei, Ta’.lin. au 
fost desemnați drept candidați 
I. G. Kebin, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Estonia, și pietra
rul Kiarber.

La adunările electorale din ca
pitala Kazahstanului, Alma-Ata, 
au fost propuși drept candidați 
N. I. Beliaev, inginerul Iakupov 
și alții.

In R.S.S. Moldovenească au 
fost propuse candidaturile lui Z. 
T. Serdiuk, secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească, 
scriitorul Lupan, viticultorul Țur- 
ca-n, erou al Muncii Socialiste, 
și alții.

P.C. din 
Demidenko 
„Kolos“ și

au fost de-

Ziarul grec „Tahidromos“ din 
Voios, a publicat recent o con
vorbire a corespondentului său 
cu G. Kontostanos, care la invi
tația A.S.I.T., a vizitat la sfîr- 
șitul anului trecut R.P. Romînă. 
ca reprezentant al Camerei 
Tehnico din Grecia.

împărtășind impresiile sale 
din timpul vizitei în țara noa
stră Kontostanos spune printre 
altele: „Datorită bunăvoinței 
și permanentei atenții a colegi
lor romîni, am văzut multe lu
cruri care se datorase tehnicii 
avansate a unui popor munci
tor, disciplinat, iubitor de învă
țătură și civilizat“.

Ca tehnician, G. Kontostanos 
s-a interesat în primul rînd de 
nivelul actual al industriei noa
stre. In cuvinte simple, el po
vestește cititorului grec despre 
succesele obținute de țara noa
stră în dezvoltarea industriei. 
„Romînia — spune el — se gă
sește astăzi în plină dezvoltare 
industrială punînd accentul pe 
industria grea. Producția de e- 
nergie hidraulică și termică s-a 
dublat. Industria siderurgică în
tr-un centru numai — Hune
doara — are să producă în anul 
1958, 1.000.000 tone fontă și 
alte produse industriale.

Vorbind despre uneltele agri
cole produse de industria romî- 
nească, dl. Kontostanos este de 
părere că ele „concurează cu 
succes cele mai bune din Eu
ropa“.

Tehnicianul greo a fost plă
cut impresionat și de nivelul 
de trai, în plină dezvoltare, din 
țara noastră : „Ceea ce se vede 
în Romînia, constată el, este o 
rapidă creștere a nivelului cul
tural și economic al poporului“. 
La această dezvoltare contribuie 
șj „faptul că învățămîntul de 
toate gradele este gratuit; căr
țile, chiar și cele universitare, 
se găsesc la prețuri derizorii, 
nefăcînd excepție nici cele teh
nice sau de medicină, a căror 
tipărire este mai costisitoare“.

După relatarea celor văzute 
în țara noastră, tehnicianul grec 
conchide : „Nn există dubiu, că 
schjmbul de delegați este folo
sitor pentru ambele țări, atît în 
domeniul tehnic (în special) cît 
ți în celelalte“.

Astăzi și mîiiie sputnikul 
sovietic va trece pe deasupra 

Bjcureștiului

încercarea S, U, À. 
de a lansa un al doilea 

satelit a eșuat
WASHINGTON 5 (Agerpres).

Agenția United Press anunță că 
la 5 februarie ora 2,32 minute 
(era New Yorkului) S.U.A. a 
făcut încercarea de a lansa un 
al doilea satelit artificial cu aju
torul rachetei „Vanguard“. După 
citeva minute, Ministerul Apă
rării al S.U.A. a comunicat că 
racheta „Vanguard“ a explodat 
in zbor, scurt timp după lansare.

Pin nou presa stră
ină ne oferă crîmpeie 
din viața populației 
Spaniei. Salariile 
muncitorilor sînt aici 
mai mici decît ori
unde în Europa. Un 
muncitor spaniol ne
calificat primește în 
medie numai 25 pe- 
setas (moneda spani
olă) pe si, în timp 
ce 1 kg. de carne 
costă 40 de pesetas. 

La sate situația este 
do asemenea deosebit 
de rea. Zecile de 
mii de argați care 
lucrează pentru mo-

„Huliganii in rol de diplomati“
O scrisoare publicată în „Komsomolskaia Pravda"

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „Komso
molskaia Pravda“ publică la 5 
februarie sub titlul „Huliganii în 
rol de diplomați“ scrisoarea can
didatului în științe, Svetlițki, care 
Ia 14 ianuarie în trenul Tbilisi- 
Baku a devenit obiectul unor ie
șiri huliganice revoltătoare din 
partea, după cum s-a aflat mai 
tîrziu, atașatului aerian militar al

fieri, primesc o pla
tă atît de infimă in
cit nu-fi pot procura 
nici strictul necesar 
traiului zilnic. In 
sate aproape că nu 
există școli. Treizeci 
la sută din populație 
este analfabetă. Pli
nea de grîu este con
siderată un lux. In 
unele sate de la 
munte se coc lipii fă
cute din ghindă mă
cinată.

în fotografie :I. Sa
lul Zifra, provincia 
Estramadura. A mu
rit capul familiei. Ce

se vor face acum co
piii?...

2. Un aspect din car
tierul muncitoresc 
Quatro Caminos din 
Barcelona. Copii fără 
adăpost cerșesc pe 
stradă.

3. Unul din armata 
de șomeri din Bil- 
bao. Reflecții amare.

S.U.A. în U.R.S.S., Thomas Wolf. 
Tovarășii de drum ai Iui Wolf au 
fost adjunctul său Charles Por- 
taluppi, atașatul aerian militar 
al Canadei în U.R.S.S., Sidney 
Mitchell, și adjunctul atașatului ae
rian militar al Angliei în U.R.S.S., 
Lawrence Dale. Diplomații-huli- 
gani au creat condiții insuporta
bile pentru Svetlițki, care călăto
rea îu aceiași compartiment cu 
Wolf. Ei înjurau, îl împiedicau 
să intre în compartiment pe Svet
lițki. Wolf a lăsat intenționat să 
cadă o valiză care l-a iovit pu
ternic pe Svetlițki. „Prezența mea, 
scrie autorul scrisorii, îi deranja 
după cît se pare cu atît mai mult 
cu cît ceilalți doi după cum am 
observat, notau ceva, privind pe 
geam“.

Ziarul „Komsomolskaia Prav- 
da“ care a stabilit în filiala din 
Tbilisi a „Inturist“-ului identita
tea diplomaților care au cumpă
rat bilete Ia locurile din tren 
indicate de Svetlițki, citează un 
extras din memoriul unei func
ționare de la hotelul „Inturist“

din Tbilisi, în care sînt arătate 
laptele urîte ale lui Wolf și ale 
tovarășilor săi, pe care le-au co
mis la liotei unde au stat din 12 
la 14 ianuarie. „La plecarea lor 
din hotel camerele ocupate de ei 
au fost găsite într-o stare extrem 
de murdară. Ușile, podeaua, pe
reții camerelor erau stropite cu 
murdărie, prosoapele, proprietatea 
hotelului, erau aruncate în toale
tă, unde erau smulse din pereți 
cuierele...“.

Vizite ele delegației 
comerciale a R. P. R. 

în Franfa
PARIS 5 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Presse, 
delegația comercială a Republicii 
Populare Romîne, în frunte cu M. 
Novac, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, care se 
află în prezent în Franța pentru a 
duce tratative în vederea încheierii 
unui nou acord comercial între 
R.P.R. și Franța, a vizitat nume
roase întreprinderi industriale și 
instalații hidroelectrice din orașele 
Lyon și Grcnbble.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : Pînă la 6 februa
rie ora 6 dimineața cel de-al doi
lea satelit artificial a înconjurat 
pămîntul de 1.350 ori. Pe timp se
nin cel de-al doilea satelit artifi
cial va putea fi observat cu ochiul 
liber înainte de răsăritul soarelui 
între 0 și 46 grade latitudine nor
dică și între 0 și 63 grade lati
tudine sudică.

Cel de-al doilea satelit sovietic 
va trece în ziua de 6 februarie 
deasupra Bucureștiului la ora 
6,36, la înălțimea maximă deasu
pra orizontului de 38 grade, azi
mut 304 grade (sud-est). Cu un 
minut mai devreme, satelitul va 
trece în direcția sud, la înălțimea 
de 20 grade.

La 7 februarie satelitul va trece 
deasupra orașului București la ora 
7 și 10 minute.

Economìa R. P. Chineze în plin avînt

j. In îndeplinirea planului economiei naționale pe anul 1957, 
[ R. P. Chineză a obținut însemnate succese. Iată mai jos cîteva 
( cifre semnificative :

• In 1957 a continuat sau a fost începută construcția a 642 
de întreprinderi industriale supralimită, a fost terminată con
strucția a 178 de întreprinderi supralimită, adică mai mult de
cît în crice alt an al primului cincinal. Ritmul rapid al indu
strializării poate fi apreciat și după faptul că în decursul anu
lui trecut, aproape la fiecare două zile a intrat în funcțiune 
cîte o nouă mare întreprindere.

• In 1957 industria a dat o producție în valoare de 62.810 mi
lioane iuani sau cu 6,9 la sută mai mult decît în anul precedent.

• In 1957 recolta de cereale s-a mărit în comparație cu 1953 
cu 5 miliarde țzini (un țzin = 0,5 kg.) și a atins 370 miliarde 
țzini, recolta de bumbac a crescut cu 3.900 dani (un dan = 53 
kg.) și a atins 32.800.000 dani.

• In anul 1958 se prevede continuarea sau începerea con
strucției a 1.185 de obiective suipralimită, dintre care 188 vor fi 
date în exploatare încă în acest an. Astfel, la fiecare două zile 
va intra în funcțiune o nouă mare fabrică, uzină sau mină.

In fotografie : primul generator electric construit la uzina de 
utilaj energetic din Șanhai.
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Propunerile R. P. D.

Interviul acordat de tov. 
Ion Ghaorghe Maurer 

ziarului egiptean „Aș-Șaab“
CAIRO 5 (Agerpres). — Ziarul 

egiptean „Aș-Saab" a publicat re
cent un interviu acordat de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne.

Răspunzînd unor întrebări puse 
de ziaristul egiptean Abdel Azizi, 
tov. 1. Gh. Maurer se referă la cu
noscuta propunere a guvernului 
romîn privind colaborarea rodnică 
a statelor balcanice, la sprijinul 
acordat de R. P. Romînă tuturor 
propunerilor care urmăresc asigu. 
rărea păcii, independenței șl secu
rității colective a statelor europe
ne, precum și la perspectivele dez
voltării economice și culturale în
tre R. P. Romînă, Egipt și cele
lalte țări arabe.

Coreene
pentru unificarea pașnică a țării

PHENIAN 5 (Agerpres). — A- 
genția Centrală Telegrafică Co
reeană transmite: La 5 februarie 
a avut loc o ședință lărgită a Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, in cadrul căreia Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri, a prezentat spre examinare 
o serie de propuneri importante 
avlnd drept scop unificarea paș
nică a țării.

lată propunerile guvernului 
R.P.D. Coreene:

1. In scopul slăbirii încordării 
în Coreea și al rezolvării pașnice 
a problemei coreene, din Coreea 
de sud și cea de nord să fie re
trase simultan trupele americane 
și toate celelalte trupe străine, 
inclusiv voluntarii chinezi.

In acest scop, statele care și-au 
trimis trupe în Coreea, trebuie să 
ia cît mai urgent posibil măsu
rile corespunzătoare ia vederea 
retragerii imediate a trupelor lor 
din Coreea.

2. După ce toate trupele străi
ne vor ti fost în întregime retrase 
din Coreea de sud și cea de nord, 
la o dată anumită trebuie efec
tuate alegeri libere în întreaga 
Coree. Aceste alegeri pot fi efec
tuate sub supravegherea unui or
gan alcătuit din reprezentanți ai 
țărilor neutre.

In timpul alegerilor trebuie asi
gurate drepturile democratice ale 
poporului și libertatea exprimării 
voinței acestuia. In acest scop, 
pretutindeni în Coreea de sud și în

cea de nord trebuie permisă prin 
lege libertatea de acțiune pentru 
toate partidele politice și organi
zațiile obștești, trebuie asigurată 
o deplină libertate a cuvîntului, 
presei și întrunirilor.

3. Pentru discutarea probleme
lor legate de schimburile econo
mice și culturale dintre nord și 
sud și de alegerile pe întreaga 
Coree, în viitorul apropiat trebuie 
să aibe loc tratative intre Coreea 
de nord și cea de sud, pe bază 
de egalitate în drepturi.

Trebuie permisă libertatea de 
corespondență, I bertatea de cir
culație a populației pașnice.

Schimburile economice dintre 
nord și sud s-ar putea înfăptui la 
început prin puncte fixate de co
mun

In
acord.
scopul unei dezvoltări unice

a culturii naționale, inclusiv a 
limbii materne, trebuie lărgite 
contactele dintre oamenii de știin
ță, cultură, artă, dintre sportivii 
din Coreea de nord și cea de sud 
și activitatea lor în comun.

4. Guvernul Republicii Popu
lare Democrate Coreene a și efec
tua'; o reducere cu 80.000 oameni 
a forțelor sale armate și consi
deră că, în viitorul apropiat, for
țele armate ale Coreei de nord și 
celei dc sud trebuie reduse la ma
ximum.

Declarația cheamă autoritățile 
sud-coreene să răspundă fără in- 
tirzlere la această propunere a gu
vernului R.P.D. Coreene, care va 
trebui să ducă la slăbirea încor
dării dintre nord și sud și. la re. 
ducerea poverii cheltuielilor mili
tare excesive, povară pe care o su
portă populația Coreei de sud.
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Conferința de presă 
a lui Eisenhower

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 5 februarie în 
cadrul obișnuitei conferințe de pre
să, președintele Eisenhower a răs
puns la întrebările corespondenți
lor despre perspectivele unei con
ferințe la nivel înalt.

La întrebarea dacă în prezent 
au crescut Șansele pentru ținerea 
unei conferințe, președintele a 
spus că, după părerea sa, în mo
mentul de față nu există încă fapte 
concrete care să permită să se răs
pundă pozitiv la această întrebare.

Eisenhower a susținut că el șl 
Dulles fac tot ce depinde de ei 
pentru a găsi o cale posibilă pen
tru ținerea unei conferințe, după o 
pregătire corespunzătoare.

Răspunzînd la alte întrebări ale 
corespondenților în legătură cu o 
asemenea conferință, Eisenhower a 
spus că Statele Unite consideră că 
trebuie să existe speranța în reu
șita conferinței la cel mai înalt ni
vel deoarece în caz contrar ținerea 
el ar fi inutilă.

PARIS. — Maurlce Thorez, se
cretarul general al Partidului Co
munist Francez, a adresat lui Guy 
Mollet, secretarul general al Par
tidului socialist, o scrisoare In care 
propune socialiștilor să organizeze 
o întîlnire pentru a discuta îm
preună probleme de importanță vi
tală pentru Franța și cauza păcii.

RABAT.— Agenția France Presse 
relatează că luptele în zona Ifni 
continuă să se desfășoare în defa
voarea spaniolilor. In cursul lupte
lor care au avut loc la 31 ianuarie 
și 1 februarie trupe spaniole au 
încercat să lasă din încercuire. In. 
tr-un comunicat al unităților de

partizani marocani se arată că în 
cursul acestor ciocniri 246 de sol
dați și ofițeri spanioli au fost 
uciși.

DJAKARTA. — Sub o vădită In- 
fluență din afară, elementele reac
ționare din Indonezia încearcă să 
intensifice activitatea de subminare 
menită să zdruncine unitatea po
porului indonezian. La 5 februarie 
conducerea „Partidului socialist“ a 
dat publicității o declarație în care 
cere demisia guvernului Djuanda. 
Partidul catolic a arătat de aseme
nea că „nu poate fi de acord“ cu 
politica actualului guvern.

HAGA. — Ziarul „De Vaarheld“ 
relatează că organizația progre
sistă de tineret „Uniunea gene
rală a tineretului olandez“ a orga
nizat la 4 februarie o manifestație 
în fața consulatului spaniol diri 
Amsterdam cerînd punerea în li
bertate a celor 40 de tineri și tinere 
spanioli băgați în închisoare pen
tru că au participat la cel dc-ial 
Vl-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților. Manifestanții 
au înmînat consulului o petiție în 
oare se cere punerea imediată în 
libertate a celor 40 tineri spanioli.

DELHI. — La 5 februarie Ho Și 
Min, președintele Republicii De
mocrate Vietnam, a sosit la Delhi 
într.o vizită oficială.

BONN. — După cum transmite 
agenția France Presse, guvernul 
vestgerman a anunțat marți seara 
că își . menține în mod definitiv re
fuzul de a suporta în continuare 
cheltuielile pentru întreținerea tru
pelor occidentale de ocupație.

HANOI. — Ziarul ,,Nlan Dhan" 
scrie că președintele Ho Și Min a 
declarat ta 3 februarie Comisiei 
Internaționale de supraveghere și 

. control din Vietnam că guvernul 
său este gata oricind să negocieze 
cu autoritățile din Vietnamul dc 
sud măsurile pentru unificarea 
țării in baza acordurilor de la Ge
neva.

DELHI. — La 5 februarie pos
tul de radio Delhi a dedicat o 
emisiune specială marelui muzician 
romîn George Enescu. In comen
tariul care a precedat aceasta emi
siune s-a vorbit despre personali
tatea Iui George Enescu ca inter
pret, compozitor și dirijor.
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Bruno Bernini despre apropiata 
sesiune a Comitetului Executiv 

al F. M. T. 0.
După cum s-a anuanțat, în

tre 12 și 15 februarie va avea 
ioc la Budapesta sesiunea Co
mitetului Executiv al Federa
ției Mondiale a Tineretului De
mocrat. In legătură cu acea
sta, președintele F.M.T.D., 
Bruno Bernini, a făcut o de
clarație agenției M.T.l. în care 
a menționat că sînt așteptați 
să sosească la Budapesta dele
gați ai tineretului din 40 țări, 
care vor reprezenta 85 milioa
ne tineri din lume. Sesiu
nea Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. este așteptată cu mare 
interes, cu atît mai mult cu 
cît aceasta va fi prima întîl
nire internațională, de la ulti
mul congres al F.M.T.D., unde 
va fi discutată problema luptei 
tineretului pentru pace, împo
triva opresiunii colonialiste, și 
pentru realizarea revendicări
lor juste ale tineretului.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează, între altele, proble
ma punerii în practică a ho'ă- 
rîrilor adoptate de cel de-al 
4-lea Congres al F.M.T.D., 
planul de lucru pe 1958, parti
ciparea acestei organizații la 
cel de-al 7-lea Festival Mon
dial al Tineretului, precum și 
relațiile Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat cu miș
cările de tineret din țările Afri
cii și Asiei.

Comitetul Executiv, a spus 
Bruno Bernini, intenționează 
să adreseze un apel tineretului 
din întreaga lume, prin care 
să-1 mobilizeze Ia o luptă șl 
mai hotărîtă pentru apărarea 
păcii, încetarea experiențelor 
cu arma nucleară și în favoa
rea înțelegerii grabnice între 
popoare.

în vederea extinderii relații
lor internaționale ale organi
zației, F.M.T.D. intenționează 
să convoace reprezentanți ai ti
nerilor din diferite țări, pen
tru discutarea problemelor le
gate de învățămîntul profesio
nal. Se prevede de asemenea 
organizarea unei întîlniri a re
dactorilor ziarelor de tineret 
din țările Europei, precum și 
diferite întîlniri cu caracter 
profesional. In cadrul aceslei 
sesiuni vor fi discutate proble
ma schimbului între delegații 
de tineret, crearea taberelor de 
vară și alte întîlniri între ti
neret.

Președintele F.M.T.D. a su
bliniat alpoi că Federația spri
jină întru totul hotărîrile luate 
la recenta conferință de la 
Cairo, precum și propunerea de 
a se organiza o conferință in
ternațională a tineretului d'n 
țările Africii și Asiei. F.M.T.D. 
intenționează de asemenea să 
organizeze, Ia 24 aprilie 1958, 
Ziua de luptă împotriva colo
nialismului precum și o cam
panie internațională de strin- 
gere de fonduri pentru ajuto
rarea tinerilor din Algeria. 
Una din sarcinile importante 
ale F.M.T.D. va fi și siprijtnul 
activ acordat tinerilor din 'Ca
merun. Cipru, Indonezia și din 
alte țări care luptă pentru in
dependența lor. In sfîrșit, Co
mitetul Executiv a[ F.M.T.D. 
va examina în cursul acestei 
sesiuni, sarcinile care-i revin 
în legătură cu pregătirea celui 
de al 7-lea Festival Mondial al 
Tineretului, a spus în încheiere 
Bruno Bemini.
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