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RĂSPUNSUL
președintelui Consiliului de miniștri 

al Greciei la mesajul adresat de 
președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. R.

—Mc Icilâui
DE' ȚIȚEI

numele A început recoltarea orezului

Corespondentul agenției „Chi
na Nouă“, un tinar vesel, cu 
dinți frumoși ți păr negru, care 
împreună cu noi, un grup de 
aiarițli romini, mergea deunăzi 
prin schele, a comis la rafină
ria din Cîmpina o mică „infrac
țiune", Pe o masă din magazia 
de produse finite era un teanc 
de etichete pentru lipit pe am
balaj. El a luat una din ele și 
a virît-o in buzunar. Mai tir. 
ziu ne-a arătat-o. „Destinația 
Șanhai" — scria cu litere ma
juscule.

Da catedra de foraj a unui 
institut petrolifer din Moscova, 
studenții ascultă explicațiile 
date cu pasiune de profesorul 
Mircin : „in r/Heste condiții 
grele, iugpuse de structura so-

Prin schelele petroli
fere, în preziua unui 
secol de la nașterea 

lor (II)
juia o firmă t „Găzăria Her- 
ner** și două felinare. Mică, 
modestă, dar pentru început re
prezenta ceva.

Omul cu pălăria de tablă ar 
fi vrut să creeze mai mult, să-și 
ușureze munca și să exploa
teze rațional stratul de țiței. 
Dar cum s-o facă atunci cînd 
capitalul — stăpînul — cerea 
ca țițeiul să fie azvirlit în con
ducte, cit mai repede și cît 
mai mult ?

Astăzi..,
La Teleajen, la fabrica de bi

tum, State Constantin, în virstă 
de 20 de ani, e șofer fără per
mis de conducere. în interiorul 
halelor mari, unde se toarnă ____ , _.o____ „„ ____ _  _
bitumul, el conduce cu viteză , primit actul de naștere în 1952, 
o mică mașină de încărcat bu- <’ * ” ’*

0 secție _ 
din Teleaien.
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Consfătuire pe țară în foraj
PITEȘTI (de la trimisul nos

tru). — In pragul sărbătoririi cen
tenarului industriei petrolifere a 
avut loc ieri la Pitești o consfă
tuire pe țară cu tehnicienii și in
ginerii fruntași din sectorul foraj. 
Consfătuirea și-a propus să dis
cute probleme de perspectivă care 
stau în fața lucrătorilor din acest 
sector.

Subliniind condițiile grele în 
care au lucrat pionerii industriei 
petrolifere inginerul Ion Pupe- 
zescu și-a început expunerea prin
tr-o comparație „In timp ce pa
tronii aplicau așa-zisa artă a fo
rajului, forța depusă de mașini era 
minimă din motive de economie. 
Astăzi însă nu se urmărește eco-

lului, sondorii romîni din Bol
dești au reușit cu succes injec
tarea straturilor cu apă**.

Și, în sfîrșit, cînd ne-am în
cheiat vizita, un corespondent 
de presă din R. D. Germană 
ne-a mărturisit că primele in
stalații de foraj montate la 
proaspătul zăcămînt petrolifer 
descoperit în patria sa, sînt de 
construcție romînească.

Așa dar, pe lingă petrolul 
romînesc, astăzi sînt cunoscute 
tehnica romînească, utilajul 
romînesc.

Urmașii omului cu pălăria 
grea de tablă — despre care 
.citeați în reportajul anteri
or — sînt pricepuți. Pricepere 
a avut și el, omul care a co- 
borit în primul puț de țiței. 
Și-a arătat-o mai puțin, căci pe 
capul lui apăsa, ca și pălăria 
grea de tablă, exploatarea.

La Cîmpina, pe un platou, 
17 sonde în pompaj folosesc 
aceeași stație mecanică. In ju
rul stației vezi un cîmp pe 
care, ca în urzeala războiului 
de țesut, se mișcă înainte și 
înapoi zeci de cordoane meta
lice. Complicata instalație, care 
are mai mult de o jumătate 
de veac, „a fost executată de 
maistrul Grigore... și nu mai 
știu cum** — iși amintește cu 
greu bătrînul mecanic de la 
motorul stației.

La rafinăria din Cîmpina, în 
biroul directorului, am văzut 
macheta unei instalații din 
anul 1886, de distilare a ți
țeiului. O conductă, un cazan, 
un turn de răcire și altul de 
amestec cu acid sulfuric. Un 
car cu boi, transportind butoa
iele cu țiței, intra pe poarta 
distileriei. Deasupra porții stră-

la

foaie. O apăsare pe două ma
nete și patru butoaie grele sînt 
umflate și duse pe sus la ram
pă. Doi oameni cu șorțuri la 
brîu, stau cu mîinile în șolduri 
și supraveghează aparatura. As
tăzi nu se poate altfel..

La naționalizare am moște
nit cimitire de sonde moarte, 
utilaje vechi și cîrpite. Petro
listul care a iubit neîmplinit 
timp de un veac solul roditor 
al ținutului său, s-a apucat de 
treabă serioasă. A săpat în ci
mitirul sondelor, a început să 
construiască utilaj. La Moreni, 
sonda 72, părăsită în anul 1928, 
a fost adineită și perforată. 
Acum erupe zilnic cîte 14 tone 
de țiței. La Ploești și Cîmpina 
se repară și se produc utilaje. 
Tinerii muncitori și tehnicieni 
devin, laureați ai Premiului de 
Stat pentru că aduc în petrol 
scule perfecționate. Vă amintiți 
de realizarea unei 
role. Oamenii 
facultățile țării 
de petrol. Ca 
ei consultă și la nevoie fac in
jecții (cu apă) ca să prevină o 
slăbire a presiunii stratului.

Și cînd intri astăzi în schela 
Boldești îți sucești admirativ 
gîtul în fața turlei de peste 40 
de metri. Și ea, și geamblacul, 
și macaraua capabilă să ridice 
350 tone, și granicul pentru 
3.500 de metri, și pompa tri
plex, a cărei presiune poate să
pa ea singură — poartă emble
me ale industriei romînești. 
' Sonda care o vizităm erupe 
continuu de 7 ani. Prin capul 
său de erupție trec zilnic 100

de tone de țiței. Fiind forată 
la mare adîncime, prin ea s-a 
descoperit un strat neasemuit 
de bogat. Și astfel de sonde 
mari, metalice, sclipind ușor 
în soare, se întind pînă hăt, 
departe. E ordine și curățenie 
pretutindeni, iar cardiogramele 
sînt atente la pulsul fiecărei 
instalații.

Nimic rău nu se poate în- 
tîmpla.

Răul este exclus și în insta
lațiile de rafinărie. La rafină
ria nr. 3, pe care o vizităm, 
blocul argintiu de ulei, ce a 

domină dintr-un început. Ochii- 
ți fug deasupra 
conductelor și se 
încurcă în pă
ienjenișul lor. Su
te și sute de ki
lometri de con
ducte, mii și mii 
de robinete 
valve.
turn, 
este pusă la foc 
și fierbe la a- 
proape 500 de 
grade. Alături, 
materialul trece 
printr-o ghețărie 
unde temperatu
ra coboară sub 
minus 20 de 
grade.

Iar el, omul 
care forează, 
instalează con
ducte și rafinea
ză țiței, e mul
țumit și mîndru. 
Pe lingă munca 
lui, cîștigul lui, 
are clubul lui, 
grădinițele un- 
de-și lasă copiii, 
cantine mari, 
spitalele lui, ca
sele de odihnă 
proprii. Unii, în
drăgostiți în ale 
petrolului, s-au 
confundat cu me
seria. Șeful sec
ției 

de la rafinăria 
vorbește repede și tare : „Eu 
mă numesc Popescu-Parafina**. 
Alții, mai tineri, sînt ca și 
puștiul din Boldești, care după 
ce s-a învîrtit un timp pe 
lingă autobusul nostru a făcut 
o „declarație presei**: „îmi zice 
Nicolae Năstase, mă fac mai
stru petrolist !**

Despre ce rezervă viitorul 
petrolului romînesc, și copilu
lui din Boldești, desigur, în
tr-un alt reportaj.

V. CONSTANT1NESCU

, De cîteva zile a început recol
tarea orezului, iar în unele re
giuni s-au și treierat primele 
cantități. In acest an recolta de 
orez este bună. Cele mai mari 
producții sînt obținute de gospo
dăriile colective și întovărășirile 
agricole care au executat toate 
lucrările în comun.

G.A.C. din Vișani, raionul Fi- 
limon Sîrbu, de exemplu, a stuns
în medie de pe cele 104 ha. peste mai bune terenuri 
5.000 kg. orez la hectar. La noua 
orezărie din Ulmeni, unde anul plicării întregului complex 
acesta S.M.T.-ul a organizat prima lucrări agrotehnice.

stație plutitoare de pompare din 
țară, producția inedie de pe cele 
350 ha va depăși cu cel puțin 
500 kg. la hectar cantitatea pla
nificată. Producții mari de orez 
obțin și gospodăriile colective din 
Țăndărei, Valea Standului, Bîr- 
za, precum și gospodăriile co
lective din raionul Hîrșova, raion 
complect colectivizat.

Producțiile mari obținute anul 
acesta se datoresc alegerii celor 

care se. pre
tează la cultura orezului și a- 

de

In cinstea celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și celei de a 10-a aniversări 
a Republicii Populare Romine, ziarul „SCINTEIA 
TINERETULUI", organizează intre 1 octombrie — 29 
decembrie a.c. un

CONCURS

Intr-un 
benzina

parafină 
Cîmpina

Mai mult 
zahăr

noi sape cu 
crescuți în 

au grijă 
și medicii,

ale 
gă. 
re-

nomisirea forței mecanismelor 
care a înlocuit munca manuală**.

In referatul său tov. ing. Gh. 
Mitincu a prezentat aspecte 
forajului cu turbină, care-și 
sește utilizarea în deosebi în 
giunile Moldovei.

Datele folosite pentru exempli
ficare au subliniat superioritatea 
netă pe care o reprezintă forajul, 
cu turbină față de forajul cu 
masă. Consfătuirea a constituit un 
bogat schimb de experiență, par- 
ticipanții contribuind cu prețioase 
propuneri’ la continua dezvoltare 
a industriei petrolifere în foraj.

pentru corespondenții voluntari
Tn concurs vor intra materiale apartinînd genului 

scurt (informații, note critice, însoțite de fotografii sau 
caricaturi) și reportaje.

La selecționarea celor mai bune corespondente, se 
vor lua în seamă participantii cărora le-au fost publi
cate în perioada 1 octombrie—29 decembrie cel puțin 
3 materiale din genurile de mai sus, trimise în cadrul 
concursului.

Pentru cele mai bune corespondente se vor acorda 
următoarele;

PREMII

MENȚIUNI
Truse stilou — creion rezervor; serviete de piele; cărți 

șl abonamente la ziare șl reviste.

Premiul I — un aparat de radio lflux“. 
Două premii II a cîte o bicicletă.
Trei premii III a cîte un ceas de mînă „Pobeda“.

Porțelanuri de calitate 
superioară

La Fabrica de porțelan din Cluj 
a intrat de curînd în funcțiune o 
nouă secție pentru fabricarea por
țelanului de calitate superioară. 
Aici se folosește ca materie primă 
oaolin, importat din R. P. Chineză 
și R. Cehoslovacă, precum și 
cuarț și feldspaț indigen de ca
litate superioară. Pasta de porțe
lan este preparată într-o secție a 
noului laborator înzestrată cu uti
laje moderne, iar arderea se face 
într-un cuptor special. Primele 
servicii de cafea neagră din por
țelan de calitate superioară pro
duse în noua secție au fost deco-

rate cu modele diferite. Pentru 
obținerea unui porțelan de culoare 
albă, transparent, în noua secție 
vor fi folosite rețete noi de prepa
rare a pastei. In curînd se vor 
produce, în afară de servicii de 
cafea, servicii de ceai în modele 
și decoruri noi, vaze de flori și 
diferite bibelouri. Pentru serviciile 
de cafea și ceai s-au mai confec
ționat modele noi din ipsos-ala- 
bastru, care se deosebesc ca formă 
și decor.

Excelenței Sale
Domnului CH1VU STOICA 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
aceleași intenții pașnice ca și Grecia, a studiat în 
mod aprofundat problema procedurii celei mai po
trivite pentru a se atinge scopul dorit.

Guvernul regal considera că Înainte de . se 
ajunge la stabilizarea relațiilor înlre țările bal
canice, ar fi indispensabil de a elimina cauzale 
care, în momentul de față, se opun înțelegerii 
între unele din aceste țări. Eliminarea acestui 
stadiu pregătitor ar duce la eșecul vreunei reuniuni 
a reprezentanților autorizați ai tuturor țărilor 
noastre.

Din nefericire Grecia, fără vina ei, are cu unele 
țări balcanice grave diferende care datează din 
timpul războiului și rezultă din acesta. Cită vreme 
mai există aceste diferende, guvernul grec nu con
sideră că ar putea contribui în mod eficace, prin 
prezența sa, la succesul unei conferințe avînd ca 
scop reglementarea între țările balcanice a unor 
relații de natură organică și permanentă.

De altfel, chestiunea însăși a conferinței este, 
în concepția noastră, numai secundară și de pură 
formă. Ceea ce primează, după părerea noastră, 
este demonstrarea în fapt a unui spirit de bună 
credință prin reglementarea satisfăcătoare a dife
rendelor menționate și crearea unui climat de în
credere sinceră prin eforturi susținute din partea 
tuturor. Și atunci cînd aceste premize vor fi fost 
create s ar putea discuta despre utilitatea unei 
Conferințe ca aceea pe care o aveți în vedere în 
scrisoarea Excelenței Voastre, ținîndu-se seamă 
de angajamentele internaționale care leagă fiecare 
din țările noastre.

Pentru toate aceste motive, guvernul grec, deși 
dă o înaltă prețuire spiritului și obiectivelor gene- 
nerale trasate în scrisoarea Excelenței Voastre, nu 
este în măsură, tn momentul de față, să accepte 
invitația pe care ați binevoit să i-o adresați.

In ori și ce caz, Grecia nu va pregeta să facă 
tot ce depinde de ea în vederea promovării con
dițiilor de conviețuire pașnică între popoarele din 
Balcani.

Vă rog să primiți, Domnule Președinte, asigu
rarea înaltei mele considerațiuni.

Constantin Caramanlis 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Greciei
Atena, 23 septembrie 1957

Domnule Președinte,

Am luat cunoștință cu o deosebită plăcere de 
scrisoarea pe care Excelența Voastră a binevoit 
să mi-o adreseze la data de 10 septembrie și al 
cărei conținut a reținut toată atenția guvernului 
grec și a trezit interesul său cel mai viu.

Guvernul regal împărtășește din plin satisfacția 
dv. pentru restabilirea relațiilor cordiale între Ro- 
mînia și Grecia. Socotesc într-adevăr că am rea
lizat îritr-un ritm accelerat progrese însemnate pe 
oalei strîngerii unor relații de încredere îr.tre cele 
două țări ale noastre, mulțumită bunăvoinței ma
nifestate de o parte și de alta și îndelungatei tra
diții de sinceră prietenie care leagă ambele noas 
tre popoare.

Guvernul regal împărtășește din plin ideile ex
primate de Excelența Voastră în ceea ce privește 
necesitatea de a asigura pacea mondială și de a 
feri încercata omenire de suferințele războiului.

Este cu totul normal ca aceste sentimente să 
însuflețească în special popoarele balcanice, dintre 
care mai multe, așa cum e cazul poporului grec, 
au fost greu încercate în cursul ultimelor decenii.

Atașată idealului păcii și aspirînd la o înțele
gere cu celelalte țări din Balcani, Grecia a fost 
în trecut în primele rînduri în ceea ce privește 
efortul pentru crearea unor relații mai stabile și 
permanente între aceste țări.

Din nefericire, s-a dovedit în momente critice, 
că această politică pașnică nu a găsit sentimente 
corespunzătoare în inima tuturor. In fapt, Grecii 
a întîmpinat de atunci, o ostilitate nejustificată, 
la unii din vecinii săi cari, fie din proprie iniția 
tivă, fie chiar ca instrumente ale unor agresori 
străini, au invadat pămîntul ei și, profitînd de 
invaziile unor terți, nu au ezitat să proclame in
tențiile lor de a-și anexa teritorii grecești.

Astăzi încă regiuni de frontieră din țări vecine 
servesc drept ascunziș unor indivizi cari, pătrun- 
zînd pe teritoriul grec, caută să aducă atingere 
independenței țării noastre sau să submineze re
gimul legal stabilit aci.

Este desigur natural ca aceste fapte să deter
mine o rezervă din partea guvernului grec față 
de cei care se fac răspunzători de aceasta.

Cu toate acestea, guvernul grec, în dorința de a 
contribui din partea sa la dezvoltarea legăturilor 
de prietenie cu acele țări care sînt însuflețite de

Oază uitată?
în ultima vreme am colindat 

mult prin stațiunile de mșșini și 
tractoare ale regiunii București. 
Pe unde am fost, am constatat cu 
bucurie că atît tractoriștilor, cit 
și ucenicilor școlilor profesionale 
de pe lingă S.M.T.-uri li s-au asi
gurat condiții optime de muncă, 
de viață și respectiv de învățătură, 
în majoritatea stațiunilor am a- 
flat săli de cursuri bune, dormi
toare sclipind de curățenie, mîn- 
care consistentă — toate menite 
să asigure în această etapă con
diții cît mai bune tinerilor tracto
riști și ucenicilor. Deunăzi însă 
am poposit la brigada utemistului

Să se curme nepăsarea față de

condițiile de muncă șl de vieță

ale tinerilor mecanizatori

și ucenici do la S.M.T.-Hagiești

Ion Șerban, de la S.M.T.-Hagiești 
Cei cinci tractoriști și trei ucenici 
tocmai se întorseseră de pe tarla
lele întovărășiților din comuna 
Cojești. Am intrat în vorbă, apoi 
am urcat în vagonul-dormitor. Dar 
nu mică mi-a fost mirarea. Pe 
paturile— ce-i drept rînduite fru 
mos — cearșafurile erau tuciurii.

— De cînd nu sînt schimbate ?

Ion Șerban a oftat, apoi, dînd 
din cap, a răspuns :

— De aproape o lună și jurai’ 
tate 1

_  ... ? I
— ...Habar n-au cei din condu

cere de noi. De ieri nu mai avem 
mîncare și încă n-a sosit mașina 
cu alimente. Salariul pe luna acea
sta ne-a fost adus eu vreo 5 zile în- 
tîrziere. Și—a continuat el—noi o 
ducem mai bine că sîntem la doi 
pași de stațiune, dar alte brigăzi 
mai depărtate o duc și inai rău.

Interesat să aflu de unde pro
vin toate aceste neajunsuri, m-am 
îndreptat către Hagiești, Ia cen
trul S.M.T.

Noi monumente
restaurate

Printre acestea se află: ceta
tea de la Ardud, de care sînt le
gate evenimente istorice din lupta 
comună a iobagilor romîni și ma
ghiari din timpul răscoalei lui 
Rakoczi și a Revoluției din 1848, 
casa în care s-a născut marele 
poet maghiar Ady Endre, vestita 
casă „Wecsei“ din Satu Mare, 
Turnul Ștefan din Baia Mare, nu
meroase bisericuțe din lemn ca 
cea din Acîș, raionul Cărei etc.

De o atenție deosebită se 
bucură și cele 4 muzee în care 
sînt adunate relicve 
vremurile trecute.

prețioase din

In fiecare sărbătoare, sovejenii ca și toți locuitorii din munții Vrancei se îmbracă in frumoasele 
lor costume naționale. Bogate în motive naționale, costumele de prin părțile locului sînt astăzi 
cunoscute în întreaga țară pentru frumusețea lor.

In fotografie: Tinerii Toma Ion și Ilenuța Pătulea stlnd de vorbă în cerdac.

(Agerpres) (Agerpres)

Recepție 
în cinstea oaspeților albanezi

Fabricile de zahăr din întreaga 
țară produc în contul ultimului 

g trimestru al acestui an.
Muncitorii de la fabrica din 

j Giurgiu au dat peste plan in pri- 
ma lună de la începerea campa- 

$ niei de prelucrare a sfeclei din 
$ noua recoltă 2.000 tone de zahăr.

Succese importante în producție 
obțin și fabricile de zahăr din 

??Chitila și Arad.
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J Miercuri seara tovarășul Cons
tantin Pirvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale a R-P- 
Romîne a oferit la Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale o recepție 
în cinstea delegației Adunării 
Populare a R.P. Albania care se 
află în vizită în țara noastră.

La recepție au luat parte mem
brii delegației parlamentare al
baneze în frunte cu tovarășul 
Pilo Peristeri, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Albania.

. La recepție au participat tova
rășii : 
Chivu
Petre 
sescu, 
adjunct ai ministrului Afacerilor 
Externe, membri ai C.C. al P.M R.,

membri ai guvernului, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, președinți ai comisiilor Ma
rii Adunări Naționale, deputați, 
oameni de artă și cultură, zia
riști romîni și străini.

Au luat parte Miha Lako, am
basadorul R.P. Albania Ia Bucu
rești și alți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați 
rești.

In timpul recepției 
Constantin Pirvulescu,
fele Marii Adunări Naționale șl 
tovarășul Pilo Peristeri conducă
torul delegației parlamentare al
baneze au închinat pentru prie
tenia trainică dintre poporul ro- 
mîn și albanez, pentru pace și 
prietenie între toate popoarele.

(Agerpres)

la Bucu-

tovarășul 
președin-

Grija fa(ă de tineri —

pe ultimul olan

Marea majoritate a celor din 
S.M.T. Hagieșli o formează tinerii 
tractoriști și ucenici. Atît în cam
pania de vară cît și în alte ac
țiuni, tractoriștii de aici s-au do
vedit muncitori de ispravă. E su
ficient să arătăm că în campania 
de vară toate cele 8 brigăzi și-au 
îndeplinit integral planurile d'* 
muncă. Mecanizatorii din br'gîi* 
zile conduse de tinerii Ion Șer
ban, Constantin Obertin și Nâfu 
tase Manea au fost felicitați d? 
colectiviștii, întovărășiții și de cei
lalți țărani muncitori pentru ca
litatea lucrului. Cei 49 de uce
nici din anul doi și trei au învă
țat cu străduință pentru a-și în-

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii tine

retului*4 pentru regiunea 
București

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Stoica, Gheorghe Apostol, 

Borilă, J. Fazekaș, A. Moi- 
A. Bunaciu, A. Mălnășan,

Electr om is tifică ri
Dacă mai era cineva care să 

se îndoiască de faptul că capi
talismul nu mai e capitalism 
ci un soi de „rai popular'* a- 
tunci apariția pe arenă a dom
nului Georges Friedmann a avut 
fără îndoială darul să spulbere 
orice rezervă. Domnul Fried
man — domiciliat la Paris, cu 
profesia declarată economist — 
a scris recent o carte cu titlul 
foarte promițător: „încotro se 
îndreaptă munca omenească**? 
în cartea aceasta, domnul Geor
ges și-a luat — pare-se — mi
siunea de a corecta cunoscu
tul dicton public : „Și-ți vei 
cîștiga plinea în sudoarea. 
frunții tale**. După dînsul, a- 
cest principiu s-a învechit. 
Să-l ascultăm pe acest nou e- 
vanghelist : „Capitalismul mo
dern a răsturnat preceptul bi
blic. Plinea pe care o mă- 
nîncă muncitorul din in
dustria modernă nu mai este 
plătită cu sudoare. Muncitorul 
a scăpat de aceasta cu ajuto-

rul mașinii. Singurul neajuns 
este că munca se desfășoară în 
monotonie și plictiseală**.

Mare minune și cu progresul 
tehnic în capitalism! Iată, de 
pildă, ce a scris deunăzi zia
rului „VHumanite** un grup de 
„beneficiare** ale 
acestui progres 
tehnic : „Noi lu
crăm la banda 
ndantă de am
balare de la uzi
nele chimice din 
Aubervilliers. De 
140 de ori pe 
minut (adică
mai mult decît de două ori 
secundă) trebuie să apucăm 
pachet, să-l verificăm, să-i 
plicăm o mică etichetă și 
așezăm la loc pachetul pe ban
da rulantă. Dacă un pachet nu 
este bun, trebuie să vărsăm con
ținutul într-o ladă, să aruncăm 
pachetul gol în altă ladă și toa
te acestea fără să pierdem nicio

«o

Descoperirile unor

ideo'ogi burghezi

pe 
un 
a- 
să

secundă căci altminteri ni se 
taie din cîștig**. Nici sudoa
re, nici tevatură. Vorba domnu
lui Friedmann: raiul pe pă- 
mînt, o adevărată fericire! E 
drept, lucrul e cam plictisitor 
și monoton. Dar există leac 

pentru asta. 
Muncitorii fran
cezi pot fi li
niștiți, 
operei
se
munca 
că?** (

Autorul 
i „încotro 

îndreaptă 
i omenea*- 
a descope

rit remediul mo
notoniei. „Cum 
poate fi combă

tută monotonia și plicti
seala în activitatea din indus
tria modernă?** se întreabă el, 
plin de frămîntare. Și tot el 
dă răspunsul la această unică 
și fundamentală problemă care 
a mai rămas nerezolvată în in
dustria ' „modernă** franceză : 
„Psihofiziologia ne va ajuta 
să scăpăm lesne de mqjiotonie

plictiseală in procesul acti-
" ' devității**. Simplu, uluitor 

simplu ca toate ideile geniale! 
In tratatele de psihofiziologie 
zăcea neștiut de nimeni reme
diul unicei racile care mai dăi
nuie în industria modernă a 
T ranței. Domnul Friedmann l-a 
descoperit. Gîndiți-vă c.c feri
cire pe muncitorii francezi si 
trăiască în zilele unei asemenea 
descoperiri! Aveau și ei un 
mic necaz cînd intrau in între
prinderea modernizată a bunu
lui lor patron: se plictiseau 
în timpul lucrului. S-a terminal 
cu necazul ăsta! Acum așteap
tă cu răbdare și încredere mi
nunile psihofiziologiei.

Dar cîte minuni nu le mai 
rezervă „capitalismul modern**! 
Ei nici nu bănuiesc că pot de
veni peste noapte capitaliști. 
Și totuși lucrurile sînt atît de

EMIL RUCAR

(Continuare in pag. 4-a)



E nevoie să inventăm
K devenit aproape o tradiție în 

Viața de organizație a unora dintre 
facultățile noastre — în special a- 
colo unde se lucrează slab — ca la 
fiecare nou început de activitate 
universitară, ca și la fiecare sfîrșit, 
gen bilanț (în plus la fiecare ana
liză retrospectivă, indiferent de 
scopul ei inițial, ca și Ia fiecare 
conferință sau adunare generală 
menită să dezbată unele sau al
tele dintre problemele curente ale 
vieții studențești) să se spună la 
forma cea mai categorică: „To
varăși, trebuie să căutăm forme 
noi".

Respectând, ca să zic așa, ade
vărul faptic, nu se întîmplă însă 
niciodată ca din senin cineva să se 
apuce să strige: „Vreau forme 
noi". Totul are o cauzalitate pre
cisă și o dezvoltare triptică nu lip
sită de farmec și... logică. Se înce
pe de pildă prin analizarea activi
tății pe perioada trecută și se spu
ne, iertată-mi fie forma, s-a făcut 
X, s-a făcut Y, s-a făcut Z, mul
țumită firește muncii de fiecare zi 
a colectivului — aci din modestie 
intervine anonimatul — și a unora 
dintre tovarășii din comitet — aci 
eventual se sparge anonimatul și 
se înșiră cîteva nume, minus cel 
al raportorului care rămîne modest. 
Apoi se trece Ia capitolul lipsuri 
și‘ totul devine foarte logic: — De 
ce am avut lipsuri ? — Pentru că 
unele forme de muncă n-au mai 
corespuns. — Și care este explica
ția concretă (citește ,,în bani mă
runți") a lipsurilor ? ~ Formele 
erau învechite. — Și atunci ce ne 
rămîne de făcut ? — Tovarăși: tre
buie să căutăm forme noi.

Evident, în cele spuse mai sus 
există o notă de exagerare con
știentă care nu tinde însă cîtuși de 
puțin să ridiculizeze formele noi 
de muncă și, în general, spiritul 
inovator, creator ci vizează doar 
concret și limitat pe acei dintre 
noi care nedînd atenția cuvenita 
muncii și formelor ei diverse, le 
lasă cu indiferență să se banali
zeze, să devină neinteresante, să 
se compromită, ca la sfîrșit ei — 
nevinovății — să-și spele mîinile și 
să observe angelic: „N-avem nici-o 
vină. Formele, vedeți dumnea
voastră../*

Am avut de pildă prilejul să 
aud din unele „surse" că astăzi 
conferințele ținute în fața studen
ților „nu mai prind" și că organi
zarea lor ar fi o formă de activi-

forme noi?
tate depășită. Am răspuns — poate 
nu prea didactic sursei în cauză 
că e foarte probabil ca la capătul 
a 3—4 conferințe neinteresante ca 
fond, neatractive ca formă, unii 
studenți să se fi plictisit, și să nu 
mai vină. Dar că în sine conferin
țele. sînt convins nu s-au demone
tizat.

Am propus în continuare să se 
organizeze cu titlu de experiență 
o conferință bună pe o temă in
teresantă căreia să i se facă publi
citatea cuvenită. Evident, confe
rențiarul trebuie să fie și el bine 
ales. Nu un oarecare, cunoscut din 
plin că vorbește neinteresant, mo
noton — incapabil, să vorbească 
liber sau măcar să ridice din cînd 
în cînd ochii de pe hîrtie — ci 
dimpotrivă un pasionat, un om cu 
„priză" capabil să captiveze

Orice formă de activitate poate 
fi compromisă. în ultimă instanță, 
prin indiferență și dezinteres tra
dus într-o proastă și mai cu seamă 
negîndită organizare. O seară lite
rară închinată unui clasic al lite
raturii noastre sau 
care sînt invitați un cunoscut cri
tic sau un apreciat om de litere și 
cîțiva actori — sau cel puțin stu
denți de la Institutul de teatru — 
va face totdeauna sală plină. Dacă 
dimpotrivă se va pregăti de către 
un necunoscător, fără vină, un refe
rat pe care-1 va citi monoton și în 
Ioc de o adevărată lectură din o-

universale la

f Peste cîteva zile vor începe 
I cursurile, seminariile, orele 
I de laborator. Studenții vor' 
I umple iarăși culuarele, sălile 

de lectură. Ca șl celelalte in
stitute, Institutul de mine: 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
Petroșani se pregătește pen
tru începutul noului an. 
Fiecare laborator a fost în
zestrat cu noi materiale, cu; 
noi mașini și piese, la care^ 
studenții îșî vor putea veri-' 
fica practic cunoștințele. ;

Fotografia noastră repre- *
♦ zintă un aspect dintr-o oră- 
* de laborator. *

fiera scriitorului se va citi tot la 
orma neinteresantă fragmentul cel 
mai plictisitor posibil, firește seara 
literară va capota. La fel, dacă în 

cazul întîlnirilor cu diferiți oameni 
de cultură — scriitori, artiști, sa- 
vanți — vor fi invitați numai de- 
butanți pe plan literar, binevoito
ri dar fără experiență, artiști în 
perspectivă și savanți care abia 
și-au terminat facultatea, întâlnirile 
nu vor fi interesante. Pe aceeași 
linie de idei dacă în legătură cu 
Revoluția din Octombrie, se vor 
organiza întâlniri cu oameni care 
au participat efectiv la Revoluție 
— ca Scarlat Calimachi, M. Gh. 
Bujor și alții — fără îndoială că 
interesul va crește înmiit.

Cu nimic nu diferă punerea 
problemei în ceea ce privește or
ganizarea simpozioanelor, procese
lor literare, serilor recreative, re
uniunilor distractive etc.

Nu formele de muncă în sine 
trebuiesc modificate ci noi trebuie 
să încetăm să le organizăm numai 
de formă.

Revenind acum la problema for
melor noi de muncă trebuie să re
cunoaștem că în timp, inițiativa și 
imaginația multora dintre studenți 
au îmbogățit real formele clasice 
amintite mai sus cu altele la fel de 
utile și atractive.

Concursuri ghicitoare — li
terare deocamdată, dar și științifice 
în perspectivă, seri palpitante în 
tovărășia „drumeților veseli", ,,vi- 
zite“ în diferite galerii și expoziții 
cu ajutorul epidiascopului, seri mu
zicale tematice, seri de cineclub, 
simultane de șah și altele. Dar și 
în cadrul acestora, formele de ac
tivitate, singure, nu rezolvă pro
blema. Secretul e în grija și în do
rința noastră de a face ceva, nu de 
mântuială, nu pentru a avea ce cu
prinde în rapoarte, nu pentru a 
avea cu ce ne mîndri cu ocazia a- 
nalizelor ci pentru că dorim în-

tr-adevăr să ne petrecem plăcut și 
instructiv timpul liber și pentru 
că munca profesională singură 
ne-ar limita orizontul intelectual.

Nu întâmplător ne-am ocupat 
pînă aci doar de formele de mun
că, să le spunem de masă, capabile 
să antreneze, periodic, pe toți stu
denții institutelor sau facultăților 
respective. Nu intervin aci numai 
considerente educative ci și multe 
de principiu. In anul care a tre
cut, de pildă, în multe institute ac
centul principal s-a pus pe organi
zarea unor ansambluri de mare 
amploare și prestigiu — coruri, e- 
chipe de dansuri, echipe de tea
tru, orchestre — care însă după 
cum e și firesc n-au reușit să cu
prindă decît o parte a masei 
studenților. Pentru ceilalți, doar 
din cînd în cînd s-a organi
zat cite ceva, pierzîndu-i nu 
odată chiar din vedere. Explica
ția care s-a dat cel mai ade
sea în asemenea cazuri a fost că 
membrii comitetelor de facultăți și 
institute au fost foarte ocupați în 
diferite alte acțiuni. In anul care 
vine nu vor fi însă mai puțin o- 
cupați. Și atunci ? Credem că so
luția o pot da — de două ori la 
propriu — numai responsabilii de 
grupă și comitetele de an. Nu nu
mai pentru că au mai puține sar 
cini dar pentru că își cunosc mai 
bine colegii și vor ști mai exact ce 
i-ar pasiona și ce nu, ce i-ar atrage 
cu deosebire, ce forme ar da mai 
bun rezultat.

Tot ei ar fi și cei în stare să-i 
„descopere" pe studenții care cu 
maximum de interes (citește: tra
gere de inimă) și implicit de suc
ces ar fi dispuși să-și asume organi
zarea unor asemenea manifestări 
culturale de proporții. Tot respon
sabilii de grupă (care ar trebui în 
sfîrșit bine aleși respectiv nu nu
mai după criteriul cum învață și 
ce nivel au ci în primul rînd dacă-s 
entuziaști, capabili să strîngă, efec
tiv în jurul lor grupa) ar fi cei care 
ar putea să procure biletele reduse 
la teatre, cinematografe, meciuri, 
invitații la diferite alte spectacole 
și care fiind în mijlocul a tot ce se 
întâmplă in grupe ar putea să a- 
precieze nu numai felul — din nou 
forme — diferitelor acțiuni cultu
rale ci și numărul lor astfel incit 
distracția și recreerea să nu im
pieteze procesul profesional.

In încheiere o singură mențiune. 
Toate cele spuse pînă aci nu-și 
propun să epuizeze problema dez
bătută ci doar să atragă atenția, Ia 
inceput de an, unora dintre cadrele 
de U.T.M. și asociații asupra utili
tății ca, înainte de a porni la trea
bă, să reflecteze matur. Nu nu
mai ce-i mai ușor de făcut, nu nu
mai ce prinde", nu numai ce ar 
fi bine să inventăm, ci și ce se 
simte nevoia real să întreprindem, 
cu scop recreativ și totodată edu
cativ, ce anume am pierdut din 
vedere în trecut, ce forme de acti
vitate le-am compromis prin ne
glijența noastră și cum le-am putea 
mai bine reabilita, firește nu de 
dragul reabilitării.

Să ne amintim de responsabilii 
de grupă și de sutele, din păcate 
încă anonimi pentru noi, care vor 
cum^ se zice, să facă treabă și pe 
lîngă care trecem schimbînd ade
sea numai un simplu salut, fără să 
ne amintim cum îi cheamă.

Și să încercăm în toate activită
țile să nu fim didacticiști și mora
lizatori precum ar fi vrut poate și 
n-a reușit decît pe alocuri și pre
zentul articol

D. DORIAN

Dezvăluind crîmpeie
din optimiste intenții studențești

O ZI DE STUDENȚIE
DUPĂ 30 DE ANI

In ziua aceea totul părea atît 
de obișnuit! Clădirea se profila 
în toată maiestatea sa, pomii din 
curtea institutului fremătau lin, 
fredonând parcă un cîntec de 
leagăn. Printre frunzele pomilor, 
razele soarelui tomnatic se stre
coară cdene. O boare de vânt s-a 
furișat trezind simfonia frunzelor.

E liniște. Anul universitar încă 
n-a început și totuși în zilele de 
13 și 14 septembrie în aula In
stitutului Agronomic din Cluj au 
venit „studenții". Cu părul nins, 
cu ani mulți în spate, s-au așezat 
disciplinați în bănci așteptând, 
emoționați, audierea primelor lecții.

Contactul cu banca trezește a- 
mintiri care sălășluiesc de ani și 
ani. Ochii multora parcă vorbesc, 
recheamă zilele de școală.

Studenții care au stat în aceste 
două zile în bănci nu sînt alții 
decît absolvenții Academiei de 
Înalte Studii Agricole din Cluj, 
seriile 1927—1933.

Au trecut 25 și 30 de ani. Dar 
revin amintirile... „Aici am stat 
la. examenul cel mat greu..." „aici 
am scris primul bilețel de dra
goste" — trec gîndurile prin 
mintea multora dintre „studenți".

Dacă ceva în lume nu poate fi 
uitat, apoi acel ceva este școala. 
Câți dintre noi nu trecem cu 
emoție pe lingă clădirea liceului 
sau a facultății unde am învățat, 
citi nu ridicăm cu emoție recep
torul și formăm numărul de te
lefon al profesorilor dorind să le 
auzim vocea, deși ani la rînd 
ea ne-a răsunat în urechi ?

In această zi, neobișnuită prin 
natura ei, emoțiile s-au țontopit 
și unora le-au lucit în colțul ochi
lor boabe de mărgăritar.

30 de ani. O tinerețe de om. 
30 de ani și sute de kilometri 
despart pe Boris Glușco, studen
tul de atunci de Boris de a- 
cum, agronom emerit al R.S.S. 
Moldovenești, care conduce cu 
mult talent organizatoric colhozul 
din satul său natal, și de foștii săi 
colegi. Pe pieptul fostului stu
dent strălucește azi Ordinul Le
nin. In această zi Boris Glușco 
se află aici, ca și alți trei tova
răși sovietici, care au studiat la 
acest institut.

O clipă se lasă liniștea adîncă, 
apoi la auzul numelui strigat, 
fiecare spune „prezent". Catalo
gul se închide fără zgomot. Cine 
știe, poate că peste 10 ani, la cea 
de-a 40-a aniversare, se va afla 
din nou aici pe catedră.

Privirile ni se plimbă pe chipu
rile celor ce cu 25 și 30 de ani 
înainte, cînd noi abia ne făceam 
intrarea în viață, au părăsit Aca
demia pe care acum o regăsesc 
în plină ascensiune. Trăim îm
preună cu dînșii bucuria celor 
aflate: a crescut baza materială, 
utilajul, numărul cadrelor didac
tice. Intre anii 1949—1956 a 
crescut de patru ori numărul ab
solvenților fața de anii 1927-1934, 
iar al cadrelor didactice — de 
cinci ori.

Privim din nou chipurile și re
ținem sentimentul de prietenie 
care s-a cimentat în anii de școală 
— reînviat pe chipuri. In fugă 
creionul așterne pe hîrtie frînturi 
de bilanț. Amilcar Vasiliu, cel 
mai în vîrstă dintre absolvenții de 
acum 30 de ani, este membru co
respondent al Academiei R.P.R., 
secretar științific al Academiei. 
Velican Vasile este profesor, șef 
de catedră la Institut, Teodoriu 
este inginer în Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, Emil Negru- 
țiu — absolvent seria 1932 — este 
rectorul Institutului.

Alături de „studenți" stau foștii 
dascăli: academicianul Iuliu Pro
dan, profesorii Ion Oțoiu, loan 
Ciomac.

Zilele neobișnuite trec mult mai 
repede. întunericul s-a lăsat ma
siv și o ploaie măruntă a țîșnit 
fără să-și ceară permisiunea. Ma
șinile sforăie ureînd serpentinele. 
Acele ceasornicelor indicau ora 19 
cînd ne-am aflat pe dealul Fe- 
leacului. De sus se vede ca-n 
palmă panorama feerică a orașu
lui. O diademă cu mii de neste
mate sclipitoare.

— 25 de puncte pentru cine 
arată care-i clădirea institutului I

Ilaritate. Apoi cineva rostește: 
a 451 lumină la dreapta.

Ploaia jignită — se vede că ni
meni nu-i dă atenție — s-a retras

în culcușul ei. Numai oearsomi- 
cul necruțător vestește că n-avem 
timp să numărăm cea de-a „451 
lumină la dreapta", așa că ne în
toarcem.

De data aceasta, în fața mese
lor încărcate se toastează pentru 
dascălii instituției de înaltă cul
tură agronomică, se recheamă a- 
ducerile aminte, se cântă ca pe 
vremea studenției, apoi se dan
sează ca la „18 ani".

Zorile s-au furișat pe ferestre. 
Deasupra coroanelor pomilor a 
apărut o geană limpede de lu
mină. O nouă zi. Ziua despărțirii. 
Din nou sute de kilometri de
părtare, dar aceeași prietenie, a- 
ceeași dragoste însuflețitoare.

La revedere, oameni care în
drumați cadrele, care dictați 
minții să descopere noi comori 
ale pământului. Fie ca albumul 
în care se află fotografiile făcute 
în aceste zile să vă reamintească 
clipele petrecute din nou îm
preună.

La revedere, dragi tovarăși și 
să ne întâlnim și la cea de-a 
patruzecea aniversare a absolvirii.

La revedere, și succes.
LIDIA POPESCU 

IOSIF TIMEN

In librării, 
în căutarea 

cursurilor
In silele acestea librăriile 

din centrele noastre universi
tare au ceva din atmosfera să
lilor de expoziție. Figurile con
centrate asupra titlurilor im
pun parcă o anume liniște, un 
anume respect.

Și despre această atentă cer
cetare ești convins de cum in
tri în Librăria Academiei 
R.P.R. Locul gălăgioșilor șco
lari l-au luat studenții gravi 

. dar tot atît de grijulii cu tra- 
i țațele și cursurile.
( Cu ochi exigenți ei cerce- 
1 tează cursurile litografiate și fi- 
! gurile le sînt parcă mai mul- 
, țumite decît în anul trecut. Gă- 
i sesc tot ce le trebuie, sau a- 
[ proape tot, pentru noul an uni
versitar și într-o prezentare mai 
atentă, deși încă nu fără cusur.

Pentru ca impresia să nu fie 
subiectivă ne-am adresat tovară
șei Elena Dușan, responsabila 
Librăriei Academiei R.P.R., ru- 
gînd-o să ne relateze cîteva din 
aspectele caracteristice începu
tului de an universitar.

Am aflat astfel ci librăria 
Academiei s-a îngrijit încă din 
luna iulie să procure cursuri su
ficiente pentru a satisface cerin
țele studenților. Ei vor avea 
surpriza unor noutăți mult do
rite în anul trecut. Astfel, stu
denții de la Științe juridice vor 
găsi cursul de „Drept penal“ 
al prof. O ANCE A, „Istoria sta
tului și dreptului în R.P.R.** 
a conf. VL. HANGA, medici- 
niștii „Cursul de patologie me- 

[ dicală" a prof. l.HAȚIEGANU 
i volumele III și VII și în curind 
' volumul I, iar Lașul va trimite 

în scurt timp un „îndreptar 
terapeutic**.

Mult solicitata „Chimie bio
logică" a prof. S. OIERIU se 
găsește anul acesta într-un nu
măr suficient în librărie ca și 
„Fiziologia sistemului nervos 
și a activității nervoase superi
oare" a prof. PORA EUGEN,

Un lucru îmbucurător pentru 
toți studenții este reducerea 
considerabilă (aproape cu 
50%) a prof urilor majorității 
cursurilor.

Este demnă de relevat aten
ția cu care răspunde persona
lul librăriei grijii studentului 
de a avea un curs cit mai în
grijit din punct de vedere gra
fic. Impresionează controlul 
pe care-l fac tovarășele de la 
standul de cursuri, control mai 
exigent chiar ca td tovarășilor 
din tipografie.

Întâmplarea a făcut să în
tâlnim în librărie un grup de 
tovarăși veniți în control din 
partea tipografiei și litografiei 
învățământului. In genere pre
zența reporterului în asemenea 
ocazii stânjenește. După o scur
tă discuție exigentul personal al 
librăriei a demonstrat „pe viu" 
greșelile grafice ale cursurilor 
(pagini șterse, neclare sau com
plect albe, numerotări greșite, 
coperte greșite etc.) E drept că 
greșelile sînt mai numeroase în 
cursurile editate în anul trecut.

„Controlul acesta efectuat la 
locul de vînzare, încă înainte 
de începerea cursurilor, este 
îmbucurător" ne spune tov. E. 
DUȘAN — nu fără mulțumire 
în glas.

Același lucru îl susținem și 
noi : grija permanentă față de 
munca de instruire a studenți

lor trebuie să se
oglindească chiar 
și în aspectele a- 
parent mărunte.

FL. DANCIU

Un grup de studenți răsfoind cursuri în Librăria Academiei 
R.P.R, din Capitală

țo Recent, o discuție cu tovarășul Claudiu. lonescu-Bujor, pre- anului și se va concretiza prin 
C ședințele consiliului U.A.S. din Universitatea „C. I. Parhon", Ic “ci r.™
jo ne-a oferii prilejul de a informa pe cititorii noștri —■ studenți a fiilor de muncitori, la rezolva- 
p cu privire la frumoasele intenții ale Consiliului de ' '

sitate pentru noul an.

— Asociația studenților din uni
versitate se află la opt luni de 
activitate. începutul a fost destul 
de greu; trebuia să trasăm o 
linie clară de activitate, să clari
ficăm care sînt sarcinile specifice 
în fiecare facultate, metodele de 
muncă să ne creăm un activ 
larg de studenți cu care să lu
crăm pentru a antrena masa de 
studenți la activitatea asociației. 
Principalul este că a existat entu
ziasm, dorință de muncă din
partea studenților și mai ales
sprijin din partea organizației
U.T.M. / “ ’
nentă din 
partid.

Așa am 
cîteva luni 
semnăm la 
interesante, care au avut priză 
în masă și au ridicat prestigiul 
asociațiilor în rîndul studenților. 
Citez numai cîteva. Cele trei în
tâlniri interuniversitare (la Bucu
rești, Cluj și Iași) cu universită
țile „Victor Babeș", „Bolyai" și 
„Alexandru Ioan Cuza" — două 
pe teme științifice și una închi
nată schimbului de experiență — 
întîlniri care s-au terminat prin 
întreceri culturale și sportive. Și 
o altă acțiune mare: organizarea 
odihnei studenților. O singură 
cifră este edificatoare: 1.200 din 
cei mai buni studenți ai univer
sității au petrecut zile de odihnă 
plăcute în casele C.C.S. și în ta
bere proprii sau centrale. La

sprijinirea la învățătură mai ales

la U '.

adăuga ac- 
antrenarea

Și o îndrumare perma- 
partea organizației de

reușit ca numai după 
de activitate să con- 
bilanțul nostru acțiuni

toate acestea s-ar mai 
tivitatea științifică, 
studenților la munci obștești, ac
tivitatea culturală, gospodărească, 
socială, crearea legăturilor între 
studenți și tineri muncitori din 
întreprinderi și numeraose lipsuri 
pe care în acest an sperăm să le 
înlăturăm.

— Am ajuns deci la perspecti
vele viitoarei activități a asocia
țiilor. In mare, cred, ați fi stabi-

rea problemelor grele și neînțele
se, în activitatea extrauniversitară 
etc.

în ce privește problemele gos
podărești ne-am gîndit la o nouă 
repartizare a studenților în că
mine, repartizare pe facultăți și 
ani. Vrem să ne creăm o posibili
tate mai mare de a organiza cu ei 
acțiuni care cer o astfel de gru
pare, să creăm colective puternice 
a căror opinie să influențeze pe 
indisciplinați, dezordonați și le-

;că o largă participare a stu- 
me- 
de- 

lite-

La Universitatea „C. I. Parhon"
lit sarcinile specifice. Ni le pu
teți împărtăși și nouă?

— Desigur. începem anul cu 
obiective de muncă clare. Prima 
zi de curs trebuie să fie și prima 
zi de activitate a asociației și ou 
putem începe munca fără să știm 
ce avem de făcut.

Pentru asociații acesta este 
primul an cînd activitatea începe 
odată cu începerea cursurilor. 
Avem de rezolvat deci probleme 
cu totul noi; îndrumarea studen
ților anului I, de pildă. Ne-am 
gîndit să-i primim cu totul deo
sebit în anul acesta. Despre pri
mirea festivă nu amintim ci doar 
despre ajutorul substanțial pe 
care îl vor da studenții anilor 
mai mari celor din anul I. Aju
torul nu se va rezuma la împăr
tășirea experienței, lucru care se 
face în mod obișnuit în fiecare 

i----------- t-----r r , început de an.

Zestre noua 
în laboratoarele 
studențești galățene
Am făcut o scurtă vi

zită la Institutul Poli
tehnic din Galați, orga
nizat în această toam
nă prin comasarea fos
tului Institut agrono
mic cu Institutul Poli
tehnic. Iată-ne în la
boratoarele Facultății 
de îmbunătățiri funcia
re. Filă după filă car
netul de reporter se 
umple cu impresii. Cit 
de plăcut este să vizi
tezi laboratoarele aces
tea I Bucurîndu-se de 
aceeași atenție ca și 
căminele și cantinele, 
laboratoarele au fost 
pregătite pînă în cele 
mai mici amănunte 
pentru apropiata des
chidere a anului de în- 
vățămint. Dar nu ace
sta este esențialul. La
boratoarele sînt conti
nuu înzestrate cu apa
ratură și utilaj nou. In 
laboratorul de fotogra- 
metrie, de exemplu, ne 
atrage atenția autocar- 
tograful, și alte aparate 
importate din Uniunea 
Sovietică. Spre deose
bire de alți ani, labo
ratorul a fost acum din 
abundență aprovizionat 
cu chimicale pentru 
developarea și copierea

fotografiilor din avion. 
Am intrat și în labo
ratorul de fizică și e- 
lectrotehnică. Dacă în 
urmă cu cîțiva ani a- 
cest laborator avea 
numai două mașini e- 
lectrice, cîteva capete 
de cabluri, astăzi se 
află aici o bogăție de 
aparatură.

Am putea spune încă 
foarte multe despre a- 
paratele cu care a fost 
înzestrat fiecare labo
rator, dar iată numai 
cîteva cifre care ilus
trează cum nu se poate 
mai bine acest lucru. 
In ultimele luni, numai 
pînă la data de 1 sep
tembrie a.c., laboratoa
rele au fost înzestrate 
cu utilaj (în afară de 
chimicale) în valoare 
de 446.610 lei, ceea ce 
a făcut ca valoarea în
tregului utilaj existent 
să se ridice la suma de 
2.916.709 
meroase 
așteptate să sosească 
în curînd, aparate ce 
vor fi de un real sprijin 
pentru viitoarele cadre 
de ingineri.

lei. Alte nu- 
aparate sînt

M. SPIRIDON

Acest ajutor va 
avea continuita
tea tot timpul

neși. De asemenea vrem 
fiecare cămin să creăm 
de activitate culturală, 
și sportivă, în general de acti
vitate extrauniversitară. O altă 
noutate; în căminul „Car- 
pați“ se introduce autodeservirea. 
Studentele își vor face f ' 
toată gospodăria și, credem, 
păstra ceea ce au făcut — 
rățenia.

Probleme cultural-artistice 
sportive: încercăm să facem__
clubul universității centrul acti
vității cultural-artistice. Pentru 
început el trebuie mai bine în
zestrat, ceea ce este perfect rea
lizabil. Apoi programul să fie ju
dicios alcătuit pentru a contribui 
la dezvoltarea multilaterală a 
studenților. Clubul va organiza 
excursiile științifice, vizitele pen
tru cunoașterea patriei, a bogății
lor sale, cunoașterea trecutului 
de luptă al poporului, conferințe. 
Și pentru ca manifestările să cu-

ca în 
nuclee 

chiar

singure 
vor 
cu-

fi 
din

noască o largă participare a 
denților adoptăm anul acesta 
toda concursurilor, -care să 
vină tradiționale ; concursuri 
rare, concursuri ghicitoare muzi
cale cu ocazia diverselor eveni
mente ; concursuri științifice, toate 
la nivelul grupelor 
care să 
tivă. în 
maselor 
tivitatea 
vistă a 
pomi de data aceasta de la an, 
iar stimulentele vor fi mai 
sistente.

Urmărim ca și activității 
tive să-i dăm un caracter de 
mai ales că acum cursul de 
cație fizică este facultativ. Și aici 
concursurile, cupele, concursurile 
intercămine care vor deveni tra
diționale, vor fi baza activității.

In ce privește ștrîngerea legă
turilor cu tiherii din întreprin
deri : Anul trecut s-a făcut înce
putul. Anul acesta începutul se 
cimentează, activitatea culturală, 
sportivă, întâlnirile, vizitele reci
proce vor fi mai dese și mai pline 
de conținut.

Ar mai fl foarte multe lucruri 
de spus. Este imposibil însă, în
tr-o discuție să cuprinzi activită
țile multiple din cele opt facul
tăți ale universității, fiecare ci 
specificul ei, cu problemele e. 
în oare, firește și asociația tre
buie să desfășoare o activitate 
specifică. O activitate educativa, 
profesional-științifică, obștească, 
gospodărească care, în fiecare fa
cultate și fiecare an cere altfel 
de metode, altfel de soluții. Sîn- 
tem optimiști însă la gîndul că 
ne-am format un activ de muncă 
care depune mult suflet în acti
vitate, e plin de inițiativă și acum, 
după vacanță, are forțe proaspete 
de muncă.

și cu teme 
intereseze grupa respec- 

același scop, al antrenării 
largi a studenților la ac- 
artistică ; trecerea în re- 
formațiilor artistice va

con-

spor- 
masă 
edu-

T'

Gheorghe Bunda, candi
dat la Institutul Politehnic- 
București, Facultatea de elec-

I
♦ 

ironică a mulțumit, prin răs-î 
punsurile date, comisia de ♦ 
examen primind nota 10... J 

O comisie ad-hoc, formată I 
din candidați care n-au in- ♦ 
trat încă la oral, urmărește ♦ 
cu seriozitate și interes expli- î 
cația lui Bunda in legătură ♦ 
cu subiectul de examen. î 

Și comisia este unanimă in ! 
a acorda încă un 10, neofi- * 
dai — candidatului... *

La Timișoara amenajarea 
căminelor a rămas în urmă REFLECȚI!

Timișoara oferă studenților 
săi locuințe invidiate de mulți. 
Privite din exterior, căminele 
timișorene îți dau impresia unor 
vile dintr-o stațiune de odihnă.

Cît privește interiorul... Să în
cercăm acum, cînd locatarii sînt 
în vacanță, să deschidem ușile 
și să privim înăuntru. Iată-ne în 
vizită la căminele Institutului 
politehnic.

Anul acesta vacanța a fost mai 
lungă și deci și posibilitățile de 
îngrijire și renovare a căminelor 
au fost mai multe. De aceea di
recția serviciului administrativ a 
institutului și-a propus să facă 
schimbări mai mari față de cei
lalți ani, să facă în unele locuri 
reparații capitale, să le înzestreze 
cu mobilier nou, uniform.

Pentru toate aceste lucruri a 
fost încheiat la sfârșitul lunii 
iulie un contr-act cu cooperativa 
„întreținerea" care s-a angajat 
să asigure material și mîna de 
lucru necesară. Urma deci ca în 
toate cele cinci cămine să se 
înceapă treaba. Se pare însă că 
serviciul administrativ al po
litehnicii timișorene a pierdut 
din vedere acest lucru. Pînă în 
prezent, după trei luni, numai 
un singur cămin e pus la punct. 
Numai la căminul nr. 5 came
rele sînt curățate complect, 
aranjate. Numai în acest cămin 
paturile sînt de aceeași culoare 
cu dulapurile, cu scaunele și cu 
mesele, numai aici sălile sînt zu
grăvite și spălate. In rest ? La 
căminul nr. 3 mai sînt încă ca
zane cu var prin camere, paturi 
și dulapuri nevopsite, podele ne
curățate. Pentru căminul nr. 1 
nici nu s-a mai pus problema 
uniformizării mobilierului, a pre
gătirii sălilor sau a amenajării 
camerelor. Aici toate au rămas 
așa cum au fost anul trecut (cu 
unele mici transformări). în ul
timul cămin — nr. 4 -— curăți
rea nici nu a început măcar. De 
la primul pas îți dai seama că 
pe aici nu a trecut — nu se știe 
de cînd — varul, apa sau peria.

Este inexplicabil de ce nu s-a 
făcut la toate căminele, deopo
trivă, curățenie I

Se spune că unul din motive 
ar fi fost, lipsa de lucrători și 
de personal de serviciu. în pri
vința aceasta pot fi Învînuiți ad
ministratorii de cămine care nu 
s-au interesat și nu au insistat 
mereu pe lîngă „întreținerea" să 
le trimită muncitori atunci cînd 
au avut nevoie.

Cît privește căminele institute
lor agronomic, medicină și peda
gogic treburile merg aproape la 
fel. La nici unul din ele curățe
nia nu este complect terminată. 
Ceva mai bună e situația la că
minul medicinei și cel al studen
telor de la agronomie. Căminul 
studentelor de la pedagogie abia

se zugrăvește, în prezent se 
instalează țevile pentru apă, se 
repară mobilierul. Ar fi fost mult 
mai bine dacă toate treburile 
erau începute din vreme, dacă 
tovarășii administratori și-ar fi 
procurat muncitori și ar fi asi
gurat personalul de serviciu ne
cesar.

Cele cîteva zile care mai sînt 
pînă la 1 octombrie nu pot aco
peri ceea ce s-ar fi putut face 
în trei luni. Va trebui totuși de
pusă o muncă intensă pentru ca 
să se recupereze timpul pierdut. 
Cînd se vor întoarce studenții 
trebuie să găsească cămine în 
care să le fie drag să stea, să 
învețe și să se odihnească.

M. VERDEȘ

...Au început să fie șterse de praf valizele stu
dențești.

Nu numai cocorii vestesc venirea toamnei.
★

Vacanța, în termeni medicali exprimîndu-ne, est. 
o digestie intelectuală. Pregătește organismul pentru 
a putea primi o nouă hrană spirituală.

★
Nici-o vacanță n-a scăpat ne-complimentată de stu

denți : „Ai fost foarte frumoasă I... Ai fost cea mai 
frumoasă!...“

Care-i adevărul ?
★

Practica de vară este deosebit de utilă. Consta;, 
dacă ți-ai consumat toate cunoștințele în răspun
surile la examene sau dacă ți-a mai rămas și ție 
ceva...

★
Te bucuri de fiecare ceas din vacanță dacă ai plă

tit pe el zile de învățătură...
★

Vacanța : un randevu la care studenții nu întârzie 
niciodată.

★
în vacanță, studenția pare tuturor ușoară...

O părere de rău : a fost ultima vacanță studen
țească... Tabere pentru absolvenți nu se organi
zează...

★
La sfîrșitul vacanței a promis părinților să scrie 

mai des anul acesta.
Au înțeles că vor trebui să-i trimită mal multe 

pachete pe lună 1
★

De întâmplările din tâmpul anului, nici nu mai 
vor să știe în vacanță.

Pentru întâmplările din vacanță, nu le ajunge de 
povestit, un an...

★
— Dorești ceva deosebit în noul an ?
—- Să se deosebească de cel vechi.

Surprizele vacanței:
A anului I — mama a cunoscut-o pe Sanda colega 

și prietena mea.
A anului II — mama a aflat că ne-am logodit.
A anului III — mama a devenit mamă-soacră.
A anului V —- mama are un nepoțel. Va fi cu si

guranță doctor. în locul meu, care n-am vrut să fiu 
decît agronom.

★
O aparență: vacanța vine tîrziu și pleacă devreme.

VALERIU LAZAROV
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Pe marginea scrisorii

„Oare numai o singură
data se poate iubi?"

In rîndurile de mai jos vreau 
să-mi spun părerea cu privire la 
„necazurile** 1 2 * 4 5 * tov. Liviu Alexandru, 
care ne cere să-l ajutăm s-o con
vingă pe Lora de sinceritatea și 
trăinicia sentimentelor sale (art. 
„Oare numai o singură dată se 
poate iubi ?“ Scînteia tineretului 
nr. 2600).

ORIZONTAL î
1) Scrie și.. în. 

scrie pentru Pro
gresul București! 
— Minge (pop).
2) înaintaș. — 
Dus. 3) O lovi
tură de la 11
metri trasă peste 
bară. — Ultima 
cădere de corti
nă a cupei. 4) 
Fundaș.—Arșice 
puse de jucători.
5) Povară de 
porumb. — îl 
joacă actorul. — 
Mișcare a corpu. 
lui pentru deru- 
tarea adversaru
lui. 6) Rezulta
tul unui meci ne.
disputat la...

Pronosport! (pl.).
Măsură chineză. 7) ____________
— A reînceput jocul. 8) Literă în
mulțită ! — Stupefiant. — Animale 
vocalice. — Posesiv. 9) Și așa mai 
departe. ■— Lene I — Sportiv. 10) 
Cei ce încearcă poarta. — Titu
larii și rezervele. 11) Corelație în
tre scor și... prețuri. — Competiție 
fotbalistică. 12) Stînjenesc buna 
deservire a unui campionat de 
fotbal. —■ Primul clasat. 13) Balon 
periculos pentru portar. — De 
obicei plutește în aer.

VERTICAL :
1) O minge respinsă de portar.

— Un anumit centru înaintaș. 2) 
Un act din campionatul de fotbal.
— Post în atac. 3) Nu sînt buni... 
la cap! — In tripletă la... Teatru 
Municipal ! 4) Zburător nenorocos.
— Cap în Peninisula Iberică.—Per
sonaj legendar. 5) Extremă la

Dragă Liviule, îmi permit să-ți 
spun ceea ce gîndesc eu despre 
neînțelegerea ce s-a ivit între tine 
și prietena ta Lora.

Mai întîi vreau să-ți spun că eu 
nu am decît cu 2 ani peste cei 20 
ai tăi. Deci aceleași sentimente și 
visuri ma tulbură și pe mine. 
Mi-a plăcut foarte mult căldura 
cu care vorbești despre prima ta 
dragoste. Aceasta dovedește că 
Intr-adevăr tu ai avut sentimente 
curate și nu a fost un simplu ca
priciu.

Faptul că ai îndrăgit o altă fată 
după ce de prietena ta nu mai 
știai nimic, nu este nicidecum u- 
șuratic. La vîrsta noastră e nor
mală dorința de a fi alături de 
o ființă care prin gingășia și căl
dura ei îți poate înfrumuseța 
viața.

La această vîrstă se dezvoltă și 
dorința de a avea un cămin, de a 
avea în sfîrșit pe cine să ocro
tești.

Deobicei — după părerea mea— 
prima dragoste se datorește fru
museții fizice. Adolescentul se 
îndrăgostește foarte ușor de un 
cap drăguț cu păr blond, ochi al
baștri și zimbet amețitor. De mul
te ori poate această pasiune nu 
este tocmai nimerită, în sensul că 
fata poate să aibă idealuri cu to
tul diferite de ale băiatului.

Acesta va suferi un timp și apoi 
fără să vrea va observa ca îi este 
dragă o colegă de studii sau o 
tovarășă de muncă. De data a- 
ceasta va simți mai întîi o sim
patie colegială, admirativă, nu 
aiît pentru fizic cît pentru capaci
tatea, pentru caracterul fetei. Apoi 
treptat această simpatie se va 
transforma într-o atracție sufle
tească din ce în ce mai puternică. 
Această iubire, bazată mai întîi 
pe respect, pe cunoașterea caracte
rului, este o dragoste mai matură, 
care duce la căsnicii bune.

(Urmare din pag. l-a)

suși tainele meseriei de tractorist, 
iar acum fac practică, lucrînd cot 
la cot cu tractoriștii. Cum se ma
nifestă grija față de condițiile 
de muncă și viață ? Cum se în
grijește conducerea stațiunii, orga
nizația U.T.M. de nevoile lor? In 
primul rînd, hrana tractoriștilor 
e de proastă calitate. Peși stațiu
nea are o gospodărie anexă de 6 
hectare, magazia de alimente e 
goală. Administratorul cantinei 
Marin Dobre, se ocupă cu lucruri 
mărunte lăsînd aproape totul în 
scama contabilului cantinei, Matei 
Tache. Transportul alimentelor la 
brigăzi se face defectuos și cu 
mari întîrzieri. Acum cînd uce
nicii — acești flăcăiași care au 
nevoie de hrană bună și consis
tentă — sînt în practică, nimen». 
nu ia măsuri. Toți se scuză, 
că colectiviștii și întovărășiții nu-i 
sprijină pe tractoriști, ceea ce 
este neadevărat, pentru că aco
lo unde șefii de brigadă au a- 
vut inițiativă, lucrurile stau mi
nunat. Âtît colectiviștii din Live- 
dea cît și cei din Boteni au o 
deosebită grijă pentru tractoriștii 
din brigăzile conduse de Ion Da
vid și respectiv, Năstase Manea. 
Ce a făcut însă conducerea sta
țiunii ca să stabilească bune rela
ții între președinții de sfaturi 
populare și tractoriști, între țăra
nii muncitori și aceștia din urmă? 
în afară de simple discuții izbi
te — nimic. Dar lucrurile nu se 
opresc aici. Am fost în dormito
rul ucenicilor. Cearșafurile de pe 
paturi nu se deosebeau cu nimic 
de cele pe care le-am văzut la bri- 

• gada lui Ion Șerban. De săptămîni 
de zile sînt neschimbate. Admi
nistratorul se plînge că n-au să
pun de două săptămîni. fiindcă 
depozitul central din București nu 
le-a dat. Poate fi aceasta o scuză, 
să fie greu de obținut ? Cre
dem, mai repede, că-i o totală lip
să de răspundere. Vine iarna și

In Roman se construiesc 
pentru muncitorii de la fab ica 
de țevi. 6 blocuri avînd fiecare 
33 sau 42 apartamente. Pină în 
prezent s-au dată în folos.nța 
66 apartamente pentru sala- 
riații fabricii de țevi. La sîîr- 
șitul acestui an se ver da in 
folosință încă 2 blocuri cu 
apartamente.

In fotografie: Aspecte 
pe șantierul de locuințe.
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E firesc, e omenesc, ca de-abia 
pășit în viață să te îndrăgostești 
de o ființă frumoasă. Dar Ia fel 
de normal ește ca după un oare 
care timp, cînd din diferite moti
ve ești singur, să-ți cauți din nou 
o prietenă, poate mai puțin fru
moasă, dar cu aceleași principii 
ca ale tale.

Și eu am iubit o fată frumoasă, 
Pușa, pe care am îndrăgit-o în 
timpul unui dans. M-a fermecat 
frumusețea, eleganța, tinerețea 
ei. Mai apoi cînd am fost departe 
mi-au displăcut indiferența, ră
ceala ei. Eu îi scriam și ea nu-mi 
răspundea.

Am întîlnit mai tîrziu o fată, 
care nu avea nici un alt sentiment 
față de mine decît camaraderie. 
Ea, cu toată sinceritatea îmi spu
nea ce nu fac bine și m-a ajutat 
să scap de multe neajunsuri.

Am respectat-o ca pe o soră, 
dar cu timpul am simțit nevoia 
să fiu tot mai aproape de ea.

La început a evitat prietenia 
mea adueîndu-mi aminte că sînt 
dator să mai aștept încă, poate 
fata pe care o iubesc va reveni. 
Cînd a fost convinsă că Pușa ur
ma să se căsătorească a acceptat 
prietenia mea. De atunci sîntem 
cei mai buni prieteni și viața ne 
este înseninată de aceste senti
mente. Muncesc și învăț și ea la 
fel, dar nimic nu mi se pare greu 
fiindcă ne iubim și ne cunoaștem 
sufletele.

Niciodată Maria nu mi-a spus 
că n-aș putea-o iubi. Ea știe că 
o iubesc cu toată puterea dragos
tei mele și nu se întreabă dacă 
este prima dragoste sau nu.

Cred că Lora ar trebui să 
vină asupra concepțiilor el, 
aprecieze sinceritatea cu care 
vorbit despre prima ta iubire, 
asemenea consider că trebuie 
aibă încredere Intr-un suflet care 
a iubit cu atîta căldură. Sînt si
gur că și ea suferă din cauza a- 
cestei despărțiri. Eu vă doresc 
bună înțelegere și viață fericită.

La revedere 
VIRGIL TEODORESCU 

Tîrgoviște 
str. Al. Stănescu nr. 62
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ucenicii se vor spăla iar în con- 
primitive, vor suferi iar de 
pentru că baia, începută a- 
patru ani, nu-i încă termi-

s-a

cum 
nată.

O altă problemă de netolerat • 
constituie neplata șa|^riilor tracto
riștilor la vreme. în timp ce Gogu 
Ionescu, contabilul șef, își pierde 
vremea prin București zile întregi, 
în timp ce acesta se ține de che
furi și beții, amenințînd cu dife
rite obstrucții pe cei ce-1 critică, 
tractoriștii așteaptă zadarnic lea
fa. Cu 5—6 zile mai tîrziu li7 s-au 
dat banii luna aceasta.

In curînd vor începe cursurile 
de ucenici. N-a fost luată nicio 
măsură pentru punerea la punct 
a sălii — și așa neîncăpătoare.

Trebuie spus că încă nu 
făcut nimic nici în privința pregă
tirii profesorilor. Deși e un tovarăș 
care muncește inult în stațiune, in
ginerul șef agronom, Naum Crici- 
toiu afirmă că „profesorii și lec
țiile se vor stabili pe loc (!) a- 
tunci cînd vor începe cursurile". 

Despre munca de educație
— cam aceleași lucruri
Nu întîmplător n-am pomenit 

nimic pîru» acum de organizația 
U.T.M. din S.M.T. Hagiești. Pre
ocuparea organizației față de asi
gurarea unor condiții optime de 
muncă și de viață pentru tracto
riștii și ucenicii de aici este a- 
proape inexistență. Cum poate 
justifica secretarul U.T.M., Ion A- 
lionte, faptul că de peste trei luni 
nu s-a ținut o adunare generală, sau 
măcar o ședință ? E drept că trac
toriștii au fost răspîndiți la brigăzi, 
pe cîmp. dar ucenicii au fost 
în stațiune. Se știe că au fost abateri 
ca cele ale elevilor Stan Dumitru 
și Gavrilă Năstase, care au plecat 
zile întregi din stațiune fără să 
fie învoiți. De ei și de toți cei
lalți, organizația de bază U.T.M. 
nu s-a preocupat de loc. E ade
vărat că, dat fiind postul pe care 
îl ocupă în producție — magazio
ner șef —, secretarul nu poate 
merge la brigăzi. Dar ceilalți mem
bri ai biroului ce fac ? Care din
tre ei au 
pania de 
buie spus 
re, cărți, 
tit nimic 
du-se simplu : 
pat". De un an 
aici n-au văzut 
cinematografică
Dar n-a intervenit nimeni pentru 
a fi adusă. Ce viață distractivă pot 
oferi doar cele 4 șahuri la aproa-

vizitat brigăzile în cam- 
vară ? Niciunul ! Tre- 
că tinerii nu citesc zia- 
însuși secretarul n-a ci- 
de luni de zile, scuzîn- 

„Sînt foarte ocu- 
de zile, tinerii de 
un film. Caravana 
n-a trecut pe aici.

0 întîmplare la

atitudine în 
rasiste ale

Un film pro
dus în studiou
rile din R.D.G. 
jucat de tineri, 
despre tineri. 
Inspirat după 
piesa „Troienii^ 

. de C. Corrinth, 
filmul „O în- 
tîmplare la Ben
derath1* redă as
pecte din reali
tățile social-po- 
litice ale Ger
maniei Occiden
tale de azi. Un 
grup de 
de liceu, 
tuit din prieteni 
devotați animați 
de idei progre
siste este pus în 
situația de a lua 
fața ieșirilor fasciste, 
unui profesor — fost ofițer în 
armata hitleristă. Dînd dovadă 
de. curaj și integritate, elevii ri
postează demn și cer profesoru
lui să retracteze insultele huliga
nice aduse unui coleg de al lor. 
Datorită faptului că profesorul 
nu dă înapoi și conducerea școlii 
nu le dă satisfacție, prietenii 
pleacă de. la școală, fug și de 
casele părintești retrăgîndu-se 
taină pe o insulă de pe un lac 
la marginea orașului.

In acest fel incidentul de la 
școală pierde caracterul local, de 
accident oarecare și capătă aspec
tul unei lupte împotriva spiritului 
militarist revanșard pe care autori
tățile vestgermane caută să-l inocu
leze tineretului. Fuga prietenilor 
din oraș capătă de asemenea sem
nificația unei revolte a purității 
sufletești a tinerilor în fața confor
mismului, a compromisurilor mo
rale pe care le acceptă generația 
vîrstnică ce n-a învățat destul din 
experiența trecutului trist, unui 
semnal de alarmă pe care tinere
tul, sub influența ideilor progre
siste, îl dă celor deprinși de viață 
să nu creadă în nimic. Faptele do
vedesc însă că nu toți vîrstnicii 
sînt deopotrivă, între ei se află oa
meni cinstiți, hotărîți să lupte pen
tru democrație și respectarea drep
turilor omului care protestează 
împotriva politicii de remilitari- 
zare, de îndoctrinare fascistă a ti
neretului. In urma presiunii opi-

la 
in 
de

dacă și 
politic 

ca anul 
lecții la

pe 150 de tineri, în timpul unei 
ierni întregi ? Ce distracții pot a- 
vea aceștia, dacă comitetul U.T.M. 
nu întreprinde nimic, nu organi
zează nimic ? Ce cunoștințe pot 
căpăta tinerii pe viitor, 
anul acesta învățămîntul 
se va desfășura defectuos 
trecut, cînd s-au ținut 5 
un nivel cu totul scăzut.

★
Am fi nedrepți să punem toate 

aceste lipsuri existente în S.M.T. 
Hagiești numai pe seama celor 
din conducerea de aici și a orga
nizației de bază U.T.M. De aceas
tă stare de lucruri mai sînt vino
vați și alții. în primul rînd, co
mitetul raional U.T.M. Brănești 
poartă o mare vină. Activiștii a- 
cestui raion n-au făcut nimic pen
tru tinerii de aici. Fugitiv mai 
trece cîte unul prin stațiune, dar 
nu întreprinde nimic concret, nu 
ia măsuri, nu sprijină. De multe 
ori la raion se organizează reu
niuni, festivaluri. Cîți dintre trac
toriștii și elevii fruntași ai sta- 
țunii, de pildă, au fost invitați la 
astfel de manifestări tinerești, în 
acest an ? Niciunul ! O neglijență 
cu totul intolerabilă și nejusti
ficată, o constituie faptul că nici 
un activist — nici chiar instruc
torul regional — din comitetul re
gional U.T.M. București n-a trecut 
în acest an pe la S.M.T. Hagiești. 
Cu toate că în unele plenare se
cretarul comitetului U.T.M. din 
această stațiune a sezisat multe 
din lipsuri, comitetul regional n-a 
luat nici o măsură. De unele nea
junsuri se face vinovat și sfatul 
popular raional Brănești, dar, mai 
ales conducerea serviciului S.M.T. 
din secția agricolă a sfatului popu
lar regional București și chiar 
unele servicii din Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii. Sînt 
încă multe alte neajunsuri. De ce? 
Oare numai pentru faptul că 
S.M.T. Hagiești se află undeva, în 
inima Bărăganului, unde nu se 
poate ajunge așa comod ? Totuși 
S.M.T. Hagiești este o întreprin
dere socialistă care trebuie să con
stituie — conform uneia din sar
cinile ei de bază — un exemplu 
de spirit gospodăresc, un exemplu 
în ceea ce privește grija față de 
condițiile de viață ale celor ce 
muncesc. Tinerii mecanizatori și 
chiar ucenicii din S.M.T. Hagiești 
au depus eforturi în fiecare cam-
panie pentru îndeplinirea planului 
stațiunii, pentru lucrări de călită* 
te. Se impun eforturi cel puțin 
egale din partea celor ce coordo
nează munca lor pentru ca tine
rilor acestora să le fie asigurate 
condiții bune de lucru și de trai.

FILM NOU

O scena din film.

Corespondență specială pentru „Scînteia tineretului*1

niei publice, autoritățile superioa
re sînt nevoite să-l transfere pe 
profesorul reacționar, dar își des
fășoară mai departe ofensiva ares- 
tînd pe comunistul Lewin, tatăl 
elevului insultat. Lupta continuă 
dar acum Lewin (Uwe Jens Pape) 
și tovarășii lui au verificat în con-

Vizitele parlamentarilor englezi
ORAȘUL STALIN (de la tri

misul special Agerpres):
In cursuil zilei de miercuri par

lamentarii englezi Sir Herbert 
Butcher, conducătorul gfupului 
de deputa-ți englezi care ne vi
zitează țara, William Wilkins și 
William Hannan, membri ai 
grupului însoțiți de Barbu Solo
mon, deputat în Marea Adunare 
Națională și G. L. Bullard, se
cretar al Legației Marii Britanii 
la București și-au continuat vi
zitele.

Dimineața, oaspeții englezi au 
vizitat gospodăria agricolă co
lectivă din Hărman, unde s-au 
întreținut îndelung cu președin
tele gospodăriei și colectiviștii.

Tot la Hărman parlamentarii 
englezi au vizitat biserica protes
tantă, iar la plecare au făcut un 
scurt popas în mijlocul unui 
grup de colectiviști care însilo- 
zau cartofi în vederea însămîn- 
țărilor de primăvară.

Deosebit de interesantă pentru 
parlamentarii englezi a fost vi
zita la crescătoria de păstrăvi din 
apropierea Prejmerului. Ei au cu
noscut aici pe bătrînul măiestru 
crescător de păstrăvi, Martin Els; 
Acesta a vorbit demnitarilor en-

Delegația economică romînă 
condusă de Ana Tom a. adjunct 
al ministrului Comerțului, care 
a vizitat cel de-al 22-lea Tîrg in
ternațional de mostre de la Salo
nic la invitația președintelui co
mitetului de organizare a tirgu- 
lui, s-a înapoiat miercuri după 
amiază în Capitală.

★
Profesorul William Alexander 

Waters, de la Royal Society din 
Londra, membru al delegației 
oamenilor de știință din Marea 
Britanie, care ne vizitează țara, 
va conferenția vineri 27 septem
brie ora 17 la Facultatea de bio
logie, amfiteatrul Voinov (Spla
iul Independenței nr. 91) despre 
„Mecanismul de reacție oxidativă 
în chimia organică". 

Rîu în U.R.S.S.

diții grele trăinicia legăturilor 
care-i apropie, și-au cîștigat simpa
tia multor tineri și vîrstnici, ceea 
ce înseamnă că, nu au suferit de
geaba. că merg pe un drum drept. 
Un film plin de poezia anilor a- 
dolescenței, a frumuseților priete
niei și solidarității tinerești.

glezixdespre legăturile frățești ce 
unesc poporul romîn cu minori
tățile naționale din Romînia, 
despre îndelungata sa activitate 
de măiestru crescător de păstrăvi 
și de dragostea nețărmurită și 
pasiunea pentru meseria sa.

Oaspeții au mai vizitat biseri
ca protestantă din localitate — 
străvechi monument istoric al 
Transilvaniei.

Marți dimineața deputății en
glezi P. M. Temple și E. Ma- 
lalileu, însoțiți cțe Gh. Vidrașcu, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, au plecat la Galați, de unde 
îmbarcați pe vasul „Nicolae Băl- 
cescu“ au vizitat secția Armanu 
a întreprinderii piscicole Brăila.

de 
noul

Prezentarea scrisorilor 
acreditare de către 
ministru al Elveției 
la București

25 septembrie a.c.» pre- 
Adu-

La 
ședințele Prezidiului Marii 
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, dr. Petru Groza, a 
primit pe domnul Pierre Francois 
Brugger, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Elve
ției în Republica Populară Romî
nă, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Ministrul Elveției a fost înso
țit de secretarul comercial, Er
nest Gubler

La remiterea scrisorilor de a- 
creditare au fost de față : Avram 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Pavel Babuci, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe, Caius Franțescu, șeful 
Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe și Ion Vrabie, di
rectorul cancelariei Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
dr. Petru Groza, a avut o con
vorbire amicală cu ministrul El
veției, Pierre Francois Brugger.

«SMOCURI

C.C.A. — Termen în Jocul de rug- 
bi, folosit și de unii fotbaliști mai... 
duri. 6) Fotbalist ploeștean.— Face 
legătura și între atac și apărare. 
7) Centru înaintaș la Locomotiva 
Grivița Roșie. — Plasă. 8) Fran- 
cisc. — Notă muzicală. — Posedă. 
9) Prieten (fr.). — Impetuoasă ex
tremă la Locomotiva Grivița Ro
șie, veșnic tînăr. — Prepoziție. 10) 
La fotbaliștii buni e... rece. — Alt 
rîu în U.R.S.S. — Prelungire a 
protoplasmei. 1J) A conduce balo
nul. — A ocoli. 12) Un fotbalist 
cît o jumătate de... sferă I — Stîl- 
pu! apărării. 13) Echipă italiană de 
fotbal cunoscută din... mitologie I 
— Un meci C.C.A.—Dinamo-Bucu-

(mKMATOKIhVFE)
Moulin Rouge - PATRIA ; Vră

jitoarea - REPUBLICA, BUCU
REȘTI. GRADINA PROGRESUL; 
Ghimpele — ELENA PAVEL, ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE, GH. 
DOJA, 1 MAI ; Primăvara pe stra
da Zarecinala - MAGHERU ; Ca
melia - V. ALECSANDRI, 23 AU- 
GUST ; Richard al III-lea — am
bele serii) - I. C. FRIMU ; O în- 
tîmplare la Benderath — LUMINA 
VOLGA ; Vocație - CENTRAL ; 
Fedra — VICTORIA, ---------
MO; Odată în 
Discordie — MAXIM 
BALCESCU ;

, DONCA SL 
viață - DOINA ; 

GORKI. N. 
I BALCESGU ; Jertfa Supremă — 
i TIMPURI NOI ; Contele de Monte 
I Cristo (ambele serii) - TINERE
TULUI ; Căpitanul și eroul său —

Importante hotărîri
la sesiunea Comitetului Internațional Olimpic

oa

(PRIN TELEFON).—Capitalei 
Republicii Populare Bulgaria i-a 
revenit deosebita cinste de a găzdui 
cea de a 53-a sesiune a Comitetu
lui Internațional Olimpic care va 
adopta hotărîri de cea mai mare 
importanță pentru viitoarele ediții 
ale jocurilor olimpice. Noul hotel 
„Balcan", situat în centrul Sofiei, 
este sediul tuturor delegațiilor și 
locul unde se desfășoară lucrările 
sesiunii. Aici domnește acum o a- 
nimație puțin obișnuită. In holul 
central este un permanent dute- 
vino. Aceeași animație domnește 
și în piața din fața hotelului, unde 
grupuri de cetățeni comentează 
lucrările actualei sesiuni. Firește 
că cei mai agitați sînt ziariștii. în- 
trucît ședințele Comitetului Inter
național Olimpic, conform tradi
ției, se țin cu ușile închise, gîndi- 
ți-vă cu ce nerăbdare sînt așteptate 
conferințele zilnice de presă, la 
oare Frederic Schlatter, atașat de 
presă al C.I.O., face cunoscut zia
riștilor, mersul lucrărilor din ziua 
respectivă, și răspunde la dife
ritele întrebări care i se pun.

în sfîrșit s-a trecut la dezba
terea problemei admiterii de noi 
comitete naționale olimpice 
membre ale C.I.O. Comitetul na
țional olimpic al Tunisiei a fost 
recunoscut în unanimitate oa mem
bru al C.I.O. In ceea oe privește 
cererea de admitere a comitetului 
național olimpic al R.P.D. Coreene, 
la propunerea domnului Avery 
Brundage s-a hotărît amînarea re
zolvării acestei probleme, urmînd 
însă ca în cazul cînd R.P.D. Co
reeană, și Coreea de Sud vor anun
ța participarea lor la Jocurile Olim
pice de la Roma, ele să prezinte 
o singură echipă după exemplul 
celor două germanii,. La ședința 
de luni au mâi fost aduse și cî- 
teva modificări la unele reguli ale 
Chartei C.I.O. privind, modul de 
admitere de noi membri, modul 
de desfășurare a ședințelor C.I.O., 
sarcinile și activitatea comitetelor 
naționale olimpice. Cea mai im
portantă dintre aceste modificări 
prevede că acele comitete națio
nale olimpice oare nu respectă 
Charta C.I.O. pierd dreptuLde a 
participa la jocurile olimpice.

După raportul delegatului japo
niei cu privire la organizarea viii 
toarei sesiuni a C.I.O. la Tokio, 
sesiunea a luat în dezbatere una 
dintre cele mai importante proble
me înscrise pe ordinea de zi, și a- 
nume, problema sporturilor și pro
gramului jocurilor olimpice care a

Campionatele internaționale de tir
Miercuri, în penultima zi a 

campionatelor internaționale de 
tir de la poligonul Tunari, maes
trul emerit al sportului losîf Sir- 
bu a repurtat o nouă victorie, 
clasîndu-se pe primul loc la pro
ba de armă liberă calibru redus. 
La cele 3 poziții Sîrbu a totali
zat 1176 puncte și a stabilit tot
odată un excepțional record al 
țării la poziția in genunchi cu 
398 puncte. Performanța trăgă
torului romîn este superioară cu 
2 puncte recordului mondial. La 
poziția cukat locul întîi a reve-

VOLEI: La Sofia: R.P.R.—Franța 3—0
în cadrul turneului internațional 

de volei de la Sofia, miercuri 
echipa Romîniei a obținut prima 
victorie, întrecînd echipa Franței 
cu 3—0 (la 11, 8 și 13). Celelalte 
întîlniri s-au soldat cu următoarele 
rezultate: Cehoslovacia—U n iunea 
Sovietică 3—0 (la 7, 8 și 12); Bul-

ALEX. POPOV, ALEX. SAHIA ; 
Prea tîrziu — GRIVIȚA ; In calea 
Trăsnetului — VASILE ROAITA, 
POPULAR, Povestea unui om ade
vărat - CULTURAL ; O vară ne
obișnuită - UNIREA ; Uraganul - 
CONST. DAVID ; Serenada Stră
zii - FLACĂRA, M. EMINESCU ; 
Vrăiitorul - T. VLADIMIRESCU 
(grădină) ; Vagabondul (ambele 
serii) - ARTA ; Tăunul - MUN
CA ; Vultur 101 - MIORIȚA. OL
GA BANCIC ; Don Juan — MOȘI
LOR ; Fiica Tibetului - IL1E PIN- 
TILIE ; Vinovați fără vină —. LI
BERTĂȚII ; Roșu si negru (am
bele serii) — COȘBUC ; Dansez 
cu tine - AUREL VLAICU ; învă
țătoarea din Șatrîi — ALIANȚA. 

continuat și în ședința de marți, 
în această zi au fost luate cîteva 
hotărîri importante. In primul rînd 
s-a căzut de acord oa voleiul și ti
rul cu arcul să fie incluse în pro
gramul Joourilor Olimpice. In fe
lul acesta numărul sporturilor olim
pice este în prezent de 21. în 
ceeace privește programul jocurilor 
olimpice, sesiunea a hotărît oa fie
care oraș care organizează jocuri 
olimpice să aibe obligația de a 
include în program minimum 15 
discipline sportive oare se practică 
în cel puțin 25 de țări. Recoman
darea Comitetului executiv al 
C.I.O. de a nu se mai face deo
sebire între disciplinele sportive 
obligatorii și facultative a fost a- 
doptată. De asemenea sesiunea a 
decis rămînerea și pe mai departe 
în programul olimpic a sporturilor 
de echipă. Cererea oomitetului or
ganizatoric al Jocurilor Olimpice de 
iarnă oa proba de bob să fie scoa
să din program, pe considerentul 
că participarea redusă nu justifică 
investițiile pentru amenajarea pîr- 
tiei, a fost acceptată. Tot în legă
tură cu desfășurarea jocurilor 
olimpice de iarnă C.I.O. a hotărît 
ca durata lor să nu depășească 
10-11 zile. In ceea ce privește spor
turile feminine, numărul lor va fi 
stabilit de comun acord între co
mitetul organizatoric și federațiile 
respective. O ultimă decizie luată 
marți: sesiunea C.I.O. din 1959 
va avea loc la MONAKO.

ATLETISM: Record mondial la 15 km.
Cu prilejul unui concurs de 

atletism desfășurat marți la 
Dniepropetrovslc, mărșăluitorul so
vietic Leonid Spirin a stabilit un 
nou record mondial și unional în 
proba de 15 km. cu timpul de

BOX: C.C.A.—Vorwarts-Ber/in la 1 octombrie
Stadionul Republicii va găzdui 

marți 1 octombrie, întîlnirea in
ternațională de box dintre echi
pele C.C.A. și Worwărts Berlin, 
întîlnirea suscită un interes 
deosebit deoarece în primul meci 

ȘAH: Confirmarea unei comportări excelente
Marți a început în 

orașul’ Zeist meciul 
feminin de șah din
tre echipele Olandei 
și R.P. Romîne. Con- 
firmînd comportarea 
excelentă din tur
neu! final al campio
natului mondial, cele

două reprezentante 
ale țării noastre au 
obținut victoria cu 
2—0. La prima masă 
Maria Pogorevlci, ju- 
cînd cu negrele, a 
învins-o pe cunoscu
ta maestră interna-

nit maghiarului Holub cu 400 
puncte, iar la poziția în picioare 
coechipierului «ău Dosztali cu 
392 puncte.

După prima manșă a probei de 
pistol viteză conduce A. Dobsa 
(R.P. Ungară) cu 294 puncte ur
mat de St. Petrescu (R.P.R.) cu 
292 puncte și G. Likiardopol 
(R.P.R.) cu 289 puncte.

Campionatele se încheie astăzi 
odată cu desfășurarea următoa
relor probe: ora 9: meci englez 
(60 focuri culcat); manșa a H-a» 
pistol viteză.

garia II—Italia 3—0 (la 4, 11 și 
7). Mîine, în ultima zi a turneu
lui se vor întîlni pentru stabilirea 
echipei cîștigătoare a turneului, 
reprezentativele R. Cehoslovace și 
R.P. Bulgaria.

Echipa Romîniei va întîlni re
prezentativa Italiei.

Cupa R.P.R.' la rugby

Di- 
sco- 
Lo- 
re- 

Te-

In șadrul optimilor de finală ale 
„Cupei R.P.R.“ la rugbi, miercuri, 
pe stadionul Dinamo, echipa 
namo București a întrecut cu 
rid de 3—0 (0—0) formația 
comotiva Grivița Roșie. Alte 
zultate înregistrate: Progresul 
cuci—Energia Mine București 
3—6; Energia Ploești—Progresul 
F.B. București 3—0; Energia 
I.S.P.—C.S.A. Ploești 3—0; Știința 
Timișoara—Știința Cluj 26—0; 
Energia M.T.D.—Dinamo 2 11—3 
(6—3); Știința I.ME.—Flamura 
Roșie Orașul Stalin 6—3 (3—0). 

Și în cea de-a treia zi, sesiunea 
C.I.O. a luat unele hotărîri im
portante. în primul rînd propune
rile italiene privind reducerea ma? 
sivă a numărului de medalii acor
date la Jocurile Olimpice de la 
Roma au fost respinse. Au fost 
acceptate însă propunerile privind 
scoaterea probei de cerb alergător 
din cadrul întrecerilor de tir iar 
numărul participanților la pentat
lon modern a fost fixat la maxi
mul 60. Tot ÎN CURSUL ȘEDIN
ȚEI DE ASTĂZI SAU FIXAT 
DATELE JOCURILOR OLIMPI
CE DE LA ROMA. ACESTEA 
VOR AVEA LOC ÎNTRE 25 AU
GUST—11 SEPTEMBRIE 1960. 
La jocurile olimpice din 1964 se 
vor desființa medaliile la sporturile 
de echipe artificiale. Adică spor
turi care sînt individuale dar la 
care se folosea și formarea unor 
clasamente pe echipe. De exemplu 
pentatlonul modern, ciclism, călărie 
și gimnastică. O hotărîre intere
santă s-a luat cu privire la lupte. 
Pentru Olimpiada din 1964 Fede
rația Internațională de Lupte tre
buie să aleagă numai 8 categorii 
care să figureze în programul 
Jocurilor Olimpice. După cum se 
știe, în prezent există 8 categorii 
de lupte clasice și tot atîtea da 
lupte libere. Nu se știe deocam
dată dacă Federația Internațională 
de Lupte va opta pentru lupte cla
sice sau libere, sau pentru cîte 4 
categorii din fiecare.

Joi delegații la sesiune vor avea 
gi de odihnă. Lucrările vor con
tinua vineri, 27 septembrie 1957, 

TOMA-------------
SOFIA — 25 sept.

HRISTOY

concurs Spî- 
----Kl unio-

lh05*18”. în același < 
rin a întrecut și recordul 
nai în proba de o oră fiarcurgînd 
13,794 km. Vechile recorduri a- 
parțineau aceluiași atlet.

desfășurat la Berlin echipa ger
mană a obținut victoria cu sco
rul de 11—9.

Boxerii germani și-au anunțat 
sosirea la București în cursul 
zilei de sîmbătă.

țională Fanny Heem- 
skerky finalistă a 
campionatului mon
dial. Margareta Teo- 
dorescu a cîștigat la 
J. van Aalst. Returul 
se va desfășura la 

26 septembrie.

Sportul nautic cîștigă tot mal 
mulți simpatizanți datorită spec
taculozității sale, cît și a curaju
lui și dirzeniei de care trebuie 
să dea dovadă concurenții.

lată o interesantă imagine de 
la un concurs de slalom nautic 
desfășurată nu de mult pe unul 
din lacurile Capitalei.

Foto: D. F. DUMITRU

CLUJ 25 (Agerpres), — In pre
zența a peste 12.000 de spectatori 
miercuri s-a disputat la Cluj me
ciul internațional de fotbal dintre 
echipa iugoslavă Spartak Subotița 
și formația clujeană Știința. Echi
pa iugoslavă a obținut victoria 
scorul de 2—1 (1—1).

De remarcat că în minutul 
Suciu a ratat o lovitură de la 
metri.

eu

43
11

Miercuri 
plecînd în 
de fotbal 
Fotbaliștii 
la Sofia 
Lewski.

★

a părăsit Capitali 
R.P. Bulgaria echipa 
Flamura Roșie Arad, 

romîni vop juca vineri 
cu formația locală

★

Miercuri
Capitală echipa sovietică de bas
chet Dinamo Tbilisi. Valoroșii ju
cători sovietici vor participa la un 
turneu alături de echipele Dinamo 
București, Dinamo Tg. Mureș și 
Gwardia Varșovia.

la amiaza a sosit în
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China populară trebuie 
să fie primită în O. N. U.I

In Cehoslovacia

Primul reactor atomic 
a intrat în funcțiune

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR DS TINERET FRĂȚEȘTI
TINERETUL MUNCITORESC

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
La începutul ședinței din după- 
amiaza zilei de 24 septembrie a 
Adunării Generale a continuat 
discuția politică generală. Au 
luat cuvîntul reprezentanții Re
publicii Dominicane și Cehoslo
vaciei.

Reprezentantul Etiopiei, Deress, 
a declarat că Velegația sa va 
vota în favoarea propunerii in
diene. Dacă se va refuza să se 
discute problema reprezentării 
Chinei, a declarat el, aceasta va 
submina prestigiul O.N.U.

Reprezentantul Ungariei, Endre 
Sik, a sprijinit întrutotul propu
nerea Indici. Delegatul Nepalului 
a declarat că, după părerea gu
vernului său, există motive se
rioase pentru a rezolva problema 
reprezentării Chinei la actuala 
sesiune a Adunării Generale.

La sfîrșitul discuției a luat cu
vîntul reprezentantul Indiei, 
Krishna Menon. Menon a relevat 
caracterul ilogic al poziției pe 
care s-a situat delegația Angliei 
în această problemă. Anglia re
cunoaște R.P. Chineză și între
ține relații diplomatice'cu această 
tară. Guvernul englez recunoaște 

problema reprezentării Chinei 
O.N.U. trebuie rezolvată, dar 
același timp refuză să o facă 
actuala sesiune.

Insistînd pentru Includerea 
punctului propus de India, Menon 
a explicat că el nu cere ca toate 
delegațiile să recunoască guver
nul Chinez. Aceasta este treaba 
fiecărui guvern. Totuși, NU 
POATE FI IGNORAT ROLUL 
IMPORTANT PE CARE ÎL ARE 
CHINA IN RELAȚIILE INTER
NAȚIONALE ȘI DE ACEEA 
PROBLEMA REPREZENTĂRII 
SALE IN O.N.U, TREBUIE DIS-

SESIUNEA
ADUNĂRII GENERALE

CUTATA. China întreține relații 
economice cu peste 60 de țări de 
pe toate continentele. Atunci cum 
se poate refuza discutarea acestei 
probleme in O.N.U. ? China ca 
stat a existat, există și va con
tinua să exisie. ÎN DECURSUL 
MULTOR MILENII ALE ISTO
RIEI CHINEI NICI UN GU
VERN NU S-A BUCURAT DF 
UN 
IN

ASEMENEA PRESTIGIU 
RINDURILE POPORULUI 

CA ACTUALUL GUVERN AL
R. P. CHINEZE.

Apoi amendamentul indian a 
fost pus la vot. In favoarea lui 
au votat 29 de delegații (Afgani
stan, Albania, Bulgaria, Birma- 
nia, R.S.S. Bielorusă, Cambodgia. 
Ceylonul, Cehoslovacia, Dane
marca, Egiptul, Etiopia. Finlanda, 
Ghana. India, Indonezia, Irlanda, 
Iugoslavia, Maroc, Nepal, Norve
gia, Polonia, Rominia, Sudan, 
Suedia, Siria, R.S.S. Ucraineană, 
Uniunea Sovietică, Ungaria, Ye
menul (9 delegații s-au abținut 
de la vot), Grecia. Israel, Laos, 
Libia, Mexic, Pakistan, Portuga
lia, Arabia Saudită, Tunisia).

Amendamentul Indiei a fost 
respins cu 43 de voturi printre 
care S.U.A., Anglia, Franța, Ca
nada, 19 țări din America Latină 
șl majoritatea țărilor membre ale 
blocurilor agresive ale N.A.T.O.,
S. E.A.T.O,................................
Bagdad.

Adunarea 
cu 47 de 
Comitetului _ 
Statele Unite. împotriva acestei 
recomandări au votat 27 de de-

și pactului de la

Generală a adoptat 
voturi recomandarea 
General impusă de
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Aceasta este realitatea
capitalistă

Dificultăți valutare
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

La 23 septembrie s-a deschis la 
Washington cea de-a 12-a sesiu
ne anuală a Consiliilor admini
stratorilor Băncii internaționale 
de reconstrucție și dezvoltare și 
ai Fondului monetar internațional.

Actuala sesiune este convocată 
în momentul cîftd perspectivele 
dezvoltării economice în lumea 
capitalistă provoacă o mare nervo
zitate și cînd cîteva dintre princi
palele țări capitaliste, printre care 
Anglia, Franța și Japonia, întîm- 
pină mari dificultăți valutare.

Salutînd pe participanții la se
siune președintele Eisenhower 

1 și-a exprimat îngrijorarea față 
de ceea ce a denumit el tendin
țele Inflaționiste care se observă 
In lumea capitalistă, Aceste ten-

dințe, a avertizat el, pot duce la 
o criză economică.

Ministrul de Finanțe, Anderson, 
luînd cuvîntul în numele delega
ției S.U.A. a subliniat aceeași 
problemă declarînd că fenomenele 
inflaționiste „s-au răspîndit după 
cum se vede în lumea întreagă*. 

In darea de seamă anuală a 
Băncii internaționale, dată publi
cității la 23 septembrie, se spune 
că țările slab dezvoltate care au 
nevoie de capital trebuie „să asi
gure o atmosferă favorabilă pen
tru investitori". SUB TERMENUL 
DE „ATMOSFERA FAVORABI
LĂ- SE ÎNȚELEGE LEGI FIS
CALE, LEGI CU PRIVIRE LA 
CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI 
ALTE LEGI CARE SA ASIGURE 
SUPRAPROFITURI CAPITALIȘ
TILOR AMERICANI.

Cocioabe, foamete, mizerie 
în America Latină

Suta da mii 
da șomeri in Canada

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Potrivit datelor 
oficiale publicate la 24 septem
brie, la 24 august in Canada exis
tau 174.000 de șomeri. In aiară de 
aceasta, 357.000 de oameni au lu
crat mai pu(in de 35 de ore pe 
săptămină.

Numărul șomerilor a crescut in 
urma concedierii muncitorilor din 
industria de automobile și din ra
murile similare din industria 
electrotehnică, din agricultură.

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Presa din țările Americii Latine 
citează lapte despre situația grea 
a oamenilor muncii din țările A- 
mericii Latine. După cum scrie 
ziarul mexican „Excelsior" in 
una din suburbiile capitalei mexi
cane ,,sute de familii trăiesc în 
condiții îngrozitoare". „ESTE 
VORBA DE OAMENI — arată 
ziarul — CARE AU OCUPAT 
FÂȘII DE PAMINT Șl GROPI 
LINGĂ LINIILE DE CALE FE
RATA, PENTRU • ---------------
COCIOABE DIN 
CÂȚI DE FIER 
AICI TRĂIESC 
CULȚI ȘI APROAPE GOI, OA
MENI IMBRACAȚI ÎN ZDREN
ȚE... El NU CUNOSC DECIT 
FOAMETE, MIZERIE Șl BOLI".

Referindu-se la condițiile vieții 
intr-o altă suburbie a .orașului 
Mexico, ziarul scrie că „peste 
5000 de oameni trăiesc în mizerie, 
fără apă, lumină electrică și ca
nalizare".

DE CALE FE- 
A CONSTRUI 
CARTON, BU

ȘI ZDRENȚE, 
COPII DES-

I bolile sint un 
subnutriția in 

‘i proporții in- 
bintuie tubercu-

In aceste locuri 
fenomen obișnuit, 
rindurile copiilor ia 
spăimintătoare, LI. 
loza.

Presa relatează despre lipsa ca
tastrofală de locuințe în țările A- 
mericiî Latine. Potrivit datelor 
ziarului „El Comercio" în Ecua
dor, populația urbană este asigu
rată cu suprafață locativă numai 
în proporție de 50 la sută, iar cea 
rurală și mai puțin.

Ziarul „La Nacion" care apare 
la San Jose (Costa Rica) descrie 
in felul următor condițiile din car
tierele unde locuiesc băștinașii: 
BĂȘTINAȘII CONSTRUIESC ȘO- 
PROANE CU ACOPERIȘ DIN 
PAIE SAU DIN FRUNZE DE 
PALMIER, FĂRĂ PEREȚI, NU 
EXISTA PATURI, OAMENII 
DORM PE JOS ÎMPREUNĂ CU 
CI1NII ȘI PORCII, LINGĂ CUP
TOARE CARE ARD TOATA 

NOAPTEA".

TJltimile știri din Little Rock
NEW YORK 25 (Agerpres).— 

Agențiile americane de presă a- 
nuntă că în urma gravelor inci
dente care s-au produs la Little 
Rock (statul Arkansas), preșe
dintele Eisenhower a ordonat mi
nistrului apărării Charles Wilson 
să pună garda națională din -Ar-

kansas sub controlul federal și 
să trimită trupe la Little 
pentru menținerea ordinei.

La 25 septembrie cei 9 
negri Înscriși la liceul din
Rock au intrat *n școală sub 
protecția trupelor aeropurtate și 
a gărzii naționale din Arkansas.

Rock

elevi 
Little

legaȚii care votaseră in favoarea 
amendamentului indian cu ex
cepția Etiopiei și Cambodgiei. 
Șapte delegații s au abținut de 
la vot (Cambodgia, Israelul. 
Laos. Pakistan, Portugalia, Ara
bia Saudită, Tunisia).

★

plenară de miercuri 
continuat dezbaterea

fn ședința 
dimineața a 
generală.

Miercuri dimineață și-au conti
nuat lucrările o serie de comitete. 
Comitetul cl VI-lea al probleme
lor juridice a adoptat ordinea de 
zi. Intre punctele principale ale 
acestei ordine de zi figurează che
stiunea definirii agresiunii.

PRAGA 25 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite : In noaptea de 
24 spre 25 septembrie a avut loc 
la Husince-Rzezi, în apropiere de 
Praga punerea in funcțiune a 
primului reactor atomic construit 
in Cehoslovacia. Utilajul pentru 
reactor a fost livrat de Uniunea 
Sovietică. Specialiști sovietici au 
ajutat de asemenea pe tehnicienii 
și constructorii cehoslovaci la 
montarea reactorului.

Reactorul atomic cehoslovac 
are o putere de 2000 kW. Reacto
rul va asigura producția de izo
topi pentru o serie de instituții 
științifice șl pentru folosirea 

I practică,

Succese romînești peste hotare
GENEVA 25 (Agerpres). — Austria, Belgia, Elveția, Franța și 

Corespondență, specială: Primii Monaco. Printre cei 9 violence- 
liști care au intrat în etapa a 
doua a concursului se află și mu
zicianul romln Vladimir Orlov.

După prima etapă a concursu
lui cei trei soliști romîni au pri
mit Diploma concursului interna
țional de interpretare muzicală.

Miercuri după-amiază a intrat 
tn concurs pianista Crimhilda 
Cristescu, iar joi după-amiază se 
va prezenta în fața juriului pia
nistul Toma Schwartz.

trei concurențl romlni care s-au 
prezentat la Concursul inter
național de interpretare muzi
cală -r- început luni la Geneva 
— au obținut un frumos succes.

In prima etapă, la proba de 
canto bărbați au candidat 23 de 
concurenți; dintre aceștia au fost 
j—> reușiți 7 concurenți :

Ladislau Konya și basul 
Constantin (R. P. Ro
tite un concurent din

declarați 
baritonul 
Dumitru 
mină) și

Doi spioni americani
arestați pe teritoriul sovietic

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Intr-un comu
nicat al Comitetului securității 
de stat de pe Ungă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. se anunță că 
tn iulie a.c. a fost arestat pe te
ritoriul Uniunii Sovietice spionul 
american Bromberg. Din ordinul 
americanilor Bromberg urma să 
creeze pe teritoriul Letoniei un 
centru de spionaj. In afară de 
aceasta, el a fost Însărcinat să 
verifice și să raporteze centrului 
de spionaj cauzele eșecului sufe
rit pe teritoriul U.R.S.S. de o se
rie de spioni americani trimiși 
anterior.

In comunicatul Comitetului 
securității de stat se arată că an
terior, in 1956, organele sovie
tice au arestat pe agentul ser
viciului de spionaj american Za
rinj, care pătrunsese pe terito
riul U.R.S.S. La anchetă el a 
arătat că acest serviciu de spio
naj intenționează să trimită tn 
mod ilegal în U.R.S.S. pentru or
ganizarea activității subversive 
în republicile baltice pe un co
laborator permanent al serviciu
lui cunoscut lui Zarinj sub nu
mele fals ,.Andy“. Comitetul secu
rității de stat a stabilit că sub

acest nume fals activează In ca
drul serviciului de spionaj ame
rican criminalul de război Brom
berg, . care in perioada ocupației 
hitleriste a Letoniei a colaborat 
cu poliția fascistă la Riga și a 
participat la arestările și execu
tarea unor cetățeni sovietici.

Trimițînd pe Bromberg pe te
ritoriul U.R.S.S. pentru a crea 
în Letonia un centru de spionaj, 
serviciul de spionaj american și-a 
pus speranțe în vechile sale le
gături cu naționaliști burghezi 
din Letonia. Serviciul de spionaj 
american a trimis Împreună cu 
Bromberg o mare cantitate d» 
echipament de spionaj, arme de 
foc și bani.

Zarinj, ajutorul lui Bromberg, 
original din orașul Priekule, 
R.S.S. Letonă, a primit în S.U.A. 
0 pregătire specială pentru acti
vitatea de spionaj.

Arestarea spionului american 
Bromberg șl a ajutorului său Za
rinj — se spune în comunicat — 
dovedește că serviciul de spionaj 
american își continuă încercările 
de a desfășura o activitate sub
versivă criminală pe teritoriul 
Uniunii Sovietice.

Lipsă de profesori în Franța
PARIS 25 (Agerpres). — In 

presa francezi apar tot mai multe 
știri din care rezultă că acum, în 
preajma deschiderii noului an 
fcolor in Franța (1 octombrie), se 
simte o acută Itpsi de cadre di
dactice în instituțiile de învăță- 
mini tehnic. Potrivit datelor con
ducerii sindicatului cadrelor di
dactice, IN ACEST AN IN IN
STITUȚIILE DE iNVfiȚAMlNT 
TEHNIC 1.400 DE PROFESORI, 
ADICĂ APROXIMATIV A PA-

TRA PARTE DIN CORPUL DI
DACTIC, NU AU DIPLOMELE 
NECESARE. ÎN ACESTE IN
STITUȚII DE INVĂȚĂMINT 
RĂM1N VACANTE 25 LA SUTA 
DIN POSTURI DE PROFESORI 
LA MATERIILE DE INVfiȚĂ- 
M1NT GENERAL.

Lipsa de profesori esțe o con
secință a faptului ci se aloci 
fonduri insuficiente pentru ne
voile invățămintului.

Criza învățămîntului englez
LONDRA 25 (Agerpres). — 

Săptămînalul laburist „Tribune" 
a publicat un articol tn care re
latează cu neliniște despre ma
rea criză de profesori tn școlile 
medii, tn special profesori de 
științe naturale și matematici. 
Autorul articolului citează nume
roase fapte care oglindesc situa
ția în diferite regiuni ale țării. In 
multe regiuni ale comitatului 
Derbyshire, scrie el, se resimte 
o lipsă acută de profesori; LA 
TIPTON (STAFFORDSHIRE) 
450 DE ELEVI DIN DOUA 
ȘCOLI MEDII NU FRECVEN
TEAZĂ UN AN ȘCOLAR COM
PLECT, PENTRU CA IN ACE
STE ȘCOLI LIPSESC 21 DE 
PROFESORI.

LA GLASGOW A FOST NE
CESARA REDUCEREA ORELOR 
DE ȘTIINȚE NATURALE, IAR 
IN UNELE ȘCOLI ANULAREA 
COMPLECTA A ACESTOR O- 
BIECTE; IN RIDING-UL DE 
VEST SITUAȚIA IN REGIUNI
LE CARBONIFERE ESTE ATIT 
DE CRITICA INCIT AUTORITĂ
ȚILE PROPUN PROFESORI-

Ciocnire între sfudenji 
și polițiști la Tokio

TOKIO 25 (Agerpres). — In 
fața sediului central al poliției 
din Tokio a avut loc miercuri o 
manifestație a 600 studenți care 
au cerut punerea în libertate a 
nouă tovarăși de-al lor. Cei nouă 
studenți au fost arestați acum 
cîteva zile pentru că au înaintat 
cîțiva metri în interiorul bazei a- 
mericaneTașikawa în cursul unei 
demonstrații de protest împotri
va extinderii bazei.

Pentru a împiedica pe studenți 
să pătrundă în clădirea poliției 
în scopul remiterii unei petiții, 
800 de polițiști au încercat să îm
prăștie manifestația. Au izbucnit 

și stu* 
fost ră- 
a ares-

prăștie manifestația. Au 
încăierări între polițiști 
denți în cursul cărora au 
niți trei studenți. Politia 
tai doi studenti.

Manifestații studențești 
nătoare au avut loc miercuri in 
alte 11 orașe japoneze, printre 
care Kyoto și Osaka. «

asemă-

simte răspunderea
v
K

4

Congresul tineretului munci tor, care a avut loc In iunie 1957 
la Magdeburg, a hotărit intre altele ca pini în martie 1958 să 
fie constituite 3.000 de posturi noi de control ale organizației 
Tineretul Liber German (F. D.L). Aceasta este o mărturie a 
faptului că posturile de control existente au dovedit a avea o in
fluență însemnată asupra activi tații desfășurată în întreprinderile 
socialiste.

Ce sînt posturile de control 
v ale organizației Tineretul Liber 
y. German și cum lucrează ele ?

Organe care descoperă**
5 și înlătură lipsurile

Posturile de control sint, așa 
cum le arată și numele, organe 
ale F.D.J., care au fost înfiin
țate îndeosebi în întreprinderile 
socialiste, cu scopul de a des
coperi și înlătura lipsurile și 
greșelile din munca organiza
ției și din desfășurarea produc
ției.

Iată cîteva exemple conclu
dente din activitatea lor prac
tică :

Brichetele destul de prețioa
se din cărbune brun sînt deo- 
bicei depozitate pe șantier. Dar 
lucrul acesta îi displace lui 
Erwin Cunsch, responsabilul 
S ostului de control al F.D.J.

in Uzinele de motoare „Karl 
Marx“-Strol *.Din cauza intem
periilor stratul superior al bri
chetelor este supus unei distru
geri lente. Decis să înlăture pa
gubele, destul de substanțiale 
pricinuite din această cauză 
el s-a prezentat la conducerea 
întreprinderii. A propus ca bri
chetele să fie acoperite cu căr
bune brun nebrichetat. La 
întîlnirea săptămînală a acti
vului posturilor de control ale 
F.D.J., propunerea sa a fost 
discutată. Propunerea lui Erwin 
a fost îmbunătățită, pentru a 
se evita acoperirea cam costisi
toare cu cărbune a brichetelor. 
S-a hotărit să fie acoperite cu 
rogojini de pale de la șantie
rele de construcții.

Metoda lui Gunter Hipp

Gdnter Hipp conduce acti
vul posturilor de control din 
uținele de automobile Zwickau. 
Uzina la care lucrează el de
pinde în desfășurarea procesu
lui de producție de aproximativ 
100 de alte uzine furnizoare. Tn 
acest caz se poate desigur în
tâmpla ca unele termene de li
vrare să nu fie respectate. De 
aceea, Giinter s-a gîndit 
metodă nouă.

Din activul postului de 
trol fac parte tineri din

elocventă 
so ci aii s- 

conținu- 
al multor 

ei 
partici- 
de con

statului muncitorilor

totodată o dovadă 
a faptului că cauza 
mului a devenit 
tul de viață însuși 
tineri muncitori și că 
sint educați in spiritul 
parii active la munca 
struire a ' " 
și țăranilor.

multe uzine furnizoare, din 
ganele raionale și regionale 
F.D.J., ca și din Centrala 
dustriei de automobile. Acest 
activ s-a reunit zilele acestea 
și a stabilit un program pen* 
tru controlul livrării pieselor la 
termenele stabilite, pentru con
trolul prețului de cost și al ca
lității. Acest program de mun
că, însoțit de recomandările 
necesare, a fost remis organiza
țiilor de bază ale F.D.J. din u- 
zine furnizoare.

or
ale 
in-

In posturile de contro I
fruntași în muncă,
iniiiiieri, maiștri

CORESPONDENTĂ 

DIN BERLIN

Tînărul inginer Klaus Be- 
chmena, de pildă, a publicat 
aceste propuneri în gazeta de 
perete a uzinei de piese pentru 
automobile Gera. Actualmente 
colectivul uzinei discută felul 
cum trebuie să-i sprijine po to
varășii lor din Zwickau. Și ur
marea practică: UZINELE 
METALURGICE DOBELN 

PRODUC BROAȘTELE PEN
TRU UȘILE MAȘINILOR 
ZWICKAU. PINA DE CU- 
RIND PREȚUL UNEI SERII 
ERA DE 91,50 MĂRCI. IN 
URMA UNOR CONSULTĂRI 
COMUNE, S-AU FOLOSIT 
TOATE REZERVELE INTER
NE EXISTENTE IN ÎNTRE
PRINDERE ȘI DOBELN LI- 
VREAZA ACELEAȘI BROAȘ
TE ACUM CU 82,30 MĂRCI.

De ce n-a plecat
camionul

Brigada de tineret „Erich 
Weinert“ din uzinele „Emst 
Thălmann" din Magdeburg 
lucrează conform planului de 
montaj. Deodată, postul de con
trol a descoperit că întreprin
derea „Karl Dembny" nu a li
vrat o mare cantitate de piese. 
A doua zi, ca urmare a acestei 
sezisări un camion trebuia să 
ridice piesele de Ia furnizorul 
întîrziat. Tocmai cînd camio
nul urma să plece, iată că sosiră 
și* piesele. , Ce se întâmplase ? 
Tînărul brigadier Franz Linke 
locuiește în aceeași casă cu un 

brig&dicr al u- 
zinelor Dembny 
și-i povestise în 
acea seară des
pre constatările 
făcute de postul 
de control. Acest 
brigadier era 
însă în postul 
de control de la 
Dembny... RES
TUL A ---------
DE LA

Aceste 
exemple

LOR DIN ALTE REGIUNI SA 
VINA ÎN ACEST ORAȘ CU SA
LARIUL MAJORAT: LA WUS- 
TASHIRE ANUL ACESTA NU 
SE VA REUȘI SA SE COM- 
PLECTEZE NUMĂRUL DE PRO
FESORI. IN MULTE COMITA
TE ORGANELE LOCALE DE 
INVAȚAMINT INCEARCA SA 
GASEASCA O IEȘIRE INVI- 
TIND PROFESORII SA LUCRE
ZE LA CITEVA ȘCOLI.
^oooooooooooeeoooooooooooooooeoooaoooooor.

Knowlanzii Uniți"

1 Bietul senator Knowland 1 £ 
El se teme atît de mult că Or- g 
ganizațla Națiunilor Unite va 8 
fi nevoită pînă la urmă, să 2 

g primească in rindurile ei Re- g 
8 publica Populară Chineză, în- 8 
| cît anunță cu surle și fanfare, | 
q că, dacă această nenorocire se g 
8 va abate peste capul lui, e ho- 8 
§ tărît să-și închine întreaga ? 
g viăță luptei contra istoriei. | 
8 Se știe că o serie întreagă 
| de țări nu sînt de acord cu g 
g Knowland In problema admi- 8 
8 terii Chinei Populare la O.N.U. | 
| Mister Knowland pune ches- g 
g tiunea tare : ori Statele Unite, 8 
8 ori China Populară! Dat fiind | 
g toate acestea s-ar pytea ca g 
g Knowland să fie autorul unui 8 
8 plan secret pe care opinia pu- J 
| blică mondială nu-1 cunoaște 8 
8 încă. Acest plan constă în 8 
8 crearea unei noi organizații 
| în locul Organizației Națiu- 8 
ă nilor Unite. Ea se va numi 8 
8 „KNOWLANZII UNIȚI". Prin- J 
8 cipalul scop al acestei orga- 8 
g nizații ar fi asigurarea păcii 8 
8 generale pe calea nimicirii | 
8 oricărei persoane care nu va g 
g fi de acord cu secretarul Kno- 8 
8 wland. Așa dar, oricine este g 
8 lipsit cu desăvirșire de simțul g 
| realului poate deveni membru 8 
8 al „Knowlanzilor Uniți". In| 
8 paranteză tie spus, pentru ase- 8 
§ menea oameni se va găsi ori- 8 
8 cînd șl un locșor în conduce- | 
| rea afacerilor externe ale Sta- 8 
8 telor Unite.
8 
8

/
8 . 3ppoooooocoooooooooeoooooeoooooooeocooocooa

E. R.

MOSCOVA. — La 25 septembrie 
a sosit la Moscova, la Invitația 
Consiliului Central al Sindicate
lor din U .R.S.S. delegația de vechi 
militanțl al mișcării muncitorești 
din Republica Populară Romtnă.

NEAPOLE. — In sectorul »ud- 
european al NATO a început marți 
un exercițiu denumit „Deopwater“ 
(„apă adîncă) la care participă 75 
de unități navale șl 8.000 de infan
teriști ai marinei S.U.A., ceea ce 
reprezintă cea mai puternică con
centrare de forțe americane în Me? 
diterana de la sfîrșitul războiului.

MOSCOVA. — Editura de stat 
pentru litreatură politică a tipărit 
îndreptarul politico-economic „Ță
rile străine*4.

El cuprinde articole documentare 
despre toate țările din lume (în 
afară de U.R.S.S.).

HAGA. — Referindu-se la date 
statistice oficiale, ziarul „De Waar-

O secție a Partidului 
creștin democrat 

s-a înscris în P.C.I.

hald" anunță că tn comparație cu 
anul trecut costul vieții tn Olan
da a crescut tn acest an cu aproa
pe 10 la sută.

MOSCOVA. — La Invitația Mini, 
sterului Culturii al U.R.S.S., la 
Moscova au sosit fiicele Iul G. V. 
Plehanov eminent activist al miș
cării ruse și internaționale — 
Evghenia Gheorghievna Bateau — 
Plehanova șl Lldta Gheorghievna 
Le Savouret — Plehanova, care lo
cuiesc tn Franța.

DAMASC. — Cu prilejul vizitei 
de prietenie tn portul Latakya 
a unei grupări de nave militare 
sovietice tn acest port a sosit o 
delegație guvernamentală siriană 
în frunte cu Haled Azem, ministrul 
Apărării Naționale al Siriei.

La Invitația viceamiralului V, F. 
Kotov, comandantul escadrei de 
vase sovietice, oaspeții au vizitat 
vasele militare ale Uniunii So
vietice.

ROMA 25 (Agerpres). — Ziarul 
„Unita" anunță că SECȚIA DIN 
SAN-GIACOMO-DACRI (PRO
VINCIA COSENZA) A PARTI
DULUI CREȘTIN DEMOCRAT 
DIN CARE FAC PARTE 40 DE 
MEMRRI, A TRECUT IN ÎNTRE
GIME IN RINDURILE PARTI
DULUI COMUNIST, Secretarul 
secției, Barbaciaie, a declarat că 
această hotărî re a fost luată în 
urma convingerii ferme a membri
lor secției că conducătorii Partidu
lui Creștin Democrat nu vor să 
meargă în întîmpinarea năzuințe* 
lor oamenilor muncii spre progres 
social și pace.

Militarii americani continuă să 
comită atrocități tn Coreea de sud. 
După cum anunță agenția sud- 
coreeană Habton Thonsin, la 23 
septembrie pe o stradă din Seul 
un soldat american a atacat doi 
tineri coreeni rănindu-i cu un cu
țit. {TASS).

REDACȚIA *1 ADMISISTRAȚ1A Bacariștt PiaU „Ictatati", Tel. ZJ0.1Q. TIPARUL Combinatei PoIIfiUq MCaaa Icîatett L Y. ltalin',< _

VENIT 
SINE! 
cîteva 
arată 

pozitiv 
posturile 

control ale 
organizației Ti
neretul 
German; r_ 
drept se poate a- 
firma că ele nu 
mai pot fi des
părțite de viața 
întreprinderilor 

din R.D. Germa
nă. Ele sînt

Liber 
pe

Membru posturilor sînt con
firmați de organizațiile de baza 
F.D.J. și sînt popularizați de 
gazeta de perete. Pentru «-și 
întări autoritatea încă de la 
bun început, ei trebuie să câș
tige încrederea maselor printr-o 
bună și susținută muncă poli
tică și profesională. în primul 
rînd pentru această funcțiune 
sînt aleși tineri muncitori frun
tași, ingineri și maiștri.

Jnsăși alegerea lor decide •- 
supra limitării atribuțiilor lor. 
în primul rînd ei răspund de 
activitatea postului de control în 
propria secție de producție. 
Existând în toate secțiile unei 
întreprinderi atari posturi de 
control, există posibilitatea ca 
ele să se într-ajute reciproc. 
Printr-un asemenea sistem de 
posturi de control, în fruntea 
căruia se află un conducător, 
activul are posibilitatea de a 
urmări munca în întreaga între
prindere. Actualmente se crea* 
ză în toate uzinele și întreprin
derile o asemenea rețea de pos
turi de control. Conducerea a* 
cestei rețele o vor avea acti
vele întreprinderii care pro
duce piesele finale, care va 
controla activitatea posturilor 
de control ale tuturor întreprin
derilor furnizoare, astfel încât 
se va crea o legătură mai strîn- 
să între aceste întreprinderi.

Din atribuțiile posturilor de 
control face parte acțiunea de 
educare a tineretului întreprin
derilor în spiritul atitudinii so
cialiste față de munca și față 
de bunul poporului, lupta îm
potriva neglijenței și a risipei 
de materiale. Pentru aceasta e- 
xistă nenumărate metode, care 
se nasc din experiența a mii do 
tineri membri ai posturilor de 
control. Unii folosesc calea con
vorbirii personale cu respectivul 
șau folosesc critica publică prin 
intermediul gazetei de perete ; 
alți folosesc radioficarea, presa 
de uzină sau caricaturile. Cu 
acest prilej ei critică deschis și 
lipsurile și greșelile conduceri
lor întreprinderilor. în același 
timp sînt evidențiate aspectele 
pozitive ale muncii din între- 
prinderi precum și activitatea 
valoroasă a posturilor do con
trol.
, Acestea sînt cîteva aspecte 

din, care se poate vedea cît de 
serios a pornit tineretul din 
R. D. Germană la construirea 
socialismului.

FRANZ-KARL HITZE

In uzina de mașini „Cheor- 
shi Dimitrov" din Magde
burg, există mai multe posturi 
de control ale organizației Ti
neretul Liber German. Deo
sebit de merituoasă este mun
ca în acest domeniu a lui 
Gustav Rauscher, din secția 
de strungar ie. El aplică me
tode originale și a contribuit 
astfel în multe cazuri la de
pășirea planului. Cînd vede *o 
lipsă sau o defecțiune, anunță 
scriind cu creta și sezisează 
astfel întreaga secție (vezi fo
tografia).
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„TU-104 A“ - cinci noi
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 24 septem
brie avionul „TU-104 A" a sta
bilit cinci noi recorduri ale 
U.R.S.S. Avind pe bord o încăr
cătură de 10 tone avionul a par
curs distanța de 1.000 km.—Mos- 
cova-Orșa-Moscova — intr-o oră,

recorduri ale U.R.S.S.
un minut șl 48,20 secunde, zbu- 
rînd cu o viteză medie de 
972,856 km. pe oră. Acest rezul
tat depășește cu 72,196 km. re
cordul mondial care aparținea pi
lotului suedez A. Neyu, al cărui 
avion nu avea încărcătură pe 
bord.

Electromîslîfîcari
(Urmare din pag. l-a)

simple, la mintea oricui. E 
vorba de „revoluția motorului 
electric**. Amănuntele acestei 
revoluții uluitoare au fost ex
puse în cartea unor colegi tot 
francezi, tot burghezi și tot e- 
conomiști ca domnul Fried
mann. Esența „revoluției** e ur
mătoarea: astăzi principala
sursă de energie este motorul 
electric. Motorul electric are o 
înaltă productivitate și e rela
tiv ieftin. Orice muncitor care 
face unele sacrificii își va pu
tea cumpăra un motor și va 
deveni astfel producător inde
pendent, capitalist. E drept că 
nu s-a inventat încă motorul 
care să producă țesături, încăl
țăminte sau automobile fără 
materie primă.. Dar de ce 
nu s-ar putea inventa diver
se „electro-utopii** despre mo
toare electrice și muncitori — 
capitaliști?

Încă în secolul trecut niște 
înaintași ai descoperitorilor 
„revoluției1* motorului electric 
au prezentat propunerea ca în
treaga Franță să fie cumpă
rată cu economiile proletarilor. 
Acum ne găsim în fața unui 
progres evident. Există o pro-

punef-e genială: fiecare fran
cez cu fabrica lui! Fiecare 
francez — un capitalist! Ră- 
mîne să se mai elaboreze încă 
o propunere. Tot simplă și 
foarte genială: Banca Franței 
să bată monezi din lumina ar
gintie a lunii. Sîntem siguri că 
domnul Friedmann și colegii 
lui nu vor lăsa neexplorată o 
asemenea perspectivă grandioa
să. Vor munci. Vor scrie noi 
opere economice! S-ar putea ca 
după cartea „Încotro se în
dreaptă munca omenească?** să 
urmeze lucrarea: „Ce să facă 
muncitorii cu avuțiile lor?** 
Sau: „Cum să ne descotorosim 
de prea multă pîine?**

In așteptarea viitoarelor lu- 
crări nu ne putem însă reține 
să remarcăm un lucru: toate 
„electromistificările** cu. mai 
multa legătură cu casele de 
bani ale monopoliștilor fran
cezi decît cu economia. Domnii 
Friedmann et comp. primesc 
bani ca să aplice o rețetă ve
che, de pe vremea romanilor: 
„nominibus molliere licet mola‘* 

râul se cuvine a fi înfrumu
sețat prin cuvinte. Rețeta e ar
hicunoscută! Ea nu face nici 
două parale!
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