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BINE ATI VENIT
soli ai poporului maghiar!

și fapte
In orașul Turnu Severin, 

întîlninle candidaților F.D.P. 
cu alegătorii au scos în evi
dență rodnica activitate a 
sfatului popular orășenesc. 
Iată pe scurt, numai cîteva 
din realizările obținute în ul
timii ani în orașul Turnu Se
verin.

• In ultimii ani la Turnu Se
verin s-au investit 39.000.000 
lei pentru noile construcții și 
refacerea a 600 de clădiri 
printre care uzina de apă și 
uzina electrică, sala de tea- 

Ș*

In raionul „1 Mai“ 
din Capitală :

80 000 tineri și-au verificat înscrierile 
în listele de alegători * Importante succese 

în producte * Propuneri gospodărești 
ale tinerilor

Tovarășul Kadar Janos

Tovarășul KADAR JANOS,
prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
ministru de stat al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 

al R. P. Ungare

Tovarășul Kadar Janos, prim 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar și ministru de stat al Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc al R. P. Ungare, este un 
eminent conducător de partid și 
de stat al țării vecine și prie
tene — R. P. Ungară.

Tov. Kadar Janos s-ă născut la 
26 mai 1912 într-o familie de ță
rani săraci.

Lucrînd de la o vîrstă fragedă 
! mai întîi ca muncitor necalificat, 
iar apoi ca ucenic de mecanic. 
Kadar Janos a cunoscut condițiile 
grele de trai ale muncitorului în 
capitalism, șomajul și persecuțiile 
din partea autorităților. El s-a 
încadrat în mișcarea muncito
rească de la vîrsta de 17 ani; la 
început a activat în organizația 
de tineret a muncitorilor meta- 
lurgiști. In 1931 a intrat în rîn- 
durile Partidului Comunist, iar în 
1932 a fost ales membru al se
cretariatului Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist.

In perioada celui de-al doilea 
război mondial tov. Kadar Janos 
a îndeplinit munci de conducere 
în Partidul Comunist Ungar. In 
1942 a fost ales membru al C.C., 
iar în 1943 — secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Ungar. To
varășul Kadar Janos a desfășu
rat o activitate intensă pentru or
ganizarea luptei oamenilor muncii 
din Ungaria împotriva fascismu
lui și războiului antisovietic, pen
tru pace, pentru independența na
țională și libertatea Ungariei, 
pentru cauza socialismului.

In anii dominației regimului 
hortyst tov. Kadar Janos a în
fruntat persecuțiile poliției fas
ciste, a fost arestat în repetate

rînduri și condamnat la închi- al Partidului Celor ce Muncesc 
soare.

După eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascismului tov. Kadar 
Janos a fost ales deputat al Adu
nării Naționale, iar apoi membru 
în Biroul Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Ungar. Din ia
nuarie 1945 pînă în august 1948 
el a deținut munci de răspundere 
și a fost vreme îndelungată 
secretar al Comitetului orășenesc 
Budapesta al Partidului Comunist.

La Congresul al IlI-lea al Par
tidului Comunist, în 1946, el a 
fost ales secretar general adjunct 
al C.C. al P.C. Ungar. In 1948 
tov. Kadar Janos este numit mi
nistru al Afacerilor Interne al 
Ungariei. In aprilie 1951, pe baza 
unor acuzații false, tov. Kadar a 
fost arestat.

După reabilitare, în iulie 1954 
a început din nou să participe ac
tiv la munca partidului, In iulie 
1956 plenara Comitetului Central

din Ungaria l-a cooptat în C.C. al 
Partidului și l-a ales membru a! 
Biroului Politic și secretar al Co
mitetului Central.

In perioada evenimentelor din 
octombrie-noicmbrie 1956, cînd 
forțele contrarevoluției inter
ne. sprijinite de imperialismul 
internațional, au încercat să nimi
cească regimul democrat-popular 
în Ungaria, tov. Kadar Janos a 
fost inițiatorul formării Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc, care a mobilizat și unit 
forțele celor ce muncesc din 
Ungaria, ce au înfrînt rebeliunea 
contrarevoluționară și au conso
lidat puterea oamenilor muncii.

Tovarășul Kadar Janos a fost 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc din no
iembrie 1956 pînă în ianuarie 
1958, iar în 1957 a fost ales prim 
secretar al 
Muncitoresc

uzina electrică, sala de 
tru, două cinematografe 
altele.

• S-a dai în folosință 
spital TBC și un complex 
terinar.

• în oraș s-a construit 
stadion cu o capacitate 
15.000 locuri.

• Spațiile verzi din cartie
re s-au extins ajungînd azi la 
o suprafață de circa 70 ha., 
iar în împrejurimile orașului 
s-au plantat 15 ha. de pădure.

• Sute de locuitori din 
oraș au sprijinit acțiunile 
sfatului popular prestînd pes
te 300.000 ore de muncă vo
luntară, la pavarea străzilor, 
amenajarea parcului de odih
nă și a ștrandului de la Du
năre.

• în prezent, în oraș se 
desfășoară lucrările pentru 
construcția unui hotel și ame
najarea unui nou bulevard.
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Stăm de vorbă cu tovarășul 
LUDOVIC OROSZ, prim secretar 
al Comitetului raional U.T.M. „1 
Mai“ din Capitală despre activi
tatea utemiștilor din raion, în ca
drul campaniei electorale.

— O primă întrebare : ce mă
suri a întreprins Comitetul raio
nal U.T.M. pentru sprijinirea cam
paniei electorale ?

— Am început cu o ședință a 
biroului raional. în care am discu
tat pe larg despre aportul pe care 
utemiștii și tinerij raionului nos
tru pot să-1 aducă desfășurării cu 
succes a campaniei electorale. 
Apoi au fost instruiți activul și 
secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M.

In urma propunerilor organiza
țiilor U. T. M. peste 
miști au fost aleși 
electorale, muncind 
buna desfășurare a

Un sprijin prețios 
miștii din raionul nostru desfă
șurării muncij de agitație în ca
drul campaniei electorale. Să vă 
dau numai cîteva exemple. Ma
joritatea materialelor agitatorice 
au fost difuzate de către utemiști. 
Aproape 300 de tinerj au for
mat circa 90 echipe care au difu-

370 de ute- 
în comisiile 

efectiv la 
alegerilor, 

îl aduc ute-

zat aproape 6.000 de diferite afișe 
cuprinzînd chemări ale Consiliului 
F.D.P. raional, broșuri etc.

— Ce ne puteți spune despre 
acțiunile pentru antrenarea largă 
a utemiștilor în campania electo
rală ?

— In primul rînd comitetul ra
ional U.T.M. a pregătit și difu
zat organizațiilor de bază U.T.'M. 
materiale propagandistice în le
gătură cu desfășurarea alegerilor. 
In foarte multe întreprinderi, în 
urma indicațiilor Comitetului ra
ional U.T.M., s-au organizat adu
nări cu tinerii unde li s-a vorbit 
despre caracterul democratic al 
legii electorale în R.P.R., despre 
drepturile electorale de care se 
bucură astăzi tinerii din țara 
noastră.

In urma sarcinilor trasate de 
comitetul raional, organizațiile 
U.T.M. s-au ocupat de îndruma
rea tinerilor să verifice înscrierea 
lor în listele de alegători. La fa
brica textilă „13 Decembrie“, de 
pildă, utemiștii în frunte cu secre
tarul organizației U.T.M. au mers

(Continuare în pag. 3-a)

J. ALPIN

UTEMI STUL
C. C. al Partidului 
Socialist Ungar.

Tovarășul Apro Antal

TRAIASCÀ IN VECI

Prim vice-președinte al Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, s-a 
născut în 1913 dintr-o familie de 
muncitori agricoli. El a luat par-, 
te activă la mișcarea tineretului 
muncitoresc, tar în 1931 a deve
nit membru al Partidului Comu
nist Ungar.

In perioada luptei poporului 
maghiar împotriva fascismului, 
el a devenit membru al C.C. al 
Partidului.

După eliberarea Ungariei, 
tov. Apro Antal a îndeplinit dife
rite munci de răspundere, de stat 
și partid, devenind în 1946 mem
bru al Biroului Politic al C.C. al

Partidului Comunist Ungar, al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Ungaria, iar din 1956 membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

A participat la formarea Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc în care a ocupat 
postul de Ministru al Industriei. 
In mai 1957 a fost numit vice
președinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc, iar 
din 28 ianuarie 1958 este prim 
vice-președinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc.

LUPTĂTOR INFLÂCARAT
PENTRU SOCIALISM!

PRIE TENIA Tovarășul Kallai Gyula

ROMINO-MAGHIARÄ

1

■
Tineretul, alături de întregul nostru po

por, salută astăzi cu căldură sosirea în 
R.P.R. a delegafiei Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar și a Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar în frunte cu tovarășul Janos 
Kadar, care face o vizită de prietenie în 
Republica Populară Romînă. Cu acest prilej 
poporul nostru adresează oaspeților 
care ne vizitează {ara tradiționalul 
ați venit în patria noastră”!

Scumpii oaspeți vor avea prilejul 
cunoaște mai îndeaproape viața nouă, 
cupările pașnice, constructive ale poporului 
romîn, succesele obținute de oamenii muncii 
din patria noastră în lupta pentru constru
irea socialismului. înfățișarea țării noastre 
s-a schimbat radical în anii regimului de 
democrație populară. Acesta este rezultatul 
efortului creator al poporului care urmează 
cu fidelitate politica înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, precum și al relațiilor 
de colaborare și ajutor reciproc cu toate ță
rile lagărului socialist din care fac parte și 
cele două țări ale noastre.

La baza relațiilor dintre R.P.R. și R. P. 
Ungară — relații de tip nou, create pentru 
prima oară în istorie în cadrul lagărului so
cialist — stau principiile internaționalismu
lui proletar, principii verificate de viață.

Republica Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară, oamenii muncii din cele 
două țări ale noastre luptă pentru o cauză 
comună, pentru un țel comun. Ei pășesc cu 
fermitate pe drumul comun al socialismului. 
Orînduirea de stat se caracterizează prin 
aceea că Ia putere se află clasa muncitoare 
în alianță cu țărănimea muncitoare, că for
ța conducătoare este partidul clasei munci
toare călăuzit de învățătura marxist-leni- 
nistă. Importanța și necesitatea relațiilor 
noastre, de prietenie, colaborare și ajutor 
reciproc reies tocmai din aceste caracteris
tici comune, sînt determinate de lupta co
mună pentru construirea socialismului, pen
tru dezvoltarea economiei naționale, a țări
lor noastre, a culturii șl științei, pentru a- 
părarea independenței țărilor noastre, pen-

dragi 
„Bine

de a 
preo-

tru zădărnicirea planurilor agresive ale im
perialiștilor dușmani de moarte ai orînduiril 
noastre.

Poporul nostru apreciază realizările obți
nute de oamenii muncii din Ungaria, în anii 
regimului de democrație populară. Produc
ția industriei socialiste a țării prietene a 
luat un puternic avînt, întrecînd volumul 
producției antebelice. Capacitatea de produc
ție a industriei s-a triplat față de perioada 
antebelică. In satele maghiare s-au ridicat 
școli, cămine de zi, cinematografe, biblio
teci și case de cultură, are loc o amplă ope
ră de culturalizare a masei,or. Pe baza con
vingerii asupra justeții politicii partidului 
de creare a unei vieți noi, la sate, au luat 
ființă o serie de unități socialiste în agri
cultură. Se dezvoltă comerțul intern și ex
tern al R. P. Ungare. înflorește continuu 
știința și cultura care au devenit un bun al 
maselor. Strîns uniți în jurul partidului și 
guvernului oamenii muncii maghiari luptă 
cu hotărîre pentru înlăturarea greutăților 
care mai există, pentru continua îmbunătăți
re a nivelului de trai.

Poporul maghiar, alături de toate 
celelalte țări socialiste, pășește cu încredere 
și neabătut pe drumul construirii socialismu
lui, obținînd succese pe care poporul nostru 
le privește cu adîncă bucurie frățească. Po
trivit cifrelor date recent publicității de Bi
roul Central de Statistică al R. P. Ungare, 
în cursul lunii ianuarie 1958, producția in
dustriei grele a depășit simțitor nivelul în
registrat în cursul lunii precedente. Produc
ția de cărbune a sporit cu 12 la sută, iar 
în ce privește producția de țiței, fontă, oțel, 
aluminiu, benzină etc., în luna ianuarie a.c. 
se constată, de asemenea, depășiri față de 
producția din decembrie 1957.

Relațiile de prietenie închegate de-a lungul 
veacurilor între cele două popoare în lupta 
împotriva exploatării și asupririi au căpătat 
în anii regimului de democrație populară o 
bază nouă, mai trainică, transformîndu-se 
într-o prietenie de nezdruncinat. Pe vremuri, 
cînd la cîrma regimurilor trecute se aflau

(Continuare în pag. 4-a)

(

Membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului 'Muncitoresc 
Sociai’.ist Ungar, secretar al C.C., 
Ministru de Stat în Guvernul Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc 
al R. P. Ungare.

S-a născut în 1910 dintr-o fa
milie de mici meseriași; el a stu
diat la Facultatea de Filozofie 
a Universității din Budapesta. In 
1931 a fost primit în Partidul Co
munist din Ungaria. A organizat 
la Debrețin mișcarea comunistă 
a tineretului muncitoresc și uni
versitar, iar în perioada celui 
de-al doilea război mondial a par
ticipat la organizarea Frontului 
Popular Antifascist.

După eliberarea Ungariei a fost 
ales membru în C.C. al Partidu
lui Comunist Ungar. Intre 1949- 
1951 a fost Ministru al Afacerilor 
Externe, iar din 1955 locțiitor al 
Ministrului Culturii. Din noiem-

brie 1956 este membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, iar 
din februarie 1957 este secretar 
al C.C. aI P.M.S.U.

★
Din delegația Guvernului Re

voluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar și a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, fac parte de asemenea 
Nemeth Carofy, membru al C.C. 
al P.M.S.U., secretarul organi
zației județene de partid 
Csongrad, Sebeș Istvan, loc
țiitorul ministrului Afacerilor Ex
terne, Keleti Ferenc, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Ungare la București, 
Szirmai Istvan, membru al C.C. 
al P.M.S.U., directorul Secției de 
gitație și propagandă a C.C. al 
’.M.S.U.

„Esențialul în munca noastră 
de educație este să-1 învățăm pe 
fiecare tînăr utemist să-și tră
iască astfel anii primăverii vie
ții sale încît să-și aducă aminte 
mai tîrziu cu mîndrie că a fost 
vrednic să țină pasul cu uriașele 
transformări înnoitoare ale vieții 
poporului nostru. Iar a realiza 
acest lucru înseamnă a-1 învăța 
să privească vulturește înainte, să 
vadă viitorul de aur al patriei 
noastre, să-și facă din acest viitor 
țelul vieții sale. N-avem dreptul să 
privim nepăsători la acei tineri 
care-și irosesc anii cei mai fru
moși, trăind o viață măruntă, al 
cărei „ideal“ e redus la orizontul 
îngust al cîrtiței“.

Am citat aceste cuvinte spuse 
de delegatul Gheorghe Stroe la 

anizațieî regionale 
'; re- 

centrală care a fost

conferința organizației regioi 
Pitești a U.T.M. pentru că ele 
flectă tema 
dezbătută.

★
a pornit, în anali-

pm.s.u.

Conferința 
za sa, de la modul cum au reușit 
organizațiile U.T.M. din regiunea 
Pitești să pună întreaga muncă 
politică și educativă în scopul 
mobilizării tineretului la lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor par
tidului, pentru construirea socia
lismului.

O cifră: 12.000 de tineri au
fost antrenați în întrecerea socia
listă în fabrici, în mine, în 
S.M.T.-uri, la sonde, pe șantiere. 
Munca fiecăruia este un firicel de 
ciment care, adunate laolaltă, mi
lioane, alcătuiesc betonul din care 
se încheagă temelia de granit a 
patriei noastre. Din rîndul acestor 
12.000 de tineri s-au ridicat peste 
1.900 fruntași în producție.

La originea acestor succese stă

munca desfășurată de organiza
țiile U.T.M. pentru educarea con
științei socialiste a tinerilor mun
citori, a răspunderii pentru orga
nizarea mai bună a procesului de 
producție, pentru însușirea tehni
cii moderne. Conferința a apre
ciat preocuparea comitetului re
gional pentru calificarea tinere
tului, pentru organizarea cursuri
lor de minim tehnic, a ciclurilor 
de conferințe pe teme de econo-

allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii.

însemnări 
pe marginea lucrărilor 
conferinjei organizației 

regionale-Pifești 
a Uniunii Tinerefu'ui 

Muncifor

mie concretă și tehnică (de pildă 
cele care au avut loc în bazinul 
carbonifer). Un rezultat bun au 
dat de asemenea consfătuirile or
ganizate cu tinerii fruntași din 
schelele petrolifere și cu cei din 
sectorul forestier, care s-au sol
dat cu generalizarea metodelor 
înaintate în rîndul a rrtîi de tineri 
muncitori. Organizațiile U.T.M. 
au reușit să creeze peste 560 bri
găzi de producție ale tineretului, 
165 posturi utemiste de control. 
Inițiativa tinerilor de la „Progre- 
suT'-Brăila a fost aplicată de 
peste 4.000 de tineri din 27 între
prinderi industriale ale regiunii.

Tinerii au plantat 13.000.000 
puieți. însuflețiți de un puternic 
sentiment patriotic 84.000 de ti
neri și copii au răspuns chemării

comitetului regional U.T.M., mun
cind voluntar la refacerea pădu
rilor. Dezbătută în adunări des-> 
chise ale organizați.lor U.T.M., 
sau în adunările solemne ale pio
nierilor, chemarea comitetului re
gional „Să refacem pădurile pa
triei“, a găsit un larg ecou în su-1 
fletele utemiștilor și pionierilor. 
S-a pornit o adevărată întrecere 
între zeci de mii de tineri. Pădu
rile tinere sădite vor crește cu 
anii, odată cu cei ce le-au sădit.

Ca rezultai al muncii politice 
dusă de organizațiile UiT.M-. sub 
directa conducere și îndrumare a 
organelor și organizațiilor de 
partid, a comuniștilor, peste 15.000 
de tineri țărani muncitori din sa
tele regiunii Pitești, au făcut ma
rea cotitură în viața lor. pășind 
cu încredere pe drumul socialis
mului, intrînd în gospodăriile co
lective și întovărășirile agricole 
și zootehnice. Dintre el, peste 
12.000 sînt utemiști (în raionul 
Drăgășani de pildă, din cei 2.800 
de utemiști 2.500 sînt membri ai

savin stelian

mai mult
METAL

economisit!

Solemnități cu prilejul decorării
unor ateliere ale C. F. R.
și Rafinăriei nr. 1 Ploești

Miercuri după-amiază a 
loc solemnitatea înmînării 
nului „Apărarea Patriei“ 
II-,a Atelierelor C.F.R. 
bruarie“-Cluj, Atelierelor C.F.R. 
Galați, Ate.ierelor C.F.R. „Ilie 
P.ntilie“-Iași și Rafinăriei nr. 1 
Ploești, unități decorate cu pri
lejul celei de-a 25-a aniversări a 
eroicelor lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petrol.ști din ianua- 
rie-febru.arie 1933.

La Cluj solemnitatea a fost 
deschisă de tov. Grigore Szabo, 
președinte.e comitetului de între
prindere al atelierelor.

După c.tirea decretului Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
prin care se conferă înalta dis
tincție Atelierelor C.F.R. „16 Fe
bruarie“ din Cluj, tov. Francisc 
Kulcsar, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular re
gional Cluj, a felicitat pe cefe
riști u.rîndu-le noi succese în 
viitor pentru îmbunătățirea 
transporturilor pe calea ferată.

S-au înmînat apoi ordine, 
medalii și insigne „Pentru me
rit ceferist“ unor muncitori parti-

avut 
Ordi- 
clasa 

16 Fe-

Șici-panți la luptele din 1933 
unor fruntași în producție.

In numele colectivului Atelie
relor a mulțumit ing. Vasile Ga
loș, mecanicul de locomotivă
Santha Geza. fierarul
Brînzaș, maistrul. Mezep Ștefan, 
sudorul Rusu Ioan 
Timofi, unul din 
luptelor ceferiștilor 
1933.

și Gheorghe 
organizatorii 
clujeni din

★
Le festivitatea înmînării Ordi

nului „Apărarea Patriei“ clasa 
Il-a Atelierelor C.F.R. „Ilie P.n- 
tilie“ din Iași au participat 
peste 1.500 de ceferiști și repre
zentanți ai altor întreprinderi in
dustriale din localitate. După ci
tirea decretului Prezidiului Mar.i 
Adunări Naționale prin care se 
conferă Atelierelor C.F.R. „Ilie 
Pintil e“ din lași Ordinul „Apă
rarea Patriei“ clasa 11-a, tov. 
Constantin Nistor, președintele 
sfatului popular regional, a feli
citat călduros colectivul acestei 
unități feroviare urîndu-i noi 
»uccese ta viitor.

A mulțumit pentru înalta dis
tincție acordată tov. Alexandru 
Sovetov, directorul Atelierelor, 
muncitorii Gheorghe Moloman, 
Gheorghe Zotta, Petre Crețu și 

Mihai >ng- Gheorghe Păun, participanți 
la luptele ceferiștilor din 1933.

La sfîrșitul adunării s-a trimis 
o telegramă de salut Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn.

★
Inmînarea Ordinului „Apărarea 

“ ' ’ i“ clasa 11-a rafinăriei nr. 
Ploești a avut l°c >n Pre- 
unui mare număr de mun- 
rafinori și distilatori din 

important centru petroli-

planul producției globale cu 1,2 
la sută și să dea peste plan 
9.000 tone produse albe. Au mai 
luat cuvîntul, mulțumind pentru 
înalta distincție acordată, munci
torii Ion Nicolescu și Pavel 
Mihai.

Patriei
1 din 
zența i 
citori 
acest i 
fer.

Tov. Gheorghe Stan, președin
tele sfatului popular regional 
Ploești, i-a felicitat călduros pe 
petroliștii din această unitate in
dustrială.

In numele petroliștilor a mul
țumit tov. Manea Ionescu, direc
torul Rafinăriei nr. 1, care a ex
primat totodată angajamentul 
colectivului rafinăriei ca în 
cursul anului 1958 să depășească

avut loc 
decretu- 
Adunări 
Fabricii

★
La festivitatea care a 

la Galați, după citirea 
lui Prezidiului Marii 
Naționale de decorare a
de piese de schimb C.F.R., tov. 
Nicolae Ganeț, luînd cuvîntul în 
numele Comitetului executiv al 
sfatului popular regional Galați, 
a arătat că această distincție 
exprimă înalta prețuire a parti
dului și guvernului pentru cefe
riștii gălățerii.

în numele ceferiștilor au mul
țumit tov. Gheorghe Alexașev, 
directorul Fabricii de piese de 
schimb C.F.R. Galați, Constantin 
Chicuș, participant la grevele 
ceferiștilor gălățeni din februa
rie 1933 și ajustorul Ștefan 
Irimia, fruntaș în producție.

TG. MUREȘ ( prin tele
fon). — Tinerii muncitori de 
la atelierele de zonă fi de la 
depoul C.F.R. Tg. Muref au 
răspuns cu însuflețire la che
marea muncitorilor refițeni de 
a economisi metal. Zilele tre
cute, au avut loc adunări ale 
tineretului consacrate acestei 
acțiuni. La adunarea de la de
poul C.F.R. Tg. Muref, tov. 
Augustin Angheleanu, inginer 
fef, a citit chemarea refițeni- 
lor fi a arătat că ți in cadrul 
depoului sînt posibilități mari 
pentru economisirea metalu
lui.

Au luat apoi cuvîntul nu- 
meroți muncitori tineri ți 
vîrstnici. Comunistul Kovacs 
Miclos ți utemistul Lazăr Ion 
de la forjă s-au angajat să e- 
conomisească 1000 kg. fier 
prin recondiționarea ți folosi
rea pieselor vechi ți a dețeu- 
rilor. Strungarul Dionisie Măr- 
guș a arătat că va economisi 
500 kg. fier prin recondițio
narea pieselor vechi (la injec- 
toarele de aburi, axe de ele
vator etc.) ți prin respectarea 
ți chiar reducerea normelor de 
consum.

Tinerii de la depou au ho- 
tărît reducerea consumului de 
metal cu 6 tone pînă la sfîr- 
țitul anului ți economisirea a 
încă unei tone prin recondi- 
ționări, iar cei de la atelierele 
de zonă — economisirea a 5 
tone de metal. Astfel, pe în
tregul complex C.F.R. Tg. Mu
ref, se va realiza o economie 
de 12 tone metal.
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PENTRU MUNCA DE AGRONOM
O cameră a căminului Institu

tului Agronomic din Cluj. Stu
denții se pregătesc de culcare. 
Cineva, mai precis Neiu Plitea, 
din anul III povestește:

— ...Precum știți mi-am 
trecut vacanța de iarnă la

8
8
8
8
8
8

8
?

Din programul 
Casei de cultură 
„Grigore Preoteasa“ 

a studenților 
din București

JOI 20 februarie 1958, orele 
20 : Seară de teatru : 
„Dezertorul“ de Mihail 
Sorbul. Prezintă colec
tivul de teatru al 
densității ,.C. 1. 
hon“

Uni- 
Par-

1958,VINERI 21 februarie
orele 18: Demonstrație 
de box prezentată de 
secția de box a clubului 
„C. I. Parhon“, sub con
ducerea antrenorului Că- 
linescu.

8

8

g

8
8

8
8
i
8
8
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orele 20 : Festivitate organi
zată în colaborare cu 
Comitetul 
A.R.L.U.S.
cu Ziua Armatei So
vietice și a Flotei Mari
time militare a U.R.S.S. 
Va lua cuvîntul tov. ge
neral Slicaru Vasile. Ur
mează program artistic 
prezentat de Ansamblul 
M.A.I. și reuniune stu
dențească.

SIMBATA 22 februarie 1958, 
orele 20: Acad. M. Rol- 
ler va vorbi despre: 
„Aspecte din lupta parti
dului pentru unitate“ cu 
prilejul împlinirii a 
10 anj de la primul Con
gres al P.M.R.—Urmează 
un concert de muzică 

ușoară prezentat de In
stitutul de construcții.

DUMINICA 23 februarie 
1958, orele 10: 15 ani de 
la înființarea organiza
ției tineretului revolu
ționar grec (E.P.O.N.).

orele 20: „Deputatul în sluj
ba poporului“. Va vorbi 
cont. univ. Diculescu St. 
Urmează concert de mu
zică ușoară prezentat de 
Ansamblul Facultății de 
medicină veterinară.

orășenesc 
în legătură

pe- 
o 

casă de odihnă. Odată vine la 
mine un necunoscut.

— Am auzit că ești agronom. 
Așa-i ? Să fim prieteni.

Mi-a povestit viața lut. A fost 
cîndva student la agronomie ca 
noi. Dar... ii era groază cînd se 
gindea ce-1 așteaptă după ab
solvire : satul fără operă și tea
tru, fără trotuare, cu noroaie, 
cu plictiseală de moarte: L-am 
privit lung, lung de tot: lașul!

— Uite-te la mine — îmi zi
cea. Sînt elegant, curat. Am re
nunțat la agronomie și sînt func
ționar. Un funcționar mulțumit 
că trăiește la oraș.

— Și ce vreți de la mine? l-am 
întrebat intr-un tirziu indignat.

— Nu te înțeleg. Ești tînăr. 
Cum dracu ți-ai ales meseria 
asta?

— De mic copil mă visam a- 
gronom. Oriunde eram, acest 
gînd, această chemarea, mă ur
mărea. Mă pasiona deopotrivă 
creșterea griului ca și cea a mă
rului... îmi dau seama ce am 
făcut. Știu că această profesie 
nu-i deloc ușoară, dar gîndul că 
voi avea de înfruntat greutăți 
mă face să fiu și mai perseve
rent la învățătură. Nu voi fugi 
de greutăți. Nu voi refuza să 
merg la țară. Acolo sînt oameni 
minunați. Viața nu-i searbădă, 
cum o descrii d-ta. Nu uita: nu 
voi da niciodată, pe un post de 
funcționar, rolul meu de agro
nom al satului. Noi studenții sîn
tem chemați de organizația noa
stră să înfrîngem greutățile, să 
mergem acolo unde patria are 
nevoie de noi.

„Funcționarul" s-a îndepărtat 
morinăind. De-atunci m-a ocolit.

★
La sediul U.T.M. s-a încins o 

discuție însuflețită. Tema: dra
gostea și consecvența față de 
profesia aleasă. De fapt nu o 
discuție ci mai degrabă un pro
log al dezbaterilor — alcătuirea 
planului unor acțiuni pe care și 
le propunea organizația U.T.M. 
a anului III al 
agronomie.

S-au convocat 
generale ale 
U.T.M. deschise, 
rui an de studii.

Facultății de

apoi adunări 
organizațiilor 

în cadrul fiecă- 
Și aici s-a dez-

bătut aceeași temă. Altădată a 
fost invitat inginerul șef al sec
ției agricole regionale, inginerii 
agronomi ce muncesc de multă 
vreme în producție, tehnicieni, 
președinți de gospodării agricole 
colective din regiune care au vor
bit in fata studenților despre u- 
tilitatea și frumusețea meseriei 
de agronom, despre rolul agro
nomului în făurirea vieții noi a 
satelor.

S-a format un activ de stu
denți mai ales dintre acei care 
au muncit vreme îndelungată în 
agricultură ca tehnicieni, sau ca 
muncitori. Aceștia, seara ori în 
orele de răgaz discută cu ceilalți 
studenți despre viata ia tară, 
despre munca ce-i așteaptă, des
pre frumoasele satisfacții pe 
care ti le dă profesia de agro
nom.

In camera 16, printre alți stu
denți, locuiește și Viorei Chiciu- 
deanu. A absolvit școala medie 
tehnică agricolă. Mulți ani a fost 
tehnician. Cunoaște caracterul 
muncii de agronom. In aceeași 
cameră sînt studenți care n-au 
prea fost la tară. Este vorba des
pre Gh. Roman și Victor Stru- 
șievici. Seara, Viorei le vorbește 
cu pasiune despre zilele petre
cute la {ară, le insuflă cu răb
dare dragostea fată de locurile 
unde vor muncii nu peste multă 
vreme.

Cu prilejul acestor schimburi 
de păreri s-a discutat despre 
foștii studenji 1. Misir și Stoica 
Vasile care au părăsit mai de 
mult facultatea inspăimîntați de 
perspectiva muncii la sate.

— Aceștia erau, spunea stu
dentul Ștefan Tudor, „plimbă
reții“. Niște carieriști în toată 
puterea cuvîntului, care nu veni
seră la facultate pentru că îndră
geau meseria de agronom, ci 
numai pentru a dobindi o 
diplomă universitară. Au crezut 
că o vor ciștiga ușor, dar nu le-a 
mers. Și-au încercat „norocul“ 
phmbindu-se de la un institut la 
aitul, dintr-un oraș in altul. 
Peste tot spuneau cu cinism : 
sîntem în căutarea profesiei celei 
mai potrivite caracterului și aspi
rațiilor noastre. Acum sînt „de 
profesiune... fără“, oameni care 
nu aduc nici un folos societății.

La anul m s-a discutat și 
problema „dacă fetele pot fi ori 
nu, buni ingineri agronomi“.

De unde pînă unde o asemenea 
discuție ?

De la afirmația cuiva (ai cărui 
nume nu l-a putut spune nimeni)

că agronomia nu-i o profesie 
potrivită pentru fete!

Cele mai însuflețite discuții 
s-au purtat în dormitorul 11. 
Aici locuiește și Marioara Herlea, 
responsabila cu munca cultu
rală în comitetul U.T.M. pe insti
tut, ieri 
studentă

Fetele 
această 
cîștigînd 
juste pe toți colegii.

Deasemenea cadrele didactice 
din institut se preocupă mai 
mult de educarea studenților in 
spiritul mîndriei față 
tul în care învață.

N-ar fi rău dacă 
U.T.M. ar întocmi o 
a institutului, dacă periodic ar 
invita Ia adunări generale
U.T.M. pe cei mai vrednici
absolvenți, care să cultive mîn- 
dria față de institut, față de a- 
ceastă profesiune.

Cu sprijinul rectoratului se 
organizează în fiecare vineri 
vizionarea unor filme tehnice de 
specialitate, menite să îmbogă
țească cunoștințele teoretice ale 
viitorilor agronomi. La acestea 
se mai adaugă conferințele din 
cadrul învățămîntului politic 
U.T.M. care în marea lor majori
tate se referă la problemele agri
culturii.

Chiar deplasările echipelor 
artistice Ia inaugurarea unor 
gospodării colective sînt acțiuni 
inițiate pentru a-i apropia pe 
studenții agronomi de locul și 
oamenii care-i așteaptă.

Ca urmare firească a muncii 
politice desfășurate de organiza
ția U.T.M., toți studenții au în
cheiat cu entuziasm contractul 
prin care se obligă ca timp de 
5 ani să lucreze intr-o 
productivă, acolo unde 
repartizați de Ministerul 
culturii

Este 
dire a 
rate.

azițesătoare fruntașă, 
fruntașă, 
au combătut cu 

înjositoare afirmație 
de partea poziției lor

tărie

organizația 
monografie

unitate 
vor fi

Agri-
și Silviculturii, 

cea mai grăitoare oglin- 
roadelor muncii desfășu-

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului 
pentru regiunea Cluj.

„OMUL CU PRINCIPII"

Nimic nu se pierde

Totul se transformă
Desen : C. TABACU I

Organizația
U. T. M

și asociațiile 
studenților

înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P.R., face parte 
din ansamblul măsurilor prevă
zute în Hotărîrea Biroului Politio 
al C.C. al P.M.R. din iunie 1956, 
cu privire la unele măsuri de îm
bunătățire a muncii politico-educa- 
tive în rîndul , studenților. Odată 
cu înființarea asociațiilor studen
ților, organizațiile U. T. M. din 
institutele de învățămînt superior 
au primit o nouă sarcină : să în
drume activitatea acestor asociații, 
să vegheze ca munca lor să fie 
integrată alături de toți factorii 
care răspund de formarea viitori
lor specialiști devotați regimului 
nostru, constructori activi ai socia- Organizarea 
lismului.

începutul, ca orice început, a 
fost anevoios. Trebuia, în primul 
rind, să îndepărtăm din rîndul 
unor studenți concepția că aso
ciația studenților este o organiza
ție care se ocupă de probleme pur 
profesionale și exclusiv de rezol
varea unor probleme materiale. 
Deci, îndrumarea noastră trebuia 
să asigure conținutul politic și 
educativ al activității asociațiilor. 
Ne-am îngrijit de la început ca în 
activul asociațiilor să fie antrenați 
cei mai buni utemiști, tineri nu 
numai entuziaști dar și pregătiți 
politicește, cu experiență. Lucrul 
acesta l-am făcut, dar nu ne 
putem declara încă mulțumiți.

Sîntem acum la un an și mai 
bine de la începutul activității 
asociațiilor. Avem o oarecare ex
periență. Am determinat și am 
început să rezolvăm, cu sprijinul 
organizației de partid, principalele 
probleme privind activitatea aso
ciațiilor, am acumulat oarecare 
experiență în domeniul îndru
mării acestora. S-au mai ridicat și 
se mai ridică încă mereu alte 
probleme, cărora trebuie în mod 
practic să le răspundem.

Una din sarcinile importante 
ale asociațiilor studenților stabi
lite prin Hotărîrea Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., este activita
tea menită să dezvolte preocupările 
profesional-științifice ale studen
ților. Pentru aceasta trebuia dusă 
o activitate susținută care să dez
volte studenților conștiința răs
punderii, să-i facă să muncească 
conștienți că munca lor servește 
unui scop și că acest scop este slu- 
jirea patriei. Noi, comitetul 
U.T.M. al institutului avem o ex
periență mai mare de muncă.

Ne-am luat deci sarcina de a ajuta 
consiliile asociațiilor să instruiască 
responsabilii de grupă și delegații 
de an cum să muncească. Avem 
de-a face cu cadre alese din rîndul 
studenților cu o bună pregătire 
profesională — majoritatea ute
miști — care se bucură de autori
tate în masa studenților datorită 
perseverenței, seriozității, inițiati
vei lor. Cadrele asociațiilor au 
început să urmărească în perma
nență frecvența la cursuri și aemi- 
narii, au purtat discuții indivi
duale cu cei rămași în urmă, au 
luat măsuri pentru a lichida 
absențele nemotivate de la ore.

i unui raid fotografic 
în institut pentru combaterea 
indisciplinei și abaterilor s-a dove
dit eficace. în general, cadrele 
U.T.M. din ani și grupe au lucrat 
împreună cu cadrele asociațiilor. 
La un moment dat ne-am dat 
seama, însă, că preocupările pen
tru activitatea profesională sînt 
destul de limitate ; ele se refereau 
mai ales la problemele organiza
torice. Comitetul U.T.M. a atras 
atenția comisiei profesionale asu
pra acestui pericol, făcîndu-i și 
unele recomandări. Era vorba 
mai ales de probleme de conținut

C onf erinte
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Institutul de căi ferate „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Capitală. 
Studenții Constantin Bălășoiu și Dumitru Șerban (în prim 
plan), studiază în laboratorul de semnalizare C.F., manevrarea 

blocului de centralizare electro- mecanică.

După o scurtă vacanță s-au redeschis porțile institutelor de învă- 
țămint superior.

Odată cu începerea cursurilor s-au luat și toate măsurile pentru 
continuarea acțiunilor începute. As tfel, se vor organiza deîndată semi- 
narii cu cadrele de conducere ale U.T.M. în legătură cu problemele 
ridicate în documentele Plenarei a lll-a a C.C. al U.T.M. și se vor 
discuta și alte teme ce vor fi ridicate în cadrul adunărilor generale. 
S-a dat deja bibliografia necesară și studierea materialelor plenarei 
a lll-a a început.

tn semestrul trecut s-a început un ciclu de conferințe despre : 
„Morala comunistă, estetică, cultură“, în cadrul învățămîntului politic 
al U.T.M., la care s-au înscris peste 1.100 de studenți. La Facultatea 
de electrotehnică — București, scriitorul I. Șerbu a ținut confe
rința „Despre prietenie, tovărășie și dragoste“. Conferințele sînt 
urmate de întrebări și discuții.

Asemenea cicluri de conferințe au organizat și celelalte facultăți. 
La unele din aceste conferințe amfiteatrul a fost pur și simplu mic 
și neîncăpător.

In semestrul acesta conferințele vor continua. S-au dat deja temele 
și trebuie să recunoaștem că sint interesante.

In săptămina aceasta clubul Buzești va găzdui participanții la con
ferința organizată la Facultatea de mecanică și ținută de profesorul 
Mitu Dumitrescu. Vor participa la această conferință și studenți de 
la alte institute de învățămînt superior din București. După discuții 
va urma o reuniune tovărășească.

In curînd se va deschide un alt ciclu de conferințe cu tema : 
„Despre unele probleme ale const rucției socialiste la sate“, tn viitor 
vor fi deschise alte cicluri de conferințe ce vor trata despre sociali
zarea agriculturii, industria socialistă, dezvoltarea economiei națio
nale etc.

Autodeservirea

„CĂMINUL -

casa noastră“

I. RIZESCU 
student

Un grup din echipa artistică a Casei studenților „Grigore Preoteasa“ din București

)TTînrîroTrîrîrîrîrzrirBTrîrirîroiroTrîrîr!rîrir8Tnro7rirîr 
cămin și Vița Frun
ză, administratorul 
căminului, știu cită 
bătaie de cap au a- 
vut cu camerele 52 
și 66. Adică... nu cu 
camerele ci cu stu
dentele Edith Bau- 
bach, Constanța
Cherciu, Maria lan- 
cu. Eugenia Popcacu 
și altele care locuiesc 
aici și care uitau 
să-și facă ordine și 
curățenie în camere, 

încet, încet, mai 
de mustrare, mai de 
rușine, fetele s-au a- 
daptat.

„Acum 
mulțumite 

De cîteva 
control, am 
dine și-n 
Iar“, mi-au 
la plecare 
bila comitetului 
cămin și administra
toarea.

— Bine, bine, la 
dumneavoastră văd 
eu, totul e în regulă. 
Dar la celelalte că
mine ale institutului 
cum stau lucrurile?

— Am auzit, mi-a 
răspuns Elena Mu
șat, că vor să ne ur
meze și băieții de la 
Căminul nr. 3.

— Hm! Nu prea 
aș crede, 
fat-o, 
sprîncene 
Otenparu.
sînt, prin excelență, 
dezordonați...

Ce zic băieții de 
această apostrofare? 
Cerem părerea, în 
primul rind a celor 
de la Căminul nr. 3, 
dar nu numai a lor.

STELA NEAGU

Textual, nu mi-a 
spus nimeni cuvinte
le de mai sus. Dar 
nu mi-a fost greu să 
le citesc în ochii fe
telor, in toată acea 
atmosferă de intimi
tate și curățenie ce 
domnește în Căminul 
nr. 2 al Institutului 
„Maxim Gorki“ 
București.

...A m apăsat 
întîmplare pe 
nul liftului... Etajul 
IV. Cobor. O 
pe un coridor 
gust, mărginit de 
parte și de alta 
uși. Deschid la 
tîmplare ușa 
rei cu
O cameră obișnuită: 
trei paturi, un dulap, 
o masă, noptiere, 
toate vopsite in alb. 
Pe masă un mileu 
brodat cu migală, 
deasupra fotografia 
unui tînăr... o amin
tire din vacanța pe
trecută la T ușnad; 
pe una din noptiere 
artiștii sovietici La- 
rionova și Batalov, 
preferații studentei 
Maria Castelan ; pe 
alta versurile lui Vir- 
gilius, poetul preferat 
al Lucreției Ivan din 
anul III...

Intru și în alte ca
mere: 47, 50, 52...
Peste tot aceeași cu
rățenie, aceeași grijă 
pentru înfrumuseța
rea și aranjarea cit 
mai cu gust a inte
riorului. Fetele au 
făcut din camerele 
lor interioare plăcu
te, odihnitoare. Perne 
fantezii, mileuri, fo
tografii și albume,

la 
buto-

iau 
în- 

o 
de 
in

carne- 
numărul 48.

vaze de flori, tablouri 
pictate de mina lor.

De altfel, întregul 
cămin îți dă impre
sia unei locuințe 
particulare unde se 
simte mina harnică 
și grijulie a gospo
dinei.

Dar, dacă o casă 
oarecare e îngrijită 
de o singură gospo
dină, căminul nostru 
e cu mult mai noro
cos. De ce? Fiindcă 
de îngrijirea lui nu 
se ocupă una sau 
două gospodine, ci... 
nouăzeci și opt...

Da! în fiecare zi, 
prin rotație, 
zeci și opt de 
dente mătură, 
sesc, spală geamuri
le, freacă parchetul, 
șterg praful. Aici a 
fost pusă în practică 
„metoda autodeservi- 
rii“.

Inițiativa a fost 
pornită din toamnă. 
De la începutul anu
lui comitetul U.T.M., 
Asociația studenților. 
Comitetul de cămin 
le-au strîns într-o zi 
pe studente într-o 
ședință și le-au între
bat: vreți să ușurați 
munca personalului 
de serviciu și în a- 
celași timp să vă 
creați mediul cel 
mai plăcut pe care îl 
doriți? Toate au 
vrut!...

Dar să nu credeți 
că, pentru a aduce 
la împlinire acest a- 
cord verbal, n-a fost 
nevoie de o muncă 
asiduă permanentă 
și migăloasă. Numai 
Elena Mușat, respon
sabila comitetului de

Participați cu toții 
la concursul 

„In pas cu viața“ I
Organizat de C.C. al U.T.M. și 

Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R.P.R., el are scopul 
de a-i ajuta pe studenți să-și îm
bogățească cunoștințele politice, 
profesional-științifice, culturale și 
artistice. Pînă la data începerii 
concursului (25 februarie) mai sînt 
doar cîteva zile. Pregătiți-vă, deci, 
din timp I

nouă-
stu- 

aeri-

sintern 
de ele. 
iile, la 

găsit or- 
camerele 
declarat 

responsa- 
de

a apostro- 
ridicînd din 

Georgeta 
Băieții

pierzînd din vedere scopul urmă
rit. De pildă,, căutăm prea multe 
forme de a combate chiulul, in
disciplina și ne bazăm prea puțin 
pe mijloacele de convingere. Fu
gim . de lozinci și în fuga noastră 
de lozinci neglijăm să arătăm stu
denților esențialul : răspunderea 
de a fi student, răspunderea de a 
învăța, nu-i ajutăm să-și privească

Să asigurăm un conținut politic-educativ 
activității asociațiilor studenților

ale muncii profesionale, de pre
gătirea studenților, de stimularea 
muncii științifice de cercetare. 
Dacă în grupe mijloacele folosite 
în munca cu studenții s-au limitat 
la discuții individuale, critici, 
analize, la nivelul anilor și facul
tăților s-au întreprins acțiuni mai 
mari. S-au organizat, de pildă, 
acțiunea pentru îmbogățirea și 
completarea bibliotecilor indivi
duale și concursul tip „Drumeții 
veseli“ pe teme profesionale.

în domeniul stimulării activi
tății profesional-științifice a stu
denților mai sînt încă multe 
lucruri de făcut. Am trecut peste 
un semestru, peste o seziune de 
examene, s-au tras concluzii. în 
dorința noastră de a întreprinde 
acțiuni interesante și mereu altele, 
în dorința de nou, organizăm 
uneori acțiuni în mod formal,

munca prezentă prin prizma mun
cii viitoare. Poate și de aceea în- 
tîmpinăm cu studenții în anul ab
solvirii unele greutăți la reparti
zare, întîlnim refuzuri din partea 
unor absolvenți care nu vor să se 
prezinte la locul de muncă. Ne 
ocupăm încă puțin de ridicarea 
conștiinței lor, exigența politică 
este încă scăzută, tragem încă pu
țin la răspundere pe studenți pen
tru neîndeplinirea sarcinilor lor 
profesionale și politice, pentru mo
dul cum răspund ei la chemările 
organizației, ale asociațiilor, pentru 
modul cum se achită de datorie 
atunci cînd trebuie să meargă în 
producție. Trebuie să ajutăm mai 
mult asociațiile studenților, să le 
ajutăm să nu se piardă în pro
bleme administrativo-organizato- 
rioe în dauna conținutului politio 
ți educativ al muncii,

O a doua problemă l-a care aș 
vrea să mă refer, ca fiind una din 
laturile importante ale activității 
asociației, este munca culturală. 
Comitetul U.T.M. a sprijinit și 
aici asociația studenților, mai ales 
în asigurarea unui conținut edu
cativ al muncii culturale. Institu
tul nostru are un cor, orchestră 
de muzică ușoară, o echipă de 
dansuri, un cerc dramatic. Ele nu 
s-au născut desigur ușor. Greul a 
început cu mobilizarea studenților 
apoi s-a ivit la alegerea reperto
riului și după aceea Ia compor
tarea membrilor formațiilor artis
tice. La mobilizarea studenților 
am sprijinit asociația prin cadrele 
noastre U.T.M. din ani și facultăți. 
La alegerea repertoriului am 
vegheat să fie cel mai bun și 
adecvat specificului nostru studen
țesc, să răspundă sarcinilor noas
tre educative. Formațiile noastre 
artistice sînt acum deținătoare ale 
unor premii și mențiuni, obținute 
datorită muncii lor, dar și dato
rită stilului de muncă 
față de ele. Și cu toate acestea 
s-au făcut și se mai fac greșeli. în 
unele ocazii Consiliul asociațiilor 
a exagerat în ce privește stimu
larea materială a membrilor echi
pelor artistice, s-a cam ploconit 
în fața unor talente stimulînd 
astfel vedetismul. Reacția noastră 
imediată a fost să atragă atenția 
Consiliului asociației asupra îmbu
nătățirii muncii educative care 
trebuie dusă cu studenții din for- 
națiile artistice.

adoptat

Activitatea culturală în institut 
a făcut, incontestabil, un salt 
serios. Casa de cultură a studen
ților și-a îmbunătățit activitatea. 
S-au organizat întîlniri cu diferite 
personalități, un concert ghici
toare, reuniuni, excursii etc. Nu 
mai putem vorbi despre o activi
tate culturală sporadică. în 
schimb, se manifestă alte lipsuri, 
în majoritate ele se datoresc gre
șelilor metodice și faptului că in
dicațiile comitetului U.T.M. n-au 
fost suficient valorificate. S-a 
accentuat prea puțin pe munca de 
conținut. De aceea s-a ajuns ca 
unii membri ai formațiilor artis
tice să activeze numai, sau aproape 
numai, de dragul stimulentelor 
materiale. De asemenea reuniu
nile, unele din ele, se fac de dra
gul de a se organiza, cu programe 
improvizate, departe de a avea un 
efect educativ. Vina aparține și 
asociațiilor studenților și comite
tului U.T.M. S-a strecurat în con
cepția unor cadre ale U.T.M. ideea 
că munca culturală aparține exclu
siv asociației și în consecință, au 
neglijat această sarcină. Va trebui 
să ridicăm neîntîrziat exigența 
politică față dc conținutul acestor 
manifestări

N-am vorbit în articolul de față 
nici pe departe despre toate aspec. 
tele muncii asociațiilor studenților 
nici despre toate aspectele îndru
mării lor de către organizația 
U.T.M. Ceea ce am arătat sînt pro
blemele mari. Vreau să spun în 
concluzie că organizației U. T. M. 
din institut mi« poate reproșa

lipsa de preocupare față de munca 
asociației studenților ; această pre
ocupare a existat și există. Ne 
pîndea însă un pericol pe care 
l-am sezisat și îl îndepărtăm 
acum cînd nu are mari repercu
siuni asupra muncii. Iată des
pre ce este vorba. S-a strecurat în 
concepția unor cadre ale U.T.M. 
și a unor cadre ale asociației, 
teoria delimitării sarcinilor. Și ca 
urmare s-a ivit tendința parcelării 
activității : asta facem noi, asta 
face asociația studenților. Această 
tendință profund greșită pornește 
nu de la înțelegerea greșită a 
principiilor, ci de la vanitatea, 
orgoliul, ambiția unor cadre ale 
asociațiilor care vor să aibă satis
facția unor realizări „fără tutelă“. 
Or, noi nu vrem să-i dădăcim ci 
să-i ajutăm, să-i îndrumăm din 
punct de vedere politic. Organiza
ția U.T.M. răspunde în fața par
tidului pentru întreaga activitate 
a asociațiilor. Ambele — și organi
zația U.T.M. și Asociația studenți
lor — trebuie să urmărească in
tensificarea muncii de educație po
litică și cetățenească a studenților, 
de ridicare a pregătirii lor profe
sionale. Problemele acestea le-am 
mai discutat, organizația de partid 
ne-a ajutat să vedem unde se află 
deficiențele. Rămîne ca hotărîrile 
pe care le-am luat să devină 
fapte.

Asistent univ. A. NEGRUȚIU 
secretar al Comitetului U.T.M. 
din Institutul politehnic — 

Orașul Stalin



Candidați
■w-

ai F.D. P.

Tractoristul din Hagieni

In raionul „1 Mai“ 
din Capitală

(Urmare din pag. l-a)

a 
de
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Ia centrul de afișare pentru 
verifica înscrierea lor în listele 
alegători.

Comitetul raional U. T. M. 
Mai“ a organizat de asemenea 
intîlniri colective cu tinerii care 
votează pentru prima dată. Una 
s-a desfășurat la Școala profesio
nală nr. 4, iar alta la fabrica 
„Stela“

In același timp au fost reco
mandate echipelor artistice, bri
găzilor artistice de agitație pro
grame speciale închinate alegeri
lor.

Tinerii din raionul nostru în- 
tîmpină în același timp ziua de 
2 martie cu noi succese în pro
ducție. In cinstea alegerilor, din 
inițiativa organizației U.T.M., la 
întreprinderea „Drumuri și po
duri“ s-au organizat 4 noi pos
turi utemiste de control. La fa
brica „Radio popular“ la „Ser- 
cum“ au luat ființă noi brigăzi 
U.T.M. de producție.

In legătură cu participarea 
largă a tinerilor la campania 
electorală aș mai vrea să dau un 
exemplu : peste 4.500 de tineri au 
luat parte de pildă la adunările 
de propuneri de candidați, jar cir
ca 5.000 de tineri au participat 
pînă acum la întîinirile candida- 
ților cu alegătorii, mulți dintre 
ei făcînd propuneri concrete pen
tru îmbunătățirea gospodăririi și 
înfrumusețării raionului nostru.

In încheiere aș vrea să reamin
tesc că tocmaj apreciindu-se apor
tul pe care tinerii îl aduc în ca
drul activității obștești, mai mulți 
utemiști au fost propuși drept 
candidați ai F.D.P. pentru diferite 
circumscripții electorale raionale.

Filmul romlnesc 
peste hotare

alLa Festivalul internațional 
filmului cultural de la Oberhausen 
(R. F. Germană) care s-a desfă
șurat intre 11 și 16 februarie au 
participat 35 de țări printre care 
și R. P. Romînă.

Premiul I al festivalului a fost 
decernat Canadei, premiul II — 
Angliei, iar 
REPUBLICII 
MINE.

PREMIUL III —
POPULARE RO-

★

lunii maj se va des- 
Mpntevideo cel de-al

In cursul 
fășura la 
III-lea Festival internațional al 
filmului documentar și experimen
tal, organizat de „Sodre“ — 
Uruguay.

Cinematografia țării noastre va 
prezenta la acest festival filmele 
documentare: „Theodor Aman“, 
„însemnări din Deltă“, „Chirurgia 
neoplasmului gastric", „Cetatea 
Histria“, „Uciderea pruncilor“, 
„Galatheea“, „Nuntă ciobăneas
că" și desenele animate „Fetița 
mincinoasă“ și „Ochelarii buni
cului“.

(Agerpres).

Coordonate necunoscute — PA
TRIA, BUCUREȘTI, GH. DOJA; 
Lizzie Mac Kay — REPUBLICA, 
ELENA PAVEL, ALEX. POPOV ; 
Umbre în plină zi — MAGHERU, 
LUMINA; Copilărie în Donbas — 
V. ALECSANDRI, I. C. FRIMU, 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE ; 
O scrisoare pierdută — CENTRAL. 
MIORIȚA ; Soldații — VICTORIA, 
ALEX. SAHIA, BOLESLAW BIE- 
RUT ; Taifun la Nagasaki — DOI
NA ; Startul tinereții — MAXIM 
GORKI ; O zînă ca-n povești și 
Balonul roșu — TIMPURI NOI ; 
Călătorie în tinerețe — TINERE
TULUI ; Arena celor curajoși — 
GRIVIȚA ; O lecție a istoriei — 
VASILE ROAITA, N. BALCESCU ; 
Erupția - CULTURAL ; Vrăjitoa
rea — UNIREA; Noapte de carna
val - C. DAVID ; Articolul 420 — 
ARTA, 23 AUGUST, LIBERTĂȚII; 
Ispita — FLACARA ; Simfonia Le
ningradului — MUNCA ; Luptăto
rul și clownul — DONCA SIMO, 
G. COȘBUC; Don Quijotte — 
ILIE PINTILIE ; Două lozuri — 
POPULAR; Ștrengărită — M. EMI- 
NESCU ; Dracul păcălit - 1 MAI; 
Trandafirii Iul Afah — VOLGA ; 
Dansez cu tine — OLGA BANCIC; 
Intr-un ceas bun — ALIANȚA ; Ri- 
chard al III-lea - AUREL VLAI- 
CU ; Cinematograful de altă dată 
- DRUMUL SERII.

La 18 februarie s-a încheiat în
tre O.N.T. „Carpați“ și Organizația 
turistică de tineret „Expres Bu
dapesta“ din R.P. Ungară un con
tract pentru schimburi de turiști.

In lunile iunie-august tineri tu
riști maghiari vor petrece câte 14 
zile pe litoralul Mării Negre. In 
aceeași perioadă, turiști din țara 
noastră vor petrece cîte 10 zile la 
Budapesta, iar alte grupuri oîte 
zile la Budapesta și 3 zile pe ma
lul lacului Balaton.

>

Cînd acum 
găsit pentru 
în față cu tînărul tractorist Va- 
sile Cosma, de la S.M.T.-Ha- 
gieni, am constatat că de fapt 
îmi era de mult cunoscut. Cel 
care mi l-a descris pentru pri
ma dată a fost președintele 
gospodăriei agricole colective 
din comuna Vasile Roaită.

— E un tînăr vrednic de în
crederea noastră — mi-a ex
plicat președintele. E băiat de 
aci, din sat de la noi, părinții 
lui sînt membri ai gospodăriei 
noastre. Il cunosc de cînd era 
numai de o șchioapă. In ’49 
cînd s-a înființat aci la noi, la 
Hagieni, S.M.T.-ul, cu toate că 
avea numai 15 ani a fost cel 
dinții care a mers să învețe 
meseria de tractorist. De a- 
tunci, în toți acești ani, Cosma 
a muncit cu tractorul pe ogoa
rele noastre și nu a muncit 
de loc prost. Faptul că în anul 
trecut gospodăria noastră a ob
ținut o producție de 2300 kg. 
grîu la hectar și 2.000 kg. boa
be porumb la hectar se dato- 
rește în bună parte și lui. Co
lectiviștii noștri au socotit că 
el este cel mai nimerit dintre 
noi spre a ne reprezenta în 
sfatul popular raional și de a- 
ceea l-am propus candidat al 
F. D. P. în circumscripția noa
stră.

— E om de nădejde — l-a 
complectat pe președinte un 
bărbat scund între două vîrste 
ce asista la discuția noastră și 
care mi se prezentă scurt: Va
sile I. Stoian.

— In ultimii doi ani eu am 
lucrat foarte mult cu el. Știți» 
eu sînt purtător de atelaje... 
Vasilică e un om minunat. 
Dacă m-ar pune cineva să-i 
fac o apreciere l-aș lua bini
șor de mină și l-aș duce la 
mine acasă. I-aș arăta podul și 
coșarele cu grîu și porumb, 
i-aș arăta copilașii îmbrăcați și 
încălțați și la urmă i-aș spune 
doar atît: toate astea i le da
torez într-o măsură și lui Cos
ma. El m-a lămurit pe mine,

cîteva zile m-am 
prima dată față

I

(Urmare din pag. l-a) 

colectivelor și întovărășirilor). 50 
de utemiști entuziaști, militanți 
pentru politica partidului la sate, 
au fost promovați în funcții de 
președinți de gospodării colective 
și întovărășiri.

Vorbind despre activitatea or
ganizațiilor U.T.M. de la sate, to
varășul Constantin Radu, prim 
secretar al Comitetului raional de 
partid-Potcoava, arată că în co
muna Tufeni adunările generale 
ale utemiștilor, activitatea poli
tică și culturală, munca dusă in
dividual cu fiecare tînăr, consfă
tuirile cu grupe de tineri, lectura 
materialelor din presă au avut 
drept scop lămurirea tinerilor a- 
supra necesității trecerii la viața 
socialistă. Utemiștii au alcătuit 
un comitet de inițiativă care a 
muncit neobosit, sub îndrumarea 
comuniștilor, pentru crearea înto
vărășirii „Filimon Sîrbu“. Rezul
tatele obținute au constituit un 
exemplu viu pentru oamenii din 
sat. In întovărășirea tineretului, 
numărul familiilor a crescut re
pede de la 30 la 130, iar averea 
obștească a sporit la peste 150 
hectare teren arabil. Acest exem
plu dat în conferință ilustrează 
importanța punerii în centrul în
tregii activități a organizațiilor 
U.T.M. din sate a muncii poli
tice pentru a face din fiecare ute
mist un propagandist înflăcărat 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, de transformare socialistă a 
agriculturii.

In conferință s-a arătat că în 
fiecare sat, școală, mină, fabrică, 
șantier etc., unde utemiștii au ob
ținut succese în munca lor, aces
tea sînt rezultatul direct al con
ducerii de către partid, al îndru
mării și sprijinului acordat de or
ganele și organizațiile de partid, 
de către comuniști.

Acest ajutor s-a manifestat și 
în cadrul conferinței însăși, la 
care au participat toți tovarășii 
primi secretari ai comitetelor ra
ionale de partid, numeroși acti
viști ai comitetului regional de 
partid, precum și tovarășul Ștefan 
Matei — prim secretar al comite
tului regional de partid.

Ceea ce au caracterizat dezba
terile conferinței regionale U.T.M. 
sînt spiritul de răspundere, matu
ritatea politică. Aproape fiecare 
delegat care a luat cuvîntul, ra- 
portînd conferinței succesele ob
ținute de organizația U.T.M. din 
care făcea parte, s-a ocupat tot
odată cu exigență de lipsurile 
care mai dăinuie în munca de 
educație comunistă a tineretului, 
de cauzele acestor lipsuri.

Toți vorbitorii au subliniat ne
cesitatea ca organele și organiza
țiile U.T.M. să manifeste mai 
multă grijă pentru conținutul po- 
litico-ideologic al muncii educa
tive desfășurate în rîndul utemiș
tilor, al tineretului.

S-a arătat de pildă că mai dăi
nuie formalismul și lipsa de efi
ciență în activitatea desfășurată 
de multe cercuri politice ale 
U.T.M. La întreprinderea minieră 
din Cîmpulung, în cursul anului 
trecut, au lipsit zilnic, nemotivat, 
din producție — în medie — 120 
de tineri. Numai în timpul irosit 
de acești tineri s-ar fi putut rea
liza, în plus, 120 tone de cărbu
ne. In mod firesc se pune între
barea : ce efect au avut acțiunile 

»»♦♦♦♦»»♦»♦ ♦ ♦

țăran sărac, cu o casă de co
pii, să intru în gospodărie. El 
ne muncește acum cu tracto
rul ogoarele de putem strînge 
belșugul de recolte.

' Dar nu numai colectiviștii 
din Vasile Roaită mi-au vorbit 
de tînărul candidat F. D. P., 
tractoristul Vasile Cosma. Di
rectorul S. M. T.-ului Hagieni, 
inginerul Victor Tofan, mi-a 
spus despre el că este unul 
dintre cei mai destoinici trac
toriști ai stațiunii, dîndu-mi ca 
exemplu faptul că anul tre
cut Cosma a realizat cu trac
torul două planuri anuale și 
jumătate.

Ion Duma, un tînăr tracto
rist din brigada în care lu
crează și Cosma, mi-a vorbit 
despre tînărul candidat.

— Sînt tractorist numai de 
un an. Cînd am ieșit prima 
dată cu tractorul pe brazdă nu 
prea reușeam eu să mă descurc. 
Nea Vasile — așa-i spune el 
din respect lui Cosma — m-a 
ajutat mult. Lucram cu un 
I.A.R. și mai ales dimineața 
nu reușeam să-l pornesc. Nea 
Vasile m-a ajutat. Odată țin 
minte că o sfeclisem. Nu mai 
mergea tractorul și pace. L-am 
controlat eu, dar nu reușeam 
să-i găsesc buba. Atunci a ve
nit nea Vasile și o după amia
ză întreagă am muncit punîn- 
du-mi la punct pompa de in
jecție. A doua zi eram cu trac-, 
torul în brazdă.

Pe tînărul tractorist Vasile 
Cosma l-am găsit în ziua aceea 
în remiza de mașini. Iși con
trola pentru ultima dată trac
torul gata de ieșit în campa
nie. L-am privit o clipă și apoi 
mi-am dat seama că-mi este 
foarte cunoscut. Figura lui 
mi-o zugrăvise cu căldură co
lectiviștii din Vasile Roaită, cei 
care l-au propus candidat 
F.D.P. în alegerile de la 2 mar
tie și tovarășii lui din S.M.T. 
Hagieni care îi vor da cu în
credere votul lor.

I. ȘERBU

întreprinse de organizația U.T.M. 
asupra atitudinii față de muncă a 
acestor tineri? Ele nu au influen
țat tocmai datorită faptului că 
de cele mai multe ori au purtat 
amprenta formalismului, pentru 
că nu și-au pus ca obiectiv con
cret lichidarea indisciplinei, ridi
carea conștiinței politice a tineri
lor. Printre chiulangii se numără 
și mulți cursanți de la cercurile 
politice ale U.T.M. care n-au în
vățat prea mare lucru din lecțiile 
citite din broșută sau expuse „în 
general“, fără legătură concretă 
cu situația din întreprinderea lor. 
Multe acțiuni cultural-distractive 
organizate de U.T.M., se rezumă 
la dans sau la repetițiile și spec
tacolele echipei de dansuri ori ale 
corului. Adunările generale nu-și 
puneau întotdeauna ca sarcină să 

Utemistul — 
luptător înflăcărat 
pentru socialism !
dezbată și să rezolve problemele 
arzătoare care priveau viața și 
munca tineretului din întreprin
dere ci se rezumau la prelucra
rea „generală“ a diferitelor sar
cini.

Conferința a discutat pe larg 
despre necesitatea întăririi orga
nizațiilor U.T.M. din sate, a orien
tării întregii lor activități spre 
educația politică a utemiștilor, 
spre creșterea conștiinței lor poli
tice, a vigilenței șL combativității 
lor revoluționare.

Există încă organizații U.T.M. 
la sate care duc o muncă slabă 
pentru educația politică a utemiș
tilor. Rezultatul e că utemiștii 
sînt pasivi, dovedesc o slabă vi
gilență și combativitate. In con
ferință s-a arătat cît de subtil ac
ționează fiii de chiaburi pentru a 
atrage sub influența lor pe tinerii 
țărani muncitori din sate. A fost 
dat exemplul unor sate unde da
torită lipsei de inițiativă a orga
nizației U.T.M., hora țărănească 
a fost organizată și dirijată de fii 
de chiaburi, iar utemiștii au stat 
nepăsători, neînțelegînd că fiii 
de chiaburi urmăresc să influen
țeze pe anumiți tineri înapoiați 
politicește, să le împuieze capul 
cu minciuni și zvonuri dușmă
noase.

In unele sate, organizațiile 
U.T.M. nu asigură fiecărei acți
uni cultural-artistice pe care o 
întreprind un conținut politic. 
Deseori, ele își rezumă munca la 
activitatea corului, echipei de 
dansuri sau la organizarea balu
rilor și horelor, scăpînd din ve
dere tocmai esențialul — educa
rea fiecărui utemist în spiritul 
răspunderii de militant activ 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului la sate, în spiritul vigilen
ței și combativității revoluționa
re. La aceasta contribuie și 
existența unor elemente necores
punzătoare fn conducerea unor 
instituții culturale sătești. De

Semnarea convenției 
de colaborare știintiticâ 

Intre Academia R. P. Romîne 
șl Academia de științe a U.R.S.S.

Miercuri a avut loc la Acade
mia R. P. Romîne semnarea con
venției de colaborare științifică 
între Academia R. P. Romîne și 
Academia de științe a Uniunii 
Sovietice. Această convenție s-a 
încheiat pe termen de 3 ani, în 
cadrul acordului de colaborare 
culturală între U.R.S.S. și R. P. 
Romînă.

La semnare au fost de față, din 
partea Academiei R. P. Romîne: 
academicienii Iorgu Iordan și I. 
S. Gheorghiu, vice-președinți ai 
Academiei R. P. Romîne, St. Mil- 
cu, secretar-prim al Academiei 
R. P. Romîne, dr. N. Gh. Lupu 
și C. D. Nenițescu, membri în 
Prezidiul Academiei R. P. Romî
ne, directori ai unor Institute ale 
Academiei R. P. Romîne și alții.

Au fost de față membrii dele
gației Academiei de științe a 
U.R.S.S., care a participat la ela
borarea convenției de colaborare 
științifică : acad. M. P. Kostenko, 
membru în Prezidiul Academiei 
de Științe a Uniunii Sovietice, di
rectorul Institutului de electrome
canică i acad. V< N. Kondratiev, (Agerpres)

Prieteni bunt Foto: AGERPRES
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pildă, în satul Bîrsoiu, raionul 
Băbeni, ca director al căminu
lui cultural și ca bibl.otecară, au 
„funcțional“ multă vreme, sub 
nasul organizației U.T.M. doi fii 
de chiaburi care făceau firește, ca 
activita'tea culturală să fie lipsi
tă de conținut politic.

In conferință s-a dezbătut 
munca organizațiilor U.T.M. din 
gospodăriile colective și întovă
rășiri. Fără îndoială că multe 
dintre ele, desfășurînd o muncă 
activă de educație politică a u- 
temiștilor, au obținut succese în
semnate. Anul trecut de pildă ti
nerii s-au îngrijit de însilozarea 
a peste 19.800 tone furaje (masă 
verde).

Unele comitete
U.T.M. însă, odată create gospo
dăriile colective și întovărășirile, 

raionale ale

au scăpat din vedere consolida
rea organizațiilor U.T.M. din u- 
nitățile socialiste, rolul acestora 
în lupta pentru înflorirea conti
nuă a unităților respective, pen
tru educarea tinerilor în spiri
tul atașamentului față de gospo
dăria colectivă, al hotărîrii de a 
apăra averea comună, viața 
nouă în care au pășit.

Comitetul regional U.T.M. n-a 
studiat însă cu atenție experien
ța bogată și valoroasă a orga
nizațiilor U.T.M. din gospodării 
colective fruntașe (cum ar fi 
cele din Stoicănești — raionul 
Drăgășani, Mozăceni — raionul 
Potcoava, Curtișoara — raionul 
Slatina) și a întovărășirilor 
fruntașe („Filimon Sîrbu“ dinTu- 
feni și „Tînăra Gardă“ din Ser- 
bănești, raionul Potcoava) și nu 
s-a îngrijit să generalizeze a- 
ceastă experiență în toate orga
nizațiile U.T.M. din sate, din 
gospodării colective și întovără
șiri. Unii activiști utemiști încli
nă să creadă, în mod greșit, că 
odată cu convingerea tinerilor 
pentru ,a intra în sectorul socia
list al agriculturii, ay, rezolvat 
totul, sau aproape totul. Ei uită 
că în munca politică de educa
ție a acestora, atenția principală 
trebuie îndreptată către educa
rea 1-or în spirit colectivist, pen
tru ca fiecare tînăr să devină 
conștient de faptul că de întări
rea și sporirea avutului obștesc 
depinde bunăstarea lui și a fami
liei sale. Educația colectivistă nu 
se termină odată cu intrarea în 
sectorul socialist, ci de abia în
cepe. De aceea, pe bună drepta
te, comitetul regional U.T-M. a 
fost aspru criticat pentru că nu 
s-a îngrijit să înființeze organi
zații U.T.M. în toate gospodă
riile colective și întovărășirile 
noi create, că a dat prea puțină 
atenție consolidării organizațiilor 
U.TJVI. din colective și întovără
șiri, îndrumării activității lor po
litice. Din această cauză există 

membru în Biroul secției de știin
țe chimice; I. A. Oblomski, secre- 

, tar științific principal adjunct;
K. V. Kosikov, director adjunct al 
Institutului de genetică; I. A. 
Kojevnikov, candidat în științe fi
lologice și N. I. Borodina, colabo
ratoare la serviciul relații cu 
străinătatea.

Au asistat A. A. Epișev, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V. I. Barahnin, prim secre
tar, I. S. Ilin, secretar și V. L. 
Peșcerskii, atașat din partea Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

A fost de față I. Rab, director 
fn Ministerul Afacerilor Externe.

Convenția de colaborare științi
fică a fost semnată de acad. Ior
gu Iordan, din partea Prezidiului 
Academiei R. P. Romîne și de 
acad. M. P. Kostenko, din par
tea Prezidiului Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej s-a semnat și 
planul de muncă pe 1958 aferent 
convenției de colaborare științi-

încă tineri colectiviști și întovă
rășiți care prin munca lor, prin 
comportarea lor, nu 
la consolidarea colectivei 
întovărășirii din 
nu constituie o pildă demnă de 
urmat pentru țăranii muncitori 
tineri și vîrstnici din sectorul 
individual, nu dau dovadă de 
vigilență și combativitate împo
triva elementelor retrograde și 
dușmănoase. Ce fel de exemplu 
pot să constituie tinerii colecti
viști din Stîl'pani — raionul 
Muscel, din Negreni — raionul 
Potcoava,, cei din Hîrsești, Recea 
și Stolnici — raionul Costești, 
care lipsesc zile de-a rîndul de 
la muncă, în perioadele de vîrf 
ale campaniilor, care fac treabă 
de mîntuiaiă.

Conferința a analizat cauzele 
care au generat lipsurile din 
munca organelor și organizați
ilor U.T.M. Printre acestea, for
malismul joacă un rol principal. 
Datorită formalismului de pildă 
și lipsei de consecvență în orga
nizarea controlului muncii, o ac
țiune pornită cu entuziasm în 
regiune, și anume acea a loturi
lor festivalului, n-a fost dusă cu 
perseverență pînă la capăt.

Cu multă exigență s-a discu
tat despre munca instructorilor 
raionali, activiști care au legă
tură nemijlocită cu organizațiile 
de bază și au menirea să a- 
jute fiecare organizație în parte 
să organizeze educația politică a 
utemiștilor, să-i mobilizeze la 
aplicarea în viață a sarcinilor 
partidului. Din păcate însă, 
mulți instructori raionali mun
cesc superficial, se rezumă la 
transmiterea de sarcini și strîn- 
gerea de date statistice. Unii au 
încă o slabă pregătire politică și 
culturală, iar unele comitete ra
ionale nu-i învață cum să mun
cească, cum să lucreze cu orga
nizațiile de bază. Unii activiști 
ai comitetului regional practică 
ei înșiși sistemul de a trece din 
fugă prin organizațiile de bază 
și această practică dăunătoare 
au împrumutat-o și unii tovarăși 
din birourile comitetelor raionale. 
Conferința a cerut comitetului 
regional să se ocupe cu toată a- 
tenția de pregătirea activiștilor, 
să întărească controlul și exigen
ța față de modul cum muncesc, 
să-i învețe cum să ajute practic 
activitatea organizațiilor în care 
merg, cum să se ocupe de stu
dierea atentă a experienței or
ganizațiilor fruntașe și de gene
ralizarea ei în toate organizațiile 
de bază ale U.T.M.

Conferința a analizat multila
teral munca de educație comu
nistă a tineretului, acordînd 
principala atenție conținutului ei 
politic și ideologic. Ea a scos în 
evidență necesitatea ca în viitor, 
organizațiile U.T.M. din regiunea 
Pitești, conduse și îndrumate de 
organele și organizațiile de par
tid, să militeze cu și mai 
fermitate pentru educația 
co-ideologică a utemiștilor 
neretului, pentru creșterea 
lenței și combativității lor 
luționare, astfel ca fiecare ute- 
mist să fie conștient că a fi 
membru al Uniunii Tineretului 
Muncitor înseamnă a lupta cu 
tot elanul și capacitatea pentru 
aplicarea în viață a sarcinilor 
stabilite de partid pentru cons
truirea socialismului.

contribuie 
sau 

care fac parte,

mare 
politi- 
și ti- 
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La 19 februa
rie președinte
le Prezidiului 
Marii Adunări 
Naționale a Re
publicii Popu
lare Romîne, 
Ion Gheorghe 

Maurer a pri
mit pe ambasa-- 
dorul extraordinar 
țiar al Republicii Populare "Fede
rative Iugoslavia la București, dr. 
France Hocevar, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
Avram Bunaciu, ministrul Afa
cerilor Externe, Gheorghe Stoica 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Nicolae Zlatev, 
șef de secție ad-interim în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Caius 
Franțescu, șeful Protocolului din 
Ministerul Afacerile,, Externe, și 
Ion Vrabie, directorul Cancela
riei Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne.

Ambasadorul iugoslav a fost 
însoțit de Pantelija Prokici, 
prim-secretar al Ambasadei 
R.P.F. Iugoslavia la București, 
colonel Edo Bohinc, atașatul mi
litar și al aerului al R.P.F. Iugo
slavia, Nikola Martinovici, al 
doilea secretar de ambasadă, 
Bogomir Premelci. al doilea se
cretar și Veselin Bakici, atașat.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, vorbind despre tradiționa
la prietenie dintre popoarele ro-

Echipele bucureștene de
a- 

re-

compania forma- 
Mai“ Ploești. 
Capitală pe sta* 

Echipa C.F.R.- 
întîlni formația 

» Bucu-

★ Echipele bucureștene 
fotbal își continuă săptămîna 
ceasta pregătirile în vederea 
luării campionatului categoriei A. 
Astăzi după-amiază, cu începere 
de la ora 15,30, pe stadionul din 
str. Dr. Staicovici, echipa Pro
gresul București va susține un 
meci amical în 
țiej uzinelor „1

Duminică în 
dionul Giulești, 
București va 
clujeană C.F.R.. Dinamo 
rești se deplasează la Baia Mare, 
unde va întîlni în meci amical 
pe Minerul din localitate.

★ In legătură cu inițierea com
petiției de fotbal „Cupa Europei 
a națiunilor“, Uniunea europeană 
de fotbal (U.E.F.A.) a comunicat 
că alte 5 țări și-au trimis recent 
adeziunea de participare la noua 
competiție. Acestea sînt Austria, 
Suedia, R. D. Germană, Turcia și 
Cehoslovacia.

★ Echipa campioană de box a 
R.P.R., Dinamo București, a sus
ținut miercuri seara la Lodz al 
doilea meci de la sosirea în R. P. 
Polonă, întUnind o formație a 
clubului „Gwardia“ din localitate. 
Pugiliștii romîni au luptat cu 
multă dîrzenie repurtînd o me
ritată victorie cu scorul de 13-7, 
Cele mai frumoase comportări 
le-au avut Puiu Nicolae, Ghețu 
Velicu și Vasile Mariuțan, care 
au terminat învingători prin K.O.

(Agerpres)

Cocktail
Miercuri seara, ambasadorul 

Republicii Populare Polone la 
București, Janusz Zambrowicz, a 
oferit un cocktail la locuința sa.

La cocktail au luat parte con
ducători și redactori a; unor ziare 
centrale și instituții de presă, co
respondenți ai presei străine, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Au participat membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

PRECIZARE
Agenția „Agerpres“ precizează 

că în Comunicatul cu privire la 
cea de-a 3-a sesiune a Comisiei 
permanente pentru colaborarea 
economică și tehnico-știirițifică în 
domeniul agriculturii de pe lin
gă Consiliul de ajutor reciproc 
(C.A.E.R.) este vorba despre exa
minarea problemelor îmbuntățirii
continue a activități colegiului de gortatoarea Rodica Făcăuaru de la cooperativa „Arta populară" 
redacție al Reviste) Agricole In- din Capitală are de-a face cu pro duse minunat împodobite și mult
temaționale * C.A.E.R. | căutate de amatorii de frumos

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador

al R. P. F. Iugoslavia la București
mîn și iugoslav, ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia 1* București, 
tov. dr- France Hocevar, a ară
tat, printre altele, că această 
prietenie s-a manifestat îndeo
sebi în ultimul timp „după vizi
tele reciproce ale delegație; iugo
slave în frunte cu președintele 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, în 
Romînia, și delegației romîne 
în frunte cu primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Gheorghe 
Gheorghiu Dej, și președintele 
Consiliului de Miniștri, Chivu 
Stoica, în Iugoslavia, prin cola
borarea multilaterală dintre cele 
două țări. Documentele semnate 
la București și la Brioni repre
zintă baza unei colaborări folo
sitoare și rodnice între cele două 
țări. Traducerea în viață a ho- 
tărîrilor documentelor amintite 
a contribuit la întărirea și lăr
girea colaborării dintre cele 
două țări ai'.q noastre în spiritul 
prieteniei și bunei vecinătăți, pe 
baza respectului reciproc și a e- 
galității în drepturi.“ Ambasado
rul iugoslav a subliniat dorința 
guvernului său de a dezvolta 
continuu și multilateral relațiile 
prietenești cu R. P. Romînă în 
interesul celor două popoare ve
cine. al socialismului și păcii în 
lume și și-a exprimat profunda 
convingere că există mari posi
bilități pentru dezvoltarea rodni
că a colaborării politice, econo
mice și culturale dintre R.P.F. 
Iugoslavia și R. P. Romînă.

Salutînd pe noul reprezentant 
tn țara noastră al Iugoslaviei

Casă sanatoria là la mare pentru 
muncitorii agricoli din
Gospodăriile agricole de stat 

care anul trecut au obținut mari 
beneficii au hotărît să construias
că la Eforie o casă sanatorială 
pentru muncitorii din gospodă
riile agricole de stat și familiile 
lor. Costul casei sanatoriale eva
luat la 2.5000.000 lei va fi acope
rit numai din fondul de consoli
dare realizat din beneficiile gos
podăriilor agricole de stat. G.A.S. 
Odobești de pildă, care a realizat 

trecut un beneficiu de

Spartachiada de iarnă a tineretului

170 de tineri 
întîietatea la

In cadrul pitoresc al brazilor 
care împodobesc cu mantia lor 
verde înălțimile din jurul orașu
lui Vatra Dornei. s-a consumat 
duminică faza raională a popu
larei competiții sportive Sparta
chiada de iarnă a tineretului. Au 
fost prezenți numeroși partici- 
panți veniți din cele mai înde
părtate colțuri ale raionului.

Temperatura ridicată din ulti
mile zile a adus topirea parțială 
a zăpezii iar odată cu ea și a 
speranțelor organizatorilor în po
sibilitatea disputării întrecerilor 
de schi.. Totuși, comisia de schi 
din localitate a depistat o porțiu
ne dă teren acoperită cu zăpadă, 
pe o înălțime din apropiere, care 
a permis desfășurarea întrecerilor 
în condițiuni bune. Este drept că 
zăpada era moale pe alocuri, fapt 
însă trecut cu vederea de concu
rența dornici să-și dispute 
tîietatea.

Dacă la probele de schi 
tența n-a fost numeroasă 
fiind și ora matinală la care 
disputat acestea) nu același lucru 
se poate spune despre întrecerile 
la șah și în special de cele de 
gimnastică, unde prezența specta
torilor a dovedit cu prisosință 
popularitatea de care se bucură 
aceste sporturi la Vatra Dornei. 

în-
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E. PITULESCU

vecin« șl prietene, tov. I. Gh. 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
și-a exprimat satisfacția pentru 
dezvoltarea multilaterală a rela
țiilor de prietenie dintre R.P.R. 
și R.P.F. Iugoslavia, relații că
rora poporul și guvernul romîn 
le atribuie o deosebită importan
ță. In continuare tov. 1. Gh. 
Maurer a arătat că identitatea 
de țelurj ale țărilor noastre care 
construiesc socialismul, năzuința 
comună de a apăra pacea, prie
tenia veche dintre popoarele 
noastre sînt baze trainice pentru 
dezvoltarea continuă a colaboră
rii frățești dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Federativă Iugoslavia. 
Numeroasele acorduri încheiate 
în ultimii iani în domeniile eco
nomic, cultural, tehnico-științif.c 
etc. sînt ilustrări vii ale acestei 
colaborări și ele puternicei prie
tenii ce leagă popoarele noastre.

Tovarășul I. Gh. Maurer a 
transmis președintelui R.P.F. 
Iugoslavia, tovarășului Iosip Broz 
Tito, .guvernului iugoslav și po
poarelor Iugoslaviei cele mai 
bune urări de succes în opera de 
construcție pașnică și de propă
șire a patriei lor, și a exprimat 
dorința sinceră a R. P. Romîne 
de a întări și lărgi continuu, în 
toate domeniile, legăturile de 
prietenie și buna vecinătate dintre 
popoarele și guvernele noastre.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tova
rășul I. Gh. Maurer s-a întreți
nut în mod cordial cil noul am
basador, dr. France Hocevar.

5.885.000 lei, participă la con
struirea noii case sanatoriale cu 
500.000 lei. Aceeași sumă a fost 
înscrisă și de G.A.S. Panciu.

Construcția va începe în cursul 
lunii viitoare și va fi dată par
țial în folosință chiar în cursul 
acestui an.

Gapacitatea casei va fi de 150 
locuri Și va fi dotată cu un club 
modern, un restaurant propriu 
etc.

(Ager preș) n

și-au disputat 
Vatra Dornei

nu oferea nici măcar con-

lntîlnirile de șah care s-au des
fășurat în sala clubului minier din 
localitate, au adunat în fața ta
blelor cu pătrățele, 32 de băieți 
și 11 fete. întrecerile de șah au 
avut în general o desfășurare ire
proșabilă.

La gimnastică, întrecerea a avut 
loc în fosta sală Recolta. Din pă
cate, sala neincălzită, cu geamuri 
sparte, 
dițiile elementare necesare desfă
șurării r~ - ------ '
inițial fostului 
„Recolta“, 
fost încredințată în prezent 
unui colectiv U.C.F.S. Și astfel, 
este în prezent ...a nimănui.

In general, faza raională a 
Spartachiadei tineretului din Va
tra Dornei s-a bucurat de un me
ritat succes. In sprijinul acestei a- 
firmații este suficient să amintim 
că la startul întrecerilor de dumi
nică au fost prezenți peste 170 de 
concurenți. Comitetele raionale 
U.T.M. și U.C.F.S. Vatra Dornei 
merită laude pentru străduința pe 
care au depus-o în vederea unei 
organizări perfecte și a unei cit 
mai riguroase respectări a regu
lamentului spartachiadei.

unei întreceri. Aparținînd 
colectiv sportiv 

patronarea sălii n-a 
nici



Crearea unei zone
denuclearizate în Europa

Organizația comsomolis-ă 
din Ucraina a fost 

decorată cu „Ordinul 
Lenin"

NOTE DE CĂLĂTORIE 
DIN R. P. UNGARĂ MĂRTURII

Noi atacuri ale aviației 
engleze în Yemen

BONN 19 (Agerpres). — La 18 
februarie misiunea diplomatică a 
Yemenului la Bonn a anunțat noi 
atacuri barbare ale aviației en
gleze de bombardament împotri
va unor orașe yemenite lipsite 
de apărare. Aceste atacuri la care 
au participat 15 bombardiere en
gleze au fost efectuate în zilele 
de 15 și 16 februarie. Au fost a- 
tacate orașele: Harib, Alkuhaș, 
Al-Madfun și Hagher El-Amer, 
precum și suburbiile lor. In a- 
fară de aceasta a fost atacată 
regiunea Șukeir. Aceste raiduri 
s-au soldat cu numeroși morți 
printre care bătrîni și copii.

corespunde
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite declarația gu
vernului sovietic în problema 
creării în Europa centrală a 
unei zone .în care să nu se fabrice 
și să nu se stocheze arme ato
mice și termonucleare.

Declarația guvernului sovietic 
scoate apoi în evidență sprijinul 
larg pe care l-a găsit în toate 
țările lumii propunerea privind 
crearea în Europa centrală a 
unei zone fără arme atomice și 
termonucleare, prezentată la cea 
de-a 12-a sesiune a Adunării 
Generale de către guvernul Re
publicii Populare Polone. Această 
propunere prevede că, dacă cele 
două state germane vor consimți 
să pună în vigoare interzicerea 
fabricării și stocării de arme • 
atomice și termonucleare pe teri
toriile lor. Republica Populară 
Polonă va fi gata să ia simultan 
măsuri similare pe propriul ei 
teritoriu.

In declarație se spune în con
tinuare : Guvernul Sovietic,
după cum a mai declarat în . 
repetate rînduri, sprijină întruto
tul propunerea privind crearea in 
Europa centrală a unei zone în 
care să nu se fabrice și să nu se 
stocheze arme atomice și termo
nucleare.
măsuri ar 
și a altor 
lăturării 
unui război atomic și ar consti
tui o contribuție prețioasă la 
cauza asigurării păcii în partea 
centrală a continentului euro
pean, într-una din regiunile cele 
mai primejdioase unde se află 
față în față forțele armate ale 
statelor membre ale blocului 
nord-atlantic și ale participanți- 
lor la Tratatul de la Varșovia și 
unde există o concentrare de 
trupe și de diferite tipuri 
tehnică de luptă 
mente, neobișnuită 
de pace.

CREAREA IN
UNEI ZONE 1 
NUCLEARE, AR ( 
INTERESELOR 
TALE ALE 1 
TUTUROR STATELOR EURO
PENE, CARE SINT PROFUND 
ÎNGRIJORATE DE PRIMEJDIA

intereselor popoarelor

înfăptuirea acestei 
contribui la aplicarea 
măsuri în vederea în- 
primejdiei izbucnirii

de 
și de arma- 
pentru timp

EUROPA A 
FARA ARME 
CORESPUNDE 

FUNDAMEN- 
POPOARELOR

Discursul Iui MacMillan 
în Camera Comunelor

Declarația 
guvernului 

sovietic
SAUNUI RĂZBOI IN CARE 

FIE FOLOSITE ARMELE ATO
MICE ȘI TERMONUCLEARE 
și care își dau seama la ce ur
mări catastrofale ar putea duce 
folosirea acestor arme, în 
în regiunile cu populație 
ale Europei.

înfăptuirea propunerii 
crearea acestei zone ar exercita 
o influență binefăcătoare asupra 
întregii situații internaționale și 
ar contribui la crearea condițiilor 
necesare pentru luarea unor noi 
măsuri, mai radicale atît în 
domeniul dezarmării cît și în 
vederea reglementării celorlalte 
probleme internaționale impor
tante.

Guvernul sovietic se spune în 
declarație, salută și sprijină în- 
trutotul propunerea de a ‘se 
renunța la fabricarea și stocarea 
de arme atomice și termonu
cleare pe teritoriile statelor men
ționate în propunerea guvernu
lui polonez, cu condiția ca Repu
blica Federală Germană să-și 
asume, la rîndui ei, o obligație 
similară, făcînd astfel posibilă 
crearea în centrul Europei a unei 
zone în care să nu existe arme 
nucleare și arme-rachetă.

Guvernul sovietic consideră 
traducerea efectivă în viață 
propunerii privind crearea

special 
densă

privind

că
a 

în

în
se

centrul Europei a unei zone 
care să nu se fabrice și să nu 
stocheze arme atomice, termo- 

ii arme-rachetă, 
. de obligațiile 

ale statelor 
în zona menționată, 

ale căror armate sînt în-
cu

să-și

nucleare precum și 
cere ca, în afară 
corespunzătoare 
situate 
puterile 
zestrate 
rachetă 
lor, obligația 
pecta statutul 
a considera 
făcînd parte 
ca fiind exclus din sfera 
folosire a armelor atomice, ter
monucleare și rachetă. Aceasta ar 
obliga statele menționate să 
nu-și înzestreze trupele și tru
pele altor state aflate pe terito
riul zonei respective cu arma 
nucleară și rachetă și să nu 
transmită aceste arme guverne
lor statelor acestei zone sau 
forțelor armate staționate în a- 
ceastă zonă, aflate sub comanda 
grupărilor militare, precum și să 
nu aducă și să nu construiască 
instalații șî tehnică militară de 
deservire a armelor nucleare, 
inclusiv instalații 
sarea rachetelor.

Guvernul sovietic 
prezenta că pînă 
unui acord asupra interzicerii 
totale a armelor atomice și ter
monucleare și pînă la excluderea 
lor din armamentele tuturor sta
telor, Uniunea Sovietică este 
gata să-și asume aceste obligații, 
dacă guvernele S.U.A., Marii 
Britanii și Franței vor proceda 
Ia fel.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.RS.S. a conferit „Ordinul 
Lenin“ organizației comsomo- 
liste din Ucraina pentru în
deplinirea cu succes a sarcini
lor de construire rapidă a 37 
de mine de cărbune în Donbas 
fi pentru inițiativa manifesta
tă în această operă de stat.

Un număr de 1.270 persoane 
care s-au 
deosebit 
ordine fi

ale luptei revoluționare

arme nucleare și 
asume, la rîndui 
solemnă de a res- 
acestei zone și de 
teritoriul statelor 
din această zonă, 

de

pentru lan-

declară prin 
la încheierea

evidențiat în mod 
au fost decorate 
medalii.

cu

După amînarea 
dezbaterilor din 

Consiliul de Securitate
PARIS 19 (Agerpres).— După 

amînarea dezbaterilor Consiliului 
de Securitate în legătură cu ata- 

'carea Tunisiei de către aviația 
franceză, agențiile de presă occi
dentale subliniază în comentariile 

. lor că nu a intervenit nici o a- 
propiere între punctul de vedere 
al Tunisiei și cel al Franței.

Or, se știe că Tunisia a ane
xat la plîngerea ei adresată Con
siliului de Securitate împotriva 
Franței un memoriu în care cere 
lărgirea ordinei de zi pentru ca 
să fie inclusă și problema războ
iului din Algeria care periclitează 
securitatea teritoriului tunisian.

In cursul 
la Paris au 
care indică 
menține pe
gere a cererilor tunisiene, în spe
cial în ce privește retragerea tru
pelor franceze din Tunisia și eva
cuarea portului BIzerta.

zilei de 19 februarie 
fost făcute declarații 
faptul că Franța se 
o poziție de respin-

Declarația comună asupra tratativelor
dintre R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană

LONDRA 19 (Agerpres). — 
La 19 februarie au început în 
Camera Comunelor dezbateri în 
problemele de politică externă. 
In discursul rostit cu acest pri
lej de primul ministru MacMKlan 
o parte importantă a fost consa
crată prohlemelor tratativelor la 
nivel înalt dintre Est și Vest.

„Doresc o conferință la nivel 
înalt și doresc ca ea să aibă suc
ces“ — a declarat MacMillan. 
Referindu-se la conferința șefilor 
de guverne ai Marii Britanii, 
U.R.S.S., S.U.A. și Franței, care 
a avut loc în 1955 la Geneva, 
premierul britanic a subliniat că 
„ea nu a fost cu totul inutilă. 
Aceasta a creat cel puțin ceea 
ce a fost denumit după aceea 
spiritul Genevei“. Premierul bri
tanic a insistat ca pregătirea 
conferinței la nivel înalt să se 
facă printr-o întîlnire a miniș-i 
trilor de Externe sau prin căile 
diplomatice obișnuite.

In ceea ce privește problemele

ce urmează a fi discutate la_ o 
viitoare conferință ta nivel înalt, 
MacMillan a declarat că princi
palele probleme privesc „dezar
marea, dezvoltarea comerțului și 
schimbul reciproc de informații“. 
MacMillan s-a pronunțat însă 
împotriva interzicerii imediate 
generale a armelor, atomice și 
cu hidrogen.

Referindu-se Ia părerea sa an
terioară cu privire la încheierea 
unui pact de neagresiune Între 
puterile occidentale și Uniunea 
Sovietică, MacMillan, întors re
cent dintr-o călătorie în țările 
Commonwealthului, a subliniat 
că în aceste țări „a fost foarte 
bine primită“ această propunere.

După MacMillan a luat cuvîn- 
tul la dezbateri liderul opoziției 
laburiste, Hugh Gaitskell, care a 
cerut guvernului „să cadă ime
diat de acord cu privire la con
vocarea unei conferințe la nivel 
înalt. Cel mai tîrziu această con
ferință ar trebui să se țină în 
iunie, iar Geneva ar fi un loc 
potrivit“.

PEKIN 19 (Agerpres). — A- 
geruția China Nouă a transmis 
declarația comună a guvernului 
Republicii Populare Chineze și 
a guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Cele două delegații au ajuns 
la o deplină unitate de vederi în 
toate problemele discutate.

In cadrul tratativelor părțile 
au avut un schimb foarte serios 
de păreri în problema retragerii 
tuturor trupelor străine din Co
reea de nord și de sud, în pro
blema rezolvării pe cale pașnică 
a proble.mei coreene. Cele două 
părți sînt de părere că propune
rile formulate în declarația gu
vernului R.P.D. Coreene din 5 
februarie 1958 nu numai că oglin
desc aspirațiile naționale ale po
porului coreean care cere un.fi- 
carea pașnică a patriei sale, dar 
sînt totodată oportune și realiste 
în condițiile actualei situații in- 
ternaț.onale.

Contribuind activ și consec
vent la rezolvarea pe cale pașni
că a problemei coreene, în de
clarația sa din 7 februarie 1958 
guvernul Chinei a sprijinit pe 
depLn toate propunerile guver
nului R.P.D. Coreene și, după 
consultări cu guvernul R.P.D. 
Coreene, a propus voluntarilor 
chinezi să se evacueze primii din 
Coreea. Voluntarii chinezi, accep- 
tînd întrutotul această propune
re a guvernului R. P. Chineze, 
au hotărît ca pînă la sfîrșitul a- 
nului 1958 să se evacueze com
plect în mod eșalonat din Co
reea, urmînd ca prima etapă de 
evacuare să fie încheiată pînă la 
30 aprilie 1958.

Cele două părți subliniază că 
această inițiativă ca toți volun
tarii chinezi să se evacueze din 
Coreea dovedește încă odată sin
ceritatea părții coreeano-chineze 
care urmărește rezolvarea pro
blemei coreene pe cale pașnică 
și destinderea încordării în Ex
tremul Orient. Tocmai acum a 
sosit momentul unei serioase ve-

rificărj a atitudinii S.U.A. și a 
celorlalte țări care au participat 
la război în cadrul unităților 
O.N.U. Dacă sînt cît de cit inte
resate în rezolvarea pe cale paș
nică a problemei coreene, și ele 
trebuie să-și retragă toate trupe
le din Coreea. In caz contrar 
întreaga lume se va convinge cu 
și mai multă claritate că tocmai 
aceste state împiedică unificarea 
pașnică a Coreei. Dacă guvernul 
S.UA. și clica Cisînmarustă din 
Coreea de sud vor aprecia aceas
tă inițiativă a părții coreeano- 
chineze ca o expresie de slăbi
ciune și vor găsi cu cale să tra
gă foloase din aceasta, ele vor

suferi fără doar și poate conse
cințe care nu pot fi prevăzute.

Cele două părți mulțumesc 
Comisiei neutre de supraveghere 
a armistițiului care în condiții 
grele a depus mari eforturi și a 
avut un rol pozitiv în suprave
gherea și menținerea armistițiu
lui în Coreea.

Cele două părți sînt convinse 
că actuala vizită în R.P.D. 
Coreeană a delegației guverna
mentale a R. P. Chineze și trata
tivele dintre delegațiile guverna
mentale ale celor două țări nu 
numai că au întărit prietenia și 
coeziunea celor două țări, ci vor 
consolida și vor lărgi și mai mult 
colaborarea dintre cele două țări.

Am vizitat la Budapesta o in
teresantă expoziție de pictură și 
grafică intitulată „Expoziția artei 
revoluționare“. Am văzut aici 
nenumărate creații ale artiștilor 
plastici maghiari din ultimele 6 
decenii, care vorbesc despre lupta 
poporului ungur pentru o viață 
mai bună. Agitatorul“ lui Kerns- 
tock Karoly, pictat în 1897, 
Anarhiștii“ lui Bachman Karoly 
(1895), „Zilierul“ lui Fenyes 
Adolf (1901), „Piața Deak la 1 
Mai“, de Girnes Lâjos (1919) 
caricaturile antifasciste realizate 
în ultimii 25 de ani de Szilăgyi 
lolân, dar mai ales afișele din 
1919 ale revoluției proletare ma
ghiare — totul vorbește de această 
luptă. Mai ales aceste afișe, lată 
ostașii gărzilor roșii maghiare în
fruntând pe contrarevoluționari, 
lată-i pe magnații unguri uneltind 
împotriva revoluției. Iată îndem
nuri la vigilență, la muncă, la 
luptă. Multe din ele își păstrează 
încă și astăzi nu numai forța com
bativă, dar și întreaga actualitate. 
Dovada cea mai bună : după în- 
frîngerea putch-ului contrarevolu
ționar din octombrie 1956 a fost 
reeditat unul din afișele apărute 
în 1919, avînd ca temă lupta îm
potriva uneltirilor contrarevolu
ției.

Am văzut pe stradă acest placat, 
după ce i-am văzut în expoziție 
originalul din 1919. Și m-a impre
sionat, desigur. Mai mult însă m-a 
impresionat întâlnirea cu luptăto
rii pentru cauza revoluției, urma
șii revoluționarilor de acum 40 de 
ani.

Era o dimineață friguroasă de 
noiembrie. Vîntul sufla cu putere. 
Pe platoul acela dintre colinele 
ce se înșiruie în dreapta Dunării, 
oameni înarmați, îmbrăcați în 
pufoaice albastre, în cap cu șepci 
muncitorești pe care strălucesc ste
luțe roșii, aleargă de colo, colo, 
lată o grupă de pușcași trăgînd la 
țintă. într-altă parte, o altă grupă 
ia cu asalt o movilă ce închipuie 
o cazemată, dincolo se aruncă cu 
granate...

Instrucție militară în toată 
regula. Dar oamenii nu sînt mili
tari. Acest lucru îl vezi ușor. Și 
nu numai pentru că de sub șepcile 
multora dintre ei flutură în vînt 
cosițe blonde. Dar mai alei pentru 
că, alături de aceste fete și de 
tineri ce abia par să-și fi făcut 
stagiul militar, vezi oameni în 
vîrstă, cu tâmplele de mult albite.

Intr-adevăr, oamenii aceștia nu 
sînt militari. Pe platou se afla 
o unitate a Gărzilor Muncitorești 
— Miliția Muncitorească, cum i se 
spune în Ungaria.

Am urmărit instrucția pînă la 
ora fixată pentru pauza de prînz, 
cînd o comandă scurtă a avut 
efectul întreruperii unui film 
în timpul rulării. Toți s-au 
oprit pe loc, puștile au fost așe
zate în piramidă și pilcuri, pilcuri 
oamenii au început să se îndrepte 
spre șoseaua ce mărginește pla

toul, unde, din bucătăriile de 
campanie aduse de camioane 
„Csepel“, aburea cel mai autentic 
gulaș unguresc.

Gamelele au intrat în funcțiune. 
Fiecare mănîncă unde poate — ca 
in manevre. îmi aleg din ochi un 
om cu care să stau de vorbă, lată 
colo, la marginea șoselei, trintit 
pe o rină, un bărbat mai în vîrstă. 
Omul vorbește fără ezitări, însă 
cu vorbe rare, parcă bine cîntă- 
rite înainte de a fi rostite.

A re 52 de 
ani. De fapt, 
după figură mi 
s-a părut și mai 
în vîrstă. Cînd 
am făcut însă o 
sumară cunoș
tință cu biogra
fia sa, mi-am 
explicat și aspri
mea privirii, și 
adîncimea cute
lor din obraji- 
Papp Lâjos este 
de trei decenii 
militant comu
nist. Hărțuit pe 
vremuri de poli
ția fascistă, ur
mărit și arestat 
mereu, silit la 
un moment dat 
să fugă peste 
graniță, reîntors 
în țară în 1937 
pentru a-și relua 
munca ilegală, 
întemnițat timp 
de 4 ani în fai
moasa închisoa
re budapestană 
din str. Markd
— acest om 
este un adevărat 
veteran comu
nist. In viața 
„civilă“ — ca să-i 
șef de serviciu
Construcțiilor. Aici, pe cîmpul de 
instrucție, un membru al Gărzilor 
Muncitorești.

De la el aflu și cum s-au născut 
aceste gărzi. Mi-o spune simplu : 
„In lupta împotriva contrarevolu
ției“. Cînd bandele de asasini 
fasciști au început, în octombrie 
1956, să devasteze și să asasineze, 
urmașii revoluționarilor din 1918 
au pus mina pe arme și s-au dus 
să apere în primul rînd sediile 
partidului. în aceste lupte de 
apărare s-au constituit gărzile 
muncitorești.

Printre acei ce s-au prezentat 
atunci pentru a apăra sediul Co
mitetului Central al partidului 
s-a aflat și Papp Lâjos.

— V-au atacat acolo contrarevo
luționarii, tovarășe Papp ?

— Desigur. Mai multe atacuri, 
unul după altul. Dar n-au reușit. 
Sediul Comitetului Central a fost 
apărat...

Cuvintele sînt rostite cu aceeași 
simplitate, de parcă nici n-ar fi

vorba de acte de eroism — de un 
eroism de care numai comuniștii 
sînt capabili. Poate și de aceea 
îmi vine în minte o întrebare pe 
care altfel n-aș fi pus-o :

— Bine, in acele zile înțeleg. 
însă acum ce vă face să veni ți 
aici, pe cîmpul de instrucție ?..* 
Nu sînteți chiar așa bătrîn, știu..ț 
Totuși... la 52 de ani !...

Cu aceasta se pare că am reușit 
să-l scot puțin din calmul său. 
Papp Lâjos îmi dă replica fără

Universitatea din Debrețin are o bibliotecă cu 
800.000 de volume. Cej 50 de salariați ai aces
teia se străduiesc să deservească In bune con- 
dițiuni miile de cititori care o frecventează.

In fotografie: dr. F. Păkozdy, unul din con
ducătorii acestei biblioteci.

zic așa — este 
în Ministerul

aerul molcom de pînă acum, bă 
după cîte se pare, dînd drumul 
temperamentului său vulcanic :

— Cum ai spus?! Bătrîn?! Eu 
bătrîn?!... Tovarășe, dacă ar în
cerca cineva să mă împiedice 
să-mi apăr patria, i-aș pune 
mîna-n gît !... Sînt alb în cap, 
dar am forță ! Nimeni să nu în
drăznească !...

„Nimeni să nu îndrăznească !“...
Cuvintele acestea amintesc de 

multe lecții pe care poporul ma
ghiar le-a dat, în cursul zbuciu
matei sale istorii, dușmanilor săi. 
In întreaga Ungarie întâlnești mo
numente ce-ți vorbesc despre lupta 
milenară pentru libertate a po
porului ungur. Dar dintre ele, 
cele mai grăitoare sînt monumen
tele zilelor noastre și printre a- 
cestea sediile de partid la atacarea 
cărora contrarevoluționarii fas
ciști s-au izbit de brațul de oțel 
al clasei muncitoare. Din istoria 
veche și mai ales din cea nouă, 
dușmanii poporului ungur ar 
putea să tragă învățăminte.

V. SAVIN

Imperialiștii am ericani intenționează să plaseze 
bazele cu arme-ra chetă în apropierea locurilor sfinte 
musulmane Meccași Medina

— Minunate minarete pentru vechea voastră moschee, nu-1 așa? 
Din „KROKOD1L*

Endre Sik despre aniversarea semnării 
tratatului sovieto-ungar

BUDAPESTA. — Ca prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală in
tre Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Ungară, Endre 
Sik, ministrul Afacerilor Externe 
al Ungariei, a făcut o declarație 
unui corespondent al agenției 
M.T.I. El a subliniat că nu in- 
tîmplător acest tratat a fost 
semnat în anul 1948, după victo
ria clasei muncitoare și a po
porului muncitor al Ungariei. 
Acest tratat a fost urmarea fi
rească și necesară a faptului că

Ungaria a pășit pe calea cons
truirii socialismului.

Endre Sik a subliniat că pe 
baza tratatului de prietenie în
cheiat între Uniunea Sovietică și 
Ungaria și pe baza altor acor
duri, Uniunea Sovietică a ajutat 
poporul ungar să lichideze ră- 
minerea în urmă.

Endre Sik s-a referit apoi la 
ajutorul acordat de Uniunea So
vietică poporului ungar în zdro
birea contrarevoluției.

In încheiere Sik a arătat că 
poporul și guvernul ungar spri
jină pe deplin politica externă a 
Uniunii Sovietice.

Acord comercial 
între R. P. Ungară 

și Argentina

BUDAPESTA 19 (Agerpres) 
M.T.I. transmite : în urma trata
tivelor duse la Budapesta între 
delegația comercială argenti- 
niană, condusă de secretarul de 
stat Râul Augustin Ondarts, și 
reprezentanți ai întreprinderilor 
ungare de comerț exterior, a fost 
semnat un acord comercial între 
Argentina și Ungaria. în baza a- 
cestui acord Ungaria va furniza 
Argentinei instalații de telecomu
nicații și diferite mașini.

gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtr!

Din viofa tineretului ». P. D. coreene
Tineretul muncitor al Republicii Populare Democrate Coreene 

muncește cu entuziasm pentru construirea socialismului in pa
tria sa. Fiind în primele rînduri în lupta dusă împotriva cotro
pitorilor imperialiști, apoi în lupta pentru refacerea economică 
a țării el aduce azi un aport prețios pe toate fronturile construc
ției pașnice. Aceasta în timp ce tinerii din Coreea de Sud, aflată 
sub călcîiul de fier al imperialiștilor americani, duc' o viață din 
cele mai grele, plină de lipsuri, de mizeria cea mai cruntă.

Puterea populară din Republica Populară Democrată Coreea
nă oferă tineretului din partea de nord a țării toate condițiile 
pentru dezvoltarea sa multilaterală.

Oțelăriile din Hwanghai sînt considerate ca unul din cen
trele siderurgice importante ale R.P.D, Coreene. O mare parte 
din muncitorii acestor oțelării sînt tineri. Ei depun toate efor
turile pentru a realiza, împreună cu întregul colectiv, sarcinile 
care revin oțelăriei din primul plan cincinal. Tinerii oțelăriei din 
Hwanghai au la dispoziție toate mijloacele pentru studii și re
creație. lată cîteva aspecte din viața lor.

Tinerii topitori ai furnalului Ligii Tineretului Democratic dis
cutând despre felul în care trebuie redus timpul de topire, (stin
gă, sus).

După muncă 
nu strică o vizi
tă la bibliotecă 
unde au venit 
cele mal noi 
cărți (stingă, 
jos).

La clubul mun
citoresc funcțio
nează un cerc 
de muzică unde 
participă mulți 
tineri (dreapta, 
jos).

PE SCURT
VARȘOVIA. — La 18 februarie 

W. Gomulka, prim.secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a primit pe S. 
Vukmanovici, vicepreședinte al 
Vece! Executive Federative a 
R.P.F. Iugoslavia, șeful delegației 
eoonomice iugoslave care se află 
în Polonia.

ATENA. — La Salonic a fost 
semnat un acord între R. P. Bul
garia și Grecia privind reglemen
tarea incidentelor de frontieră.

ODESA. — La 18 februarie au 
sosit în portul Odesa pe bordul 
motonavei „Pobeda“ cei 123 de 
participanți la expediția complexă 

Tn Antarctica a Academiei de 
Științe a U.R.S.S. Aproape 15 luni, 
neînfricații exploratori au trăit Și 
au muncit în așezarea Mirnîl, la 
stații,situate pe cel. de-al șaselea 
continent.

MOSCOVA. — Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. a numit pe G. N. 
Zarubin, în funcția de locțiitor al 
Ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

MOSCOVA. — La 19 februarie 
a luat sftrșit la marele palat al 
Kremlinului conferință unională a 
cultivatorilor de bumbac. Lucrările 
conferinței au durat două zile.

La conferință a rostit o amplă 
cuvintare N. S. Hrușciov, prim se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

BEIRUT. — La 18 februarie par
lamentul iordanian a aprobat tra
tatul prin care a fost creată Fede
rația Arabă Irakiano-Iordaniană. 
Printr-un decret regal parlamentul 
iordanian a fost dizolvat. Noile a- 
legeri vor avea loc în decembrie 
1958.

BEIRUT. — Agenția France 
Presse transmite (fin „surse dem
ne de încredere" că regele Arabiei 
Saudite, Ibn Saud, șl președintele 
Libanului, Camille. Chamun, ur
mează să se întîlnească pentru a 
examina situația politică în urma 
creării celor două uniuni de state 
arabe, ,

Trăiască în veci prietenia 
romîno-maghiară

(Urmare din pag. l-a)

clasele exploatatoare care împreună cu 
cercurile Imperialiste duceau în cele două 
țări ale noastre o politică de ațîțare a urii 
și șovinismului, încercînd să dezbine cele 
două popoare pentru a le exploata și asupri 
mai ușor, cei mai buni fii ai popoarelor 
noastre, patrioți șl revoluționari romîni și 
unguri au fost alături, uniți în lupta comu
nă împotriva exploatatorilor și asupritorilor 
de orice fel.

în anii regimului de democrație populară, 
pe baza principiilor internaționalismului so
cialist, cele două state au stabilit între ele 
o largă colaborare economică și culturală 
— consemnată în Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală între R. P. 
Romînă și R. P. Ungară. Acordurile econo
mice au contribuit cu succes la realizarea 
scopului principal al ambelor țări: construi
rea socialismului. Pe baza acestor acorduri, 
RP.R. a livrat țării vecine și prietene pro
duse lemnoase, petrolifere, materiale de 
construcții, instalații de foraj petrolifer și 
diverse bunuri de larg consum. La rîndui 
ei, R. P. Ungară a livrat țării, noastre uti
laje necesare unor centrale hidroelectrice, 
instalații pentru preparat minereuri, instala
ții telefonice etc.

In domeniul cultiiral-științific, relațiile 
dintre țările noastre se dezvoltă, de aseme
nea, neîncetat. Tot mai dese și fructuoase 
au devenit întîlnirile între scriitorii, artiștii, 
muzicienii, sportivii romîni și maghiari. In 
anii regimului democrat-popular, între ti
neretul romîn și cel maghiar s-au stabilit 
strînse legături frățești. In cursul anului tre
cut de pildă, o delegație a C.C. al U.T M. a

vizitat Ungaria la invitația Uniunii Tinere
tului Comunist, iar o delegație a tine
rilor muncitori și țărani din R. P. Un
gară a avut prilejul să cunoască îndea
proape viața și munca tinerilor mun
citori și țărani muncitori din patria noastră. 
In cursul anului curent va avea loc un 
schimb de ansambluri artistice de tineret cu 
R. P. Ungară, U.T.M. va primi vizita unei 
delegații a U.TC. din Ungaria.

R. P. Romînă și R. P. Ungară, ca membre 
ale marelui lagăr al păcii și socialismului, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, depun efor
turi susținute pentru a asigura lumii o pace 
trainică. Ele se pronunță pentru înfăptuirea 
dezarmării și interzicerea armelor atomice, 
pentru soluționarea problemelor litigioase pe 
calea organizării de tratative între țările ca
pitaliste și cele socialiste, și se strădu
iesc să stabilească relații de colaborare cu 
cît mai multe țări, indiferent de orînduirea 
lor, pe baza principiilor coexistenței paș
nice.

Salutând prezența în țara noastră a înal- 
ților oaspeți, poporul romîn e convins că a- 
ceastă vizită, căreia îi acordă- o deosebită 
prețuire, va contribui din plin Ia dezvolta
rea pe mai departe a relațiilor de prietenie 
și colaborare romîno-ungare, la continua în
tărire a lagărului păcii șl socialismului.

Tineretul romîn aduce înalților oaspeți dTn 
R. P. Ungară șî prin ei întregului popor 
maghiar, tineretului frate maghiar, salutul 
său fierbinte.

Bine ați venit, dragi prieteni ț
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