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Sprijinul tineretului Situația 
arăturilor

în acțiunile de refacere
a pădurilor

Legătura tineretului cu acțiunile 
de refacere și de o mai buna gos
podărire a pădurii trebuie să fie 
permanentă și constructivă.

Dat fiind că ciclul de produc
ție în silvicultură se întinde pe 
multe decenii, tineretul nostru de 
azi este cel care va vedea și va 
folosi arboretele frumoase plantate 
de el însuși. El este cel ce va fo
losi lemnul pădurilor plantat as
tăzi, al pădurilor îngrijite astăzi ; 
el este cel ce se va bucura de bi
nefacerile pădurilor păstrate, de 
apele limpezi izvorîte din păduri, 
de energia electrică a hidrocentra
lelor ce vor funcționa atunci pe 
apele de munte cu coastele apăra
te de păduri.

Contribuția tineretului la acțiu-

T0 0 0merii 
specidliști- 
la locul cuvenit

în producție!
Ce fel de specialiști trebuie să 

eibă o fabrică de medicamente 
cum este cea de antibiotice din 
Iași ? In cea mai mare parte, chi- 
miști, și, în unele cazuri, natura- 
lișli — absolvenți ai secției de bio
logie.

In parte, situația așa se și pre
zintă. In sectorul II lucrează tova
rășii Dumitrescu Mihalache și 
Gheorghe Paftală, ingineri chi- 
miști. In alte cîteva locuri — de 
p.semenea, specialiști de profilul 
necesar. Acești oameni au îndrăgit 
încă de pe băncile școlii mese
ria pe care și-au ales-o și pentru 
care s-au pregătit apoi, hotărîți 
să o practice oriunde va fi ne
voie. Ajunși în fabrică, ei își văd 
conștiincioși de muncă.

Dar sînt și oameni care au fă
cut parcă facultatea doar de dra
gul diplomei. Aceștia se cuibăresc 
pe oriunde, acceptă orice post nu- , 
mai să nu se deslipească de tro
tuarul marilor orașe. Iată, de pil
dă, pe tov. Nicon Hodorogea 
agronom. Ce caută el într-o ase
menea fabrică, și încă în calitate 
de șef al laboratorului de biologie 
la un sector ?

Mai există o categorie de tineri : 
tovarășii Marcela Paftală, Rodica 
Mihai (Bostan), Lucreția Balaur 
— naturaliști. Tocmai cînd sfîrși- 
seră ei studiile, s-a întîmplat că 
uzinele de antibiotice, recent crea
te, au început să angajeze perso
nal. Ca urmare aceștia au renun
țat la repartițiile ce Ii se dădu
seră de către organele în drept — 
unele la țară, în școli, căci absol
viseră secțiile didactice, și au so
licitat posturi aici, în domenii ne
legate strîns de specialitatea lor. 
De aceea, azi, în afară de Marcela 
Paftală, care este doar laborantă 
în laboratorul de biochimie, cei-
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nea de ocrotire și de refacere a 
pădurilor este absolut necesară.

Pentru anul 1957, C.C. al U.T.M. 
împreună cu Ministerul Agricul
turii și Silviculturii au stabilit un 
plan de acțiune comun în vede
rea participării tineretului la lu
crările silvice. în acest plan sînt 
prevăzute executarea de către ti
neretul muncitor de la orașe și 
sate a unor importante lucrări de 
împăduriri, de pepiniere, de re
coltări de semințe și combatere a 
dăunătorilor pădurii, sub îndru
marea tehnică a organelor silvice 
care au sarcina organizării minu
țioase a șantierelor de lucru și a 
asigurării condițiilor tehnico-ma- 
teriale necesare.

Acest plan prevede recompen
sarea tinerilor și organizațiilor de 
tineret care se vor distinge în rea
lizarea cantitativă și calitativă a 
lucrărilor. Se vor decerna diplome 
de onoare de către C.C. al U.T.M., 
precum și premii în obiecte : un 
autoturism GAZ, motociclete, bici
clete, ceasuri, ucordeoane, pate
foane, aparate de fotografiat etc. 
celor mai harnice organizații. Se 
acordă insigna „Prietenii pădurii* 
de către Departamentul Silvicul
turii fruntașilor în această acțiune, 
iar pionierilor fruntași insigna 
„Micul naturalist**.

Organizațiile regionale și raio
nale U.T.M. au trecut la organiza
rea în detaliu a acțiunilor pentru 
sprijinirea lucrărilor silvice. In 
cursul campaniei lucrărilor de pri
măvară s-au executat de către 
utemiști și tineretul școlar lucrări 
de refacerea și protecția pădurilor 
în valoare de peste 2.300.000 lei.

în regiunea Pitești, organiza
țiile U.T.M. au realizat în prima 
parte a anului lucrări în valoare 
de 484.700 lei, iar la Ploești 
359.700 lei. Fruntașe au fost și 
organizațiile din regiunile Bucu
rești, Craiova, Oradea, Timi
șoara și altele. Din păcate nu se 
poate afirma același lucru despre 
activitatea în această privință a 
regiunilor Hunedoara, Galați, Baia 
Mare care au realizat foarte pu
ține lucrări.

Situația nesatisfăcătoare din a- 
ceste regiuni se datorește în mare 
măsură și organelor silvice care 
n-au respectat instrucțiunile pri
mite și n-au știut să prețuiască 
ajutorul pe care-l puteau primi 
din partea tineretului.

Sintem acum în plină desfășu
rare a lucrărilor silvice din cam
pania de toamnă. O bogată fructi- 
ficație la majoritatea speciilor fo
restiere (lucru ce nu se întîmplă 
decît la 5—7 ani odată) face ne
cesară o intensă activitate nu nu
mai pentru recoltarea acestor se
mințe, dar și pentru semănarea lor 
in pepiniere și în suprafețele de 
împădurit.

Colectivele regionale și raionale 
de organizare a lucrărilor și-au

întocmit planurile de acțiune. Re
giunea Pitești a prevăzut execu
tarea de lucrări pe această cale a 
căror valoare a fost evaluată la 
555.000 lei, iar regiunea Craiova 
a făcut un plan pentru lucrări în 
valoare de 635.000 lei.

De la 1 octombrie se lucrează 
aproape peste tot la realizarea 
lucrărilor planificate. în regiunea 
Craiova s-au împădurit pînă acum 
cu forțele tineretului 119 ha., în 
regiunea Oradea s-au recoltat 
155.000 kg. ghindă și 3—4.000 
kg. de semințe din alte specii fo
restiere, realizînd prin lucrările ce 
le-au executat cu tineretul în luna 
octombrie economii în valoare de 
133.211 lei, iar în regiunea Baia 
Mare s-au făcut îngrijiri de arbo- 
rete pe 180 ha. Și în alte părți 
tinerii lucrează intens la lucrările 
silvice de toamnă.

Sînt și regiuni în care treaba 
merge mai greu. Mobilizarea ti
neretului în regiunile Bacău, Su
ceava, Constanța și Iași este ne
satisfăcătoare.

Timpul nu așteaptă. Perioada 
favorabilă lucrărilor de toamnă 
este scurtă. Se impune de urgență 
revizuirea măsurilor organizato
rice luate pentru antrenarea tine
retului în lucrările silvice astfel 
incit campania să se încheie cu 
un bilanț pozitiv.

Organele silvice și organizațiile 
U.T.M. trebuie să păstreze o le
gătură strînsă în vederea organi
zării acțiunilor planificate sau a- 
colo unde planurile au fost in- 
complecte să revizuiască aceste 
planuri și măsurile organizatorice 
prevăzute.

în organizarea lucrărilor cu ti
neretul trebuie să se urmărească 
nu numai realizarea de lucrări, 
dar și educarea tineretului în spi
ritul dragostei față de pădure.

Organele silvice trebuie să ve
gheze la buna organizare tehnică 
a șantierelor. Uneltele și materia
lul săditor să existe în entități 
suficiente, iar condițiile de trai ale 
tineretului să fie cit mai bune 
pe șantiere.

în scurta perioadă ce a mai ră
mas pentru realizarea campaniei 
lucrărilor silvice de toamnă, tre
buie să fie vie atenția tuturor or
ganelor locale, pentru mobilizarea 
și sprijinirea tineretului la acțiu
nea de refacere a pădurilor patriei 
noastre.

în țară
Timpul prielnic din săptămîna 

trecută a favorizat continuarea 
însămînțărilor de toamnă. Regiu
nile București, Timișoara, Ora
dea, Baia Mare, Pitești, Craiova, 
Galați, Hunedoara și Regiunea 
Autonomă Maghiară au depășit 
planul însămînțărilor Ia grîu și 
secară.

La executarea arăturilor adînci 
pentru însămînțările de primăva
ră, regiunea ..Craiova continuă să 
se mențină fruntașă pe țară, rea
lizînd 66 la sută din plan. De 
asemenea această lucrare a fost 
executată pe suprafețe mai mari 
jn Regiunea Autonomă Maghiară, 
Hunedoara, Oradea, Stalin, Timi
șoara și București.

In întreaga țară au fost arate 
circa 1.500.000 ha. cu peste 110.000 
ha. mai mult decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

50.000 tone cărbune 
peste plan

Minerii din Valea Jiului con
tinuă să ob(ină succese de seamă 
în producție. In prima decadă a 
lunii noiembrie ei și-au depășit 
planul de extracție pe întregul 
bazin cu 10.103 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. Cele mai 
mari cantități de cărbune au fosț 
extrase în această perioadă de 
minerii din exploatările Vulcan, 
Petrila și Lonea.

De la începutul anului și piuă 
acum minerii Văii Jiului au ex
tras ipeste prevederile planului 
circa 50.000 tone de cărbune. Rea
lizări frumoase au obținut și în 
ceea ce privește sporirea pro duo 
tivității muncii. In cursul trimes
trelor II și III productivitatea 
muncii pe întregul bazin carboni
fer a crescut cu peste 12 la sută 
față de productivitatea realizată 
in trimestrul 1 al acestui an.

Fabrica de aglomerare 
a minereurilor 

ți-a realizat planul 
înainte de termen

. Fabrica de aglomerare a 
: minereurilor din cadruil Com- 
? binatului Siderurgic Hune- 
: doara și-a realizat planul a- 
î nual de producție cu 51 de 
: zile înainte de termen. Lu- 
: crătorii de aici au livrat fur- 
? nalelor din combinat în con- 
? tul anului viitor 1.318 tone
■ de minereu aglomerat. Pro- 
j ductivitatea muncii a sporit 
• în acest an față de plan cu
■ 15,56 la sută, iar prin redu- 
j cerea prețului de cost au fost 
j realizate economii în valoare 
.• de peste 5 milioane lei.

TrenuT mortuar care a adus în țară 
sicriul cu corpul neînsuflețit al tova
rășului Grigore Preoteasa, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., a 
sosit marți dimineață în București.

Gara Băneasa este cernită : sînt ar
borate steaguri roșii și tricolore în
doliate. Sînt prezenți tovarășii Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, general colonel Leontin Sălă- 
jan și Janos Fazekaș, Al. Bîrlădeanu 
și Gherasim Popa, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membrii Co
mitetului Central al P.M.R., membrii 
Comisiei Centrale de Revizie a P.M.R., 
membrii guvernului, membrii Prezidiu
lui Marii Adunări ‘Naționale, depu- 
tați, conducători ai organizațiilor de 
masă, generali și ofițeri superiori ai 
Forțelor noastre Armate, academicieni, 
oameni de știință și cultură, conducă
tori ai instituțiilor centrale, membri ai 
familiei defunctului, vechi colaboratori 
ai lui Grigore Preoteasa, numeroși 
activiști de partid, de stat și ai orga
nizațiilor obștești, mii de oameni 
muncii.

Au fost prezenți de asemenea șefi 
misiunilor diplomatice acreditați

ai

București, membrii Ambasadei Uniu
nii Sovietice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Sînt prezenți membrii delegației de 
vechi militanți ai P.C.U.S. în frunte 
cu A. F. Gorkin.

La ora 8,10 trenul mortuar intră 
în gara Băneasa. Răsună trist acor
durile unui imn funebru. Garda mi
litară de onoare aliniată pe peronul 
gării prezintă onorul.

Coboară delegația guvernamentală 
sovietică desemnată de Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și C.C. al P.C.U.S. 
pentru a participa la funeralii: Leonid 
Brejnev, membru al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pa- 
tolicev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Nikolai Bobrov
nikov, membru al C. C. al P.C.U.S., 
președintele Comitetului Executiv al 
Sovietului orășenesc Moscova, Aleksei 
Epișev, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
R.P. Romînă, Vladimir Tișcenko, șef 
de secție adjunct al C.C. al P.C.U.S.

Din tren coboară membrii delega
ției care au însoțit sicriul cu corpul 
neînsuflețit <al tovarășului Grigore 
Preoteasa, tovarășii: Alexandru Dră-

ghici, membru al Biroului Politic ti 
C.C. al.........  .............
secretar 
Bughici, 
ai C. C. 
membru 
Ecaterina Preoteasa, soția defunctu
lui, Ion Preoteasa, tatăl defunctului.

Din tren sînt coborîte numeroasele 
coroane de flori depuse la catafalcul 
lui Grigore Preoteasa l«a Moscova și 
în diferite localități din Uniunea So
vietică și din țară pe unde a trecut 
trenul mortuar în drum spre Bucu
rești. • •

Sicriul cu corpul neînsuflețit al to* 
varășului Grigore Preoteasa este co- 
borît apoi din tren și purtat pe umeri 
spre ieșirea din gară de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Alexandru Drăghici, 
Leontin Sălăjan, Janos Fazekaș, Vla
dimir Gheorghiu; precum și de tova
rășii L. Brejnev, N. Patolicev, N. 
Bobrovnikov, A. A. Epișev. ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București.

Sicriul a fost depus apoi în Pala
tul Republicii, unde locuitorii Capi
talei își iau rămas bun de la tovară
șul Grigore Preoteasa.

P.M.R., Vladimir Gheorghiu, 
al C.C. al P.M.R., Simion 
Constanța Crăciun, membri 
al P. M. R. Iosif Bayerle^ 
supleant al C.C. al P.M.R.,

De gardă la catafalcul
tovarășului Grigore Preoteasa

Gospodăria agricolă colectivă „Drumul lui Lenin" din comuna 
Valea Seacă, raionul Tg. Ocna, regiunea Bacău a obținut anul 
acesta 6.000 kg. porumb h'brid știuleți la ha. lată pe colecti
vistele Ileana Gh. Antohi și Dumitra V. Ignat selecționind ștlu- 
lcți de porumb pentru semințe.

In garda de onoare: tovarășii Leonid Brejnev, Nikolai Patolicev și Nicolai Bobrovnikov (stînga) și to
varășii Gh. Apostol, Emil Bodnăraș și Petre Borilă (dreapta).

„SECRETUL"
CREȘTERII RINGURILOR UTEMIȘTILOR

Am în față situația din două 
organizații de bază în ceea ce 
privește primirile de membri : 
una este din organizația de bază 
de la întreprinderea „Pavel Tca- 
cenco“ unde în ultimile 3 luni' 
s-au primit 50 de membri, iar cea
laltă de la „N. Bălcescu“ unde în 
ultimele 6 luni s-au primit numai 
8 membri. Care sînt cauzele care 
au determinat o asemenea situa
ție? Doar amîndouă organizațiile 
nu sînt dintre cele mai slabe din 
raion și în amîndouă sînt cuprinși 
numai jumătate din tinerii între
prinderii respective. Ambele au 
tineri deosebit de buni și harnici. 
Unii își au fotografiile afișate 
pe panourile de onoare, alții sînt 
citați în diferite rapoarte și in
formări, ca exemplu bun de ur
mat. Și cu toate acestea...

Ce a făcut atunci ca la „Pavel 
Tcacenco* tinerii să fie atrași mai 
mult spre organizația U.T.M. de- 
cît la „Nicolae Bălcescu“ ? Pen
tru aceasta să aruncăm o privire 
succihtă asupra activității organi
zației U.Ț.M. din cele două în
treprinderi.

La „Pavel Tcacenco“ : 
întreprindere în care majorita

tea muncitorilor sînt tineri Aici 
organizația U.T.M. s-a străduit, 
și-a reușit în bună măsură, să or
ganizeze o asemenea activitate 
care a plăcut și a atras tinere
tul. A devenit firesc pentru fie
care tînăr din întreprindere ca 
săptămînal să participe la Joia 
tineretului, să asculte conferin
țe interesante, să vizioneze spec
tacole, să cînte. să danseze, în- 
tr-un cuvînt să petreacă tinerește.

Un viu interes în rîndul tine
rilor a stîrnit organizarea con
cursului „Cine știe cîștigă“. Cu 
toate că este la început, concursul 
a antrenat un număr foarte mare 
de tineri din întreprindere. Dat 
fiind că tema concursului a fost 
luată din săptămîna filmului so
vietic, din timp au fost organizate 
vizionări colective, și apoi, pe

secții, discuții pregătitoare în ve
derea concursului. Se poate spune 
că de această acțiune nu a lost 
străin aproape nici un mun
citor din întreprindere. Pentru 
viitor, se pregătesc asemenea con
cursuri j)e teme din literatura be
letristică, din trecutul de luptă al 
poporului și tineretului nostru, 
din muzică, pictură, teatru. De re
marcat faptul că acest concurs 
este un stimulent puternic în ac
tivitatea tineretului de îmbogățire 
a cunoștințelor lui generale.

Pot spune că un principiu de 
bază al activității acestei organi
zații constă tocmai în inițierea 
acelor acțiuni care să placă și 
să fie totodată educative.

Tinerii din sectorul III au avut 
odată o plăcută surpriză. Au fost 
mobilizați la o adunare generală 
a cărei ordine de zi nu o cunoș
tea nimeni. Foarte curioși s-au 
îngrămădit în sală și au așteptat 
ca în sfîrșit să li’ se anunțe or
dinea de zi. Pe scenă nici o masă 
pentru prezidiu? Secretarul, cu o 
figură foarte gravă., fapt care de 
altfel a stîrnit și mai multă cu
riozitate, a anunțat deschiderea 
adunării generale. S-a tras cor
tina și... brigada artistică a pre
zentat un excepțional program 
care a fost urmat de... dans. 
Inițiativa a fost primită cu 
aplauze. Comitetul U.T.M. pregă
tește în continuare și alte adu
nări asemănătoare. Tntr-una din 
ele se va face, cu ajutorul muzi
cii ușoare, o plimbare peste me
ridianele globului, într-o altă a- 
dunare se va face o audiție în 
care se va explica istoricul mu
zicii de jazz, un proces literar la

ALEXANDRINA OPRIȚA 
secretara Comitetului raional 

U.T.M. Nicolae Bălcescu 
București

Pe fațada Palatului Republicii sînt 
arborate drapele îndoliate, roșii și tri
colore iar pe frontispiciul clădirii se 
află un mare portret aI defunctului în
cadrat în pînză roșie cernită.

Marea sală a Palatului Republicii 
este îndoliată. In mijloc pe catafalc se 
află sicriul îmbrăcat în pînză roșie în
conjurat de coroane de flori depuse 
din partea C.C. al P.M.R.. Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne, Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, din partea 
C.C. al P.C.U.S., a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.. a delegației 
guvernamentale sovietice desemnată 
de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și 
de C.C. al P.C.U.S. S-au depus de a- 
semenea coroane din partea Ambasa
dei U.R.S.S., a corpului diplomatic, 
acreditat la București, a delegației de 
vechi membri ai P.C.U.S., din partea 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
C.C. al U.T.M., comitetului orășenesc 
București, al P.M.R., Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii, Uniunii Ziariști
lor, Uniunii Scriitorilor, Consiliului 
General. A.R.L.U.S., Comitetului Na
țional pentru' Apărarea ‘Păcii, Acade
miei R.P.R., a altor instituții și organi
zații ale oamenilor muncii, din partea 
familiei defunctului, a colectivelor unor 
mari uzine și instituții din Capitală.

Se află de asemenea depuse coroa
ne din partea organizațiilor de partid și 
obștești din Moscova, ministere, școli, 
fabrici din capitala Uniunii Sovietice, 
precum și din partea delegațiilor gu
vernamentale și de partid 
.Moscova cu prilejul celei 
aniversări a Marii Revoluții 
din Octombrie.

La căpătîiul defunctului, 
purpurii sînt depuse ordinele și me
daliile sale, iar deasupra un mare por
tret încadrat în pînză neagră.

Candelabrele și coloanele sînt îm
brăcate în pînză neagră. Răsună acor
durile grave ale! melodiilor funebre.

încă înainte de accesul publicului 
în sală în piața Palatului Republicii 
și pe străzile înconjurătotare s-au adu
nat zeci de mii de oameni, muncitori, 
intelectuali, studenți, activiști de par
tid șl de stat veniți să aducă omagiul 
lor fiului credincios al poporului nos
tru. Grigore Preoteasa, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R.

La ora 11 a început accesul oameni

sosite la 
de-a 40-a 
Socialiste

pe perne

lor muncii care își îau rămas bun de 
la Grigore Preoteasa. In jurul cata
falcului se formează o gardă de onoare 
alcătuită din tovarășii: Gheocghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., L. Brejnev. N. Patolicev. N. 
Bobrovnikov, membri ai delegației gu
vernamentale sovietice desemnată de 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și 
C.C. al P.C.U.S. pentru a participa la 
funeralii.

Apoi, în garda de onoare iau loc to
varășii : Alexandru Drăghici, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
L. Sălăjan membru supleant al Birou
lui Politic’ al C.C. al P.M.R.. J. Fa
zekaș, secretar al C.C. al P.M.R., A. A. 
Epișev, ambasadorul U.R.S.S., A. F. 
Gorkin, conducătorul delegației de 
vechi militanți ai P.C.U.S., V. Tiș
cenko, membru al delegației guverna
mentale sovietice.

Conducătorii partidului și guvernu
lui, membrii delegației sovietice adre
sează condoleanțe familiei defunctului.

Rînd pe rînd fac apoi de gardă în 
jurul catafalcului ș membri ai C.C. al 
P.M.R..i conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor de masă, 
deputați în Marea Adunare Națională, 
activiști de partid și de stat, muncitori 
din marile uzine ale Bucureștiului, 
vechi militanți ai mișcării muncitorești 
din Romînia, membrii delegației de 
vechi' militanți ai P.C.U.S., luptători 
din gărzile muncitorești, intelectuali, 
conducători de ziare și instituții de 
presă, funcționari, militari, țărani mun
citori din regiunea București.

Sosesc șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București și membrii Am
basadei U.R.S.S.

Prin fata catafalcului trec ambasa
dorii: Stoian Pavlov — R. P. Bulgaria, 
Nikola Vujanovici — R.P.F. Iugo
slavia. Miha Lako — R. P. Albania. 
Ke-Bo-nian—R.P. Chineză, Ivan Rohall 
— Iilkiv —- R. Cehoslovaca, Ferenc 
Keleti — R. P. Ungară, Antonios Po- 
umpouras — Grecia, Georg Stibi — 
R. D. Germană. Celal Tevfik Karasa- 
pan —Turcia, Kim Ben Dik—R.P.D. 
Coreeană, Hussein Chawky, — Egipt, 
Ianusz Zambrowicz—R. P. Polonă, mi
niștri: dr. Francesco Lo Faro— Italia, 
Robert H. Thayer — S.U.A., A. A. 
Dudley — Marea Britanie, dr. Arieh 
Harell — Israel, Pierre Franțois Brug- 
ger—Elveția; însărcinafii cu afaceri: dr. 
Albert Filz — Austria, Jean Leroy •— 
Belgia; însărcinatii cu afaceri ad-in- 
terimi: Matti Pyykko — Finlanda, 
Niels Haugsted — Danemarca, Phan 
Van Su — R. D. Vietnam, Jean Deciry 
Franța; precum și toți membrii amba
sadei U.R.S.S. Tn frunte cu V. F. Ni- 
colaev însărcinat cu afaceri ad-interim.

Intr-un șir neîntrerupt într-o atmos
feră impresionantă trec prin fața cata
falcului activiști de partid și de stat, 
muncitori din întreprinderile Capita
lei, foști colaboratori ai defunctului, 
oameni de știință și artă, funcționari, 
militari, tineri .muncitori și studenfi, 
mulțimea celor care, sub conducerea 
partidului muncesc și luptă pentru 
cauza mărea(ă a socialismului, căreia 
Grigore Preoteasa i-a închinat întrea
ga sa viată.

Condoleanțe exprimate în legătură 
cu moartea tovarășului Grigore Preoteasa

Pe adresa tovarășului Chiva Stoica, președintele Consiliului de Miniștri al 
K. 1 . nomine, a Ministerului Afacerilor Externe, sau a familiei defunctului s-au 
primit condoleanțe din partea șefilor unor misiuni diplomatice acreditați la Bucu- 

1 o'‘mPauras- ambasadorul Greciei, (. T. Karasapan, ambasadorul Turciei 
K. lhaxer, ministrul S.U.A.. A. A. Dudley, ministrul Marii Britanii, dr. Francesco 
Lo bara, ministrul Italiei, dr. A. Ilarell, ministrul Israelului, J. Leroy, însărcinatul 
cu afaceri al Belgiei, J. Deciry, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Franței 
precum și din partea legațiilor Austriei, Finlandei, Argentinei.

Ș-au mai primit condoleanțe din partea Guvernului Uniunii Birmane, din partea 
lui Alexandr Rankovici, vicepreședinte al Vecei Federative Executive a R.PE. 
Iugoslavia, Josef Sedivy, fost ambasador al R. Cehoslovace la București, Johnny 
Lohr, fost ambasador al R.D. Germane la București, Ciuseppe Maria Sibbile, 
senator italian, membru al delegației italiene care a participat la sărbătorirea bi
milenarului Ovidiu în țara noastră.
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Almanahul 
„Știință și Tehnică 

1858“
O lectură plăcută 

tivi veți putea găsi 
NAHUL „ȘTIINȚĂ

și instruc- 
în ALMA-

TEH
NICA 1958“. In 192 pagini de for
mat mare și bogat frustrate, sînt 
prezentate cele mai recente și 
variate probleme ale științei și 
tehnicii din țara noastră și de 
peste hotare. Nu lipsesc nici 
palpitantele călătorii în regiunile 
pline de curiozități științifice, 
povestirile științifico-fantastice, 
veștile despre satelitul artificial, 
sfaturile practice pentru chimJș. i 
tii, fotografii și radiofoniștii 
matori.

Prețul unui exemplar este de 
8 lei.

Abonamentele se primesc nu
mai în colectiv (minimum 5 
exemplare), pînă la 30 noiem
brie a.c., la ghișeele sucursale
lor raionale C.E.C., cont 304, cu 
specificația: „Editura Scînteia" 
— vărsăminte pentru almanahul 
„Știință și tehnică".

Expedierea exemplarelor se va 
face pe adresa depunătorului. 
Pentru o bună deservire, abo
nați i trebuie să menționeze citeț 
pe formularul de depunere adre
sa exactă a depunătorului.

a-
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Muncitori la noua hală de fini saj a filatorii „Dacia" 
din Capitală

Turneul baletului mexican
Colectivul „Baletului național contemporan" din Mexic și-a 

inaugurat turneul pe care-1 întreprinde în țara noastră printr-un 
spectacol prezentat marți seara în sala Teatrului de Estradă din 
calea Victoriei nr. 174.

(Agerpres).

Prin căminele studențești din Capitală

Gospodărirea căminului 
este o datorie a fiecărui student

Popasul făcut la cîteva cămine 
studențești din București, m-a făcut 
să retrăiesc cîteva clipe viața de 
studenție, să gust din frumusețea și 
plăcerea oferită de o cameră îngri
jită și aranjată cu gust și să mă 
las prinsă de nesfîrșitele discuții, 
confesiuni sau amintiri, frecvente în 
orice zi și în orice cameră de că
min studențesc.

Popasul acesta la numai o lună 
de la întoarcerea studenților mi-a 
prilejuit, după camerele în care lo
cuiesc, după felul cum le păstrează 
și le îngrijesc, să-mi fac o părere 
despre locatarii acestor camere.

După luni de vacanță, studenții 
au găsit căminul ca nou, cu camerej 
le văruite, aranjate, parchetul cu
rățat, băile reparate. Nu cred că 
vreunul din ei să nu fi constatat cu 
mulțumire și satisfacție condițiile 
bune în care au fost primiți, iar 
mulți dintre studenți păstrează cu 
grijă tot ce li s-a oferit. Curățenia 
camerelor 49 sau 51 de la căminul 
30 Decembrie, a camerelor 2, 3, 7 
mezanin, 20, 18, 9, etajul 4 de la 
Căminul Carpați sau camerele eta
jului .1 de la Căminul nr. 
dovedit acest lucru.

Locatarii lor, studenți 
den te, își fac deobicei 
curățeniei, considerîndu-și 
de cămin ca propria lor locuință. 
Dar, din păcate, n-am întîlnit nu
mai aceste lucruri. Am văzut și 
altfel de camere, am cunoscut și 
altfel de studenți... Am întîlnit

studenți care împiedică bună gos
podărire a căminului, care încalcă 
regulamentul său de funcționare 
și cărora nu le pasă de lucrurile 
ce aparțin căminului și de măhca 
depusă de personalul căminului 
pentru păstrarea curățeniei. Am 
să dau numai cîteva exemple.

La Căminul Carpați de pildă, 
unde există la fiecare etaj dușuri 
noi și apă caldă încontinuu, o stu
dentă de la etajul 4 a preferat 
să se urce într-o chiuvetă ca... .sa 
facă baie. După ce a spart-o a 
fugit să nu fie văzută. La același 
cămin alte studente calcă rufe pe 
păturile de pe paturi și le ard, 
murdăresc cu inîncare. parchetul 
sau își șterg rujul pe lenjeria de 
pat. Sînt fapte și neglijențe inad
misibile. Administrația și co
mitetul de cămin n-au luat încă 
nici o măsură pentru a curma a- 
semenea fapte care nu fac cinste 
căminului. Prima adunare pe că
min va trebui închinată acestei 
teme: gospodărirea căminului, gra
vele abateri ale studentelor, lipsa 
lor de răspundere.

Același lucru trebuie să-l facă 
și administrația cărninului „30 
Decembrie" cu unii studenți
Ciocîrlan și Bolea din camera 58 
etaj 3, care au lăsat chiuveta din 
camera lor deschisă o dimineață 
întreagă. Apa a inundat camera, 
apoi culoarele, cîteva camere din

apropiere, ajungînd pînă la lo
cuințele particulare. Cei 
făptași stau liniștiți, nimeni 
ș-a sezisat de fapta lor.

La fel de liniștiți stau studenții 
Șerban Gh., Luca Ion, lordache 
Vasile de la căminul 303 care, ju- 
cînd mingea au spart două gea
muri mari. De asemenea studenții 
din camerele 24, 38, 54, 55 din 
căminul nr. 6 care se culcă încăl- 
țați, aruncă pe jos mucuri și chi
brituri aprinse și-și țin camera în 
totală dezordine. Pe toți aceștia 
administrația îi cunoaște, îi cu
nosc colegii dar îi tolerează, le 
suportă faptele și nu le aplică 
nici o sancțiune.

Este ciudată această tăcere în 
jurul unor fapte mărunte în apa
rență, dar uneori foarte grave. 
Unii dintre studenți, colegi și prie
teni ai acestor făptași caută să-i 
scuze, punîndu-le faptele pe sea
ma unor „neglijențe mici", acci
dentale, sau alții îi apără dintr-o 
solidaritate prost înțeleasă. O fac 
spre răul lor, spre răul întregului 
cămin. Asemenea fapte nu pot și 
nu trebuiesc trecute cu vederea. 
Aici este vorba doar de conduita 
morală a studentului, de respectul 
și grija față de bunurile obștești, 
de felul cum unii studenți înțe
leg să prețuiască și să răsplătească 
grija cu care sînt înconjurați și 
condițiile care li se creiază pentru 
ca să poată învăța.

MONICA VERDEȘ

doi
nu

Succese romînești
la trienala din Milano

Juriul superior al trienalei din 
Milano — expoziție internațională 
a artelor decorative și industriale 
modeme și arhitectură modernă, 
deschisă între 27 iulie și 4 no
iembrie, a decernat pavilionului 
romînesc următoarele premii: 
medalia de aur ipentru arhitec
tura sălii, medalie de argint pen
tru perdele executate de Florica 
Vasilescu, din marame, 8 meda
lii de argint pentru afișele artiș
tilor Oswald Adler, Ion Baroi, 
Trofin Brinză, Petre Grant, VI- 
cențiu Grigorescu. Iosif Molnar, 
Tiberiu Nicorescu și Ghiță Po
pescu ; mențiuni pentru covoarele 
executate de artistele Aurelia 
Gheață și Maria Podeanu, pentru 
obiecte de ceramică executate de 
Jules Perahim șl pentru obiecte 
de birouri executate de Ella Can- 
cicov. Premiile au fost supuse 
spre ratificare comisiei internațio
nale de expoziții de la Paris.

Neglijentă la «44 

domiciliu
Locuitorii de pe strada Vasile 

Roaită din Galați nu mai au ne
voie ca în concediul de odihnă să 
meargă la băi. Acest lucru îl pot 
face pe strada lor. Cînd e cald fac 
băi calde. Cînd e frig, bineînțeles 
băi reci. Da nu vă mirați 1 La ori
ce oră din zi și din noapte se pot 
face băi de nămol la picioare. 
Seara pot asculta corul...broaștelor. 
Nimic nu le „lipsește". Asta din 
cauza neglijenței întreprinderii 
I.A.T.S. Galați care a început ca
nalizarea străzii încă de acum trei 
luni de zile și pe care a lăsat-o... 
baltă.

IONEL HlNCU 
muncitor

Confuzie
Poți într-adevăr confunda un 

om cu altul, o problemă cu alta, 
dar nu poți confunda în nici un 
caz, ziua cu noaptea. Ziua e lu
mină și cînd cerul e senin apare 
soarele, iar noaptea e întuneric 
și în orașe și satele electrificate 
se aprind luminile electrice.

La noi la Tecuci însă e tocmai 
invers. Ziua, fie că e soare sau 
nu, între orele 6—9 și 13—14, 
uzina funcționează și avem lumi
nă. Noaptea însă, uzina nu mai 
funcționează. Poți căuta un bec 
aprins cu... luminarea, că n-ai 
să-1 găsești.

Se vede treaba că tovarășii de 
la uzina electrică din Tecuci au 
confundat... ziua cu noaptea.

C. BEREZOSCHI
militar
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„Goldsborough" este un roman 

al Americii de azi. Cadrul său 
este simplu, lipsit de artificii, ca
racteristic orașelor de mîna a treia 
sau a patra. Orașul și oamenii săi 
i-am mai întîlnit. Ultima dată cu 
prilejul filmului „Sarea pămîntu- 
lui". Rîul Pokie care curge prin 
apropiere, fixează așezării coor
donatele geografice. In valea sa se 
găsește orașul Goldsborough. Va
lea aceasta cuprinzătoare, înțe
sată de locuințele muncitorilor, cu 
minele societății carbonifere Prot- 
chett Coal and Coke și cu drumu
rile care se îmbunătățesc brusc 
în preajma orașului de reședință 
se aseamănă întru total peisaju
lui industrial al Americii.

Cadrul acesta comun și destul 
de banal nu este contracarat de 
romanescul unei narațiuni senza
ționale, pigmentate cu efecte tari 
violente. Momentele care jalo
nează desfășurarea acțiunii con
firmă întru totul faptul că ea se 
încadrează în sfera obișnuitului. 
Ritmul narațiunii un andante per
sistent și continuu, este dezarticu
lat doar de acele două sau trei 
momente ,,de vîrf" pe oare autorul 
le pregătește cu deosebită grijă. 
Cu foarte puține excepții eroii ro
manului acționează unitar neîn- 
șelînd, mai niciodată, așteptările 
cititorilor. Senzaționalul pare să 
fie una din marile necunoscute 
pentru arta lui Ștefan Heym. In 
orice caz este evidentă aversiunea 
pe care romancierul o simte pen
tru situațiile și caracterele cu to. 
tul deosebite. Și totuși impresia 
pe care o lasă romanul este trai
nică, persistentă. Luciditatea au
torului împletită ou sobrietatea 
mijloacelor de exprimare înlătură 
primejdia banalului convențional.

„Goldsborough" este o carte a- 
mară. Autorul a înțeles mai re-„ 
pede decît o serie întreagă dintre 
confrații săi că America este țara 
în care „oamenii uită foarte re
pede". Parafrazîndu-1 aș putea 
spune: americanii nu numai că 
uită repede dar învață și foarte 
greu. Și obișnuiesc la ananghină 
să uite chiar bruma de învă
țătură pe care au acumulat-o.

Mai devreme sau mai tîrziu, spune 
însă în cartea lui Ștefan Heym, 
americanii se vor deprinde să în
vețe mai repede și să uite mai 
greu.

Printre cei dintîi 
tiit să descopere 
doi dintre cetățenii orașului God- 
dsborough: minerul Kennedy și 
tehnicianul dentar Hale. Desigur 
deprinderea nu este încă complec
tă.

Psihologia lui Hale, consti
tuie un adevărat amalgam. Uma-

care au izbu- 
adevărul sini

preia conducerea grevei tn mo
mentul cînd conducătorii galbeni 
ai sindicatelor, trădătorii Lonsdale 
și Mercandante o sabotează. In 
sfîrșit din aceiași motiv Kennedy 
organizează pichetele ilegale de 
greviști și este gata să înfrunte 
pușcăria împreună cu prietenul 
său Hale. Cînd a început această 
licită nu o știe nici el prea bine. 
Experiența însă l-a învățat un 
lucru prețios: încleștarea este 
unică măcar că se înăsprește pe 
zi ce trece. Și tot ea îi impune o

Mickie descrie de-a lungul într» 
gului roman o adevărată traectăs 
rie lirică.
Această traectorie destul de di» 

bios începută, se încheie firesc, c* 
menește. Fata lui Kennedy își 
găsește locul chiar acolo unde » 
se părea că n-ar putea rămînel 
alături de mineri, tovarăși ai tax 
tălui ei.

Cît despre Pete Webb, flăcăul 
care în două rînduri a dat semna* 
Iul grevei tn orașul „Goldsbo* 
rough" un singur lucru se poată 
sipune eu certitudine: este un al* 
ter-ego al lui Kennedy. Un alter 
ego mai tînăr cu vreo douăzeci 
și cinci de ani care se află, pro-, 
babil în același loc de unde por* 
nise, în urma ou douăzeci și cinci 
de ani Kennedy. Numai că spre 

XZ deosebire de acesta ©1 nu va par* 
• ® curge tot drumul. Undeva la una 

din răscrucile care i s,au deschis 
brusc în viață fi așteptau cîteva 
grame de plumb și o mină eră 

concluzie pe care a așteptat-o ani ' minală. 
de zile: lupta nu poate fi dusă 
numai pentru mici revendicări 
căci ele vor fi mîine furate din 
nou. Trebuie urmărit mai mult în 
luptă.

Fabulația romanului trezește 
la viață un număr impresionant de 
eroi. Fără a se bucura de aceeași 
atenție din partea autorului (Heym 
își concentrează tot timpul aten
ția asupra lui Kennedy și Hale) 
celelalte personaje își justifică, 
atît prin necesitățile impuse de 
construcția romanului cît și prin 
plasticitatea lor caraoteriologică 
deosebit de viguroasă, locul pe 
care îl ocupă în desfășurarea ac
țiunii. Fiecare dintre ei este un 
drob din neprețuita sare a pă- 
mintalul, un microunivers unic și 
cîte se poate de bine închegat. 0 
singură excepție mi se pare că nu 
se ridică la nivelul ansamblului: 
Geognan șeful fasciștilor din ora
șul Goldsborough. Poate că au
torul a vrut să contureze un per
sonaj plat tocmai pentru a insi
nua platitudinea eroului. Poate. 
In orice caz este calea minimei 
rezistente. Și, ca întotdeauna, ca
lea minimei rezistențe este mai 
puțin convingătoare.

Dintre toți eroii romanului mă 
voi opri la Pete Webb și la Mic
kie. fata lui Kennedy. Ei sînt din 
generația celor douăzeci de ani.

fata să înfrunte 
i cu prietenul

RECENZIE

Ștefan Heym:
„ Goldsborough

I
nismul și democratismul său se 
învălmășesc cu individualismul 
anarhic. Sentimentul nedrep
tății sociale și ura pe care 
el o nutrește față de gaș
ca instalată la conducerea orașu
lui stnt măcinate de condescen
dența pe care o simte față de cei 
care îi stnt apropiați. „Așa sînt 
eu, afirmă Hale despre sine însuși, 
cîte puțin din fiecare — pe ju
mătate muncitor, pe jumătate inte
lectual ; pe jumătate tovarăș cu 
greviștii. Și nu e deloc bine. 
Criza sa este criza donquijotis- 
mului boieresc. Puternic și slab 
tn același timp îndrăzneț și totu
și plin de reticențe puerile Hale, 
rămîne, cu toate acestea, imagi
nea vie a cinstei maltratate de 
mediul social în care trăiește.

Minerul Kennedy este un om 
care știe mult mai bine ce vrea. 
Vrea să trăiască omenește. Deo
camdată atîta. Cel puțin pentru 
început. Pentru cauza aceasta se 
sumetește el zilnic tn fața maes
trului Gnocchi. Din cauza aceasta

Tot pe drum, pe drum, pe drum
La 15 august 1957, tînărul în

vățător Ilie Bejan a fost reparti
zat la școala din comuna Bogdă- 
nești din raionul R. Vîlcea. Abia 
se acomodase cu munca, cînd di
rectorul școlii îl anunță că a fost 
transferat de către secția de în
vățămînt și cultură a sfatului 
popular raional în comuna Muie- 
reasea de jos. La 14 septembrie 
primește o nouă adresă de la 
secția de învățămînt, prin care i 
se aduce la cunoștință că este 
transferat la școala din comuna 
Rîureni, satul Căzanești.

Ilie Bejan nu a obiectat nimic. 
Și-a luat valiza și s-a prezentat 
la școală. Abia reușise să cunoască 
elevii din clasă cînd, pe 5 octom
brie primește o nouă adresă, prin 
care era transferat la școala din 
comuna Copăcel.

Nu-i nimic, e tinăr, poate 
înfrunte greutățile — a spus tova
rășa Maria Iliescu șeful secției de 
învățămînt ți cultură.

Că trebuie să înfrunte greută
țile e adevărat. Dar, nu cele create 
tocmai de secția de învățămînt.

C. RADU 
activist

„REPETIȚIE"

Colectivul fabricii de În
călțăminte „Ștefan Gheor
ghiu" din Capitală a dat 
peste plan in luna octombrie 
20.000 perechi încălțăminte 
ușoară realizlnd și economii 
de materii prime și materia
le auxiliare in valoare de 
75.000 lei.

In fotografie: muncitoa
rea Stela Teodorescu care 
lucrează la mașina de lipit 
tălpi. Ea și-a depășit anga
jamentul luat in cinstea zilei 
de 7 Noiembrie cu 50%.

Rîndurîle cu oare începe primul 
și cel din urmă capitol al roma^ 
nului sînt aproape identice. O 
senzație de simetrie, de conținu-1 
itate se degajă din ele. Nu esta 
o întîmplare. Permanențele tre
buiesc subliniate. Mai ales cînd 
sînt deosebit de actuale. Iar aci 
tualitatea americană își are soar
ta legată de oameni asemeni 
lui Kennedy. Niciodată grima 
„democratică" pe care © folo
sește fascismul american nu a 
fost mai abundentă. Avertismen
tul pe care Heym l-a dat în urma 
cu ani s-a dovedit pe deplin justi
ficat. Trepădușii fasciști mărșă- 
luiesc pe străzile orașului Golds
borough. Deși nu poartă cizmele 
cazcne ale înaintașilor lor, caden
ța răsună pînă departe. Iar ora
șul Goldsborough nu reprezintă o 
excepție. Hale, în momentul în 
care înțelege că trebuie să-și pă
răsească prietenii, se autoaverti- 
zează : oriunde mă voi duce în 
Statele Unite voi da de un Golds
borough. în acest fel concluzia 
romanului este că trebuie întă
rit frontul luptei împotriva pri
mejdiei fasciste, pentru drepturi
le democratice ale oamenilor mun
cii peste tot, de-a lungul și de-a 
latul marii țări dîn continentul 
de peste ocean.

H. FABIAN

ca
sau stu-

singuri 
camera

6 mi-au

In orașul Galați a luat ființă o 
orchestră filarmonică. Pînă acum 
a prezentat cîteva concerte care 
s-au bucurat de un frumos succes.

Lăudabilă acțiune !
Curiozitatea m-a Împins să a- 

sist la o repetiție a orchestrei fi
larmonice. Un tovarăș m-a condus 
in subsolul scenei teatrului muzi
cal. Credeam că ii arde de glume, 
dar pînă la urmă am putut ve
dea că omul era cit se poate de 
serios. Intr-o cămăruță mică, 
membrii orchestrei făceau repeti
ție. Nu pot să-mi închipui cum 
poate dirijorul pregăti concertele 
în așa condiții. Cu toate ci nu

sînt străin de muzică — din cau
za lipsei de acustică — nu am în
țeles mai nimic.

Cînd repetiția era în toi, apare 
un tovarăș care punind miinile 
pîlnie la gură anunță:

— Vă rugăm părăsiți sala deoa
rece echipa artistică a teatrului de 
operetă are repetiție la opereta 
„Ana Lugojana".

Asemenea lucruri se repetă ade
seori și Sfatul popular al orașului 
Calați nu a reușit încă a* rezolve 
această problemă.

S. MARCOCI 
profesor

Nimeni nu s-ar bucura dacă ar 
cumpăra o pereche de pantofi și 
apoi ar constata că unul este mai 
mare și altul mai mic, sau acasă 
ar vedea că buzunarele hainei cos
tumului probat în magazin sînt 
plasate unul mai jos și altul mai 
sus, sau că stofa este pătată cu 
unsoare de mașină. Neplăceri din 
categoria aceasta sînt din ce în 
ce mai rare. Datorită eforturilor 
depuse de oamenii muncii din in
dustria noastră socialistă calita
tea produselor se îmbunătățește 
necontenit. Lista produselor care 
se bucură de un bun renume atît 
în interiorul țării cît și peste ho
tare este din ce în ce mai mare. 
In ea sînt trecute alături produ
sele industriei de utilaj petrolifer, 
tractoare, încălțăminte, îmbrăcă
minte și multe altele. Mărirea 
cantității produselor de calitate 
superioară, lărgirea sortimentelor 
acestora, prezintă o importanță 
deosebită pentru stat, pentru co
lectivul fiecărei fabrici, pentru 
fiecare om al muncii.

Pentru economia națională—nu 
de puține ori — mărirea cantității 
de produse calitativ superioare e- 
chivalează cu o creștere a produc
tivității muncii. Să luăm un exem
plu. Recent am auzit plîngerile 
unor constructori de locuințe în 
legătură cu slaba calitate a u- 
nor materiale. Printre acestea erau 
broaștele și clanțele pentru uși. 
Datorită unei prelucrări neglijen
te a materiei prime foarte multe 
se defectau după o perioadă re
lativ scurtă și trebuiau înlocuite. 
Era necesar prin urmare ca din 
nou un număr de muncitori să 
consume timp, materiale, combus
tibil, energie electrică, să uzeze 
mașinile pentru a fabrica alte 
clanțe și broaște.

Printre colectivele care au ob
ținut însemnate succese în îm
bunătățirea calității produselor se 
numără și acela al uzinelor „Re- 
publica“. In cale ce urmează se 
vor arăta cîteva aspecte în legă-

tură cu problema amintită și se 
vor expune — pe scurt — unele 
mijloace folosite de comitetul 
U.T.M. și organizațiile U.T.M. 
rientru a mobiliza tineretul la 
upta pentru îmbunătățirea cali

tății produselor.
La uzinele „Republica" se fa

brică țevi de diferite dimensiuni, 
utilizate în industria petroliferă, 
a gazului metan, în construcții 
și în alte scopuri. Aici, în proce
sul de producție, alături de vîrst- 
nici lucrează un mare număr de 
tineri. O treime din totalul sala- 
riaților o formează tineretul. Mul
ti tineri ocupă posturi importante 
ca laminoriști, responsabili de 
brigadă, ingineri, tehnicieni. Mun
ca lor, alături de munca celor
lalți tovarăși, a contribuit la suc
cesele obținute de întreg colec
tivul uzinei în mărirea produc
ției, reducerea prețului ae cost 
și îmbunătățirea calității produ
selor.

De calitatea țevilor fabricate aci 
depind în bună măsură succesele 
oamenilor muncii din alte ramuri 
de producție în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. Dacă, 
de exemplu, petroliștii primesc 
țevi bune — care corespund cae- 
tului de sarcini — ei pot munci 
fără a avea dificultăți cu aceste 
mijloace de producție — ceea ce 
fără îndoială duce la micșorarea 
timpului de întreruperi, deci la 
mărirea numărului de metri fo
rați și a vitezei de forare, la 
scăderea cheltuielilor pentru fie
care metru forat. Creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost au ca urmare 
mărirea salariului petroliștilor, 
deci ridicarea nivelului lor de 
trai.

Comitetul U.T.M. de la „Re
publica" a reușit ca prin confe
rințe, în adunări generale U.T.M. 
și cu alte ocazii să explice tine
retului ce importanță are îmbu
nătățirea calității țevilor fabri
cate în uzină pentru întreaga 
economie națională, pentru co-

lectivele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din ramurile de pro
ducție care le folosesc.

Ridicarea calității producției la 
uzinele „Republica" se manifestă 
în micșorarea procentului de 
rebuturi și de țevi declasate, tn 
fabricarea unor țevi care să co
respundă tn ceea ce privește di
mensiunile, rezistența la presiune, 
flexibilitatea, finisajul.

In mod sistematic colectivul 
de aci a izbutit să reducă rebu
turile sub procentul admis. Ast
fel în luna iunie a. c. au fost cu 
2,6 la sută mai puține rebu
turi dectt procentul admis, în 
iulie cu 3,4%, în august cu 
11,7%. Numai prin reducerea 
procentului de rebuturi s-a reușit

că lupta pentru produse de cali
tate superioară — înseamnă tot
odată lupta pentru reducerea pre
țului de cost și creșterea produc
tivității muncii. De aceea tinerii 
de aici se străduiesc să dezvolte 
succesele avute pînă acum în mic
șorarea procentului de rebuturi și 
să obțină astfel de succese în scă
derea procentului de țevi decla
sate, încît și el să ajungă sub 
cel admis. Comitetul U. T. M. în 
propaganda pe care o face, nu 
scapă din vedere această ideie im
portantă și caută să o explice ast
fel încît fiecare tînăr să înțelea
gă, nu numai în general, ci în a- 
mănunțime, cum anume îmbună
tățirea calității duce la reducerea 
prețului de eost și «reșterea pro-

întreprinderii și astfel eolectivul 
să poată beneficia de avantaje 
suplimentare. Apoi și aici se a- 
plică experimental sistemul de sa
larizare îmbunătățit. Muncitorii 
primesc mai mult dectt tn trecut. 
Multora dintre ei li s-a ridicat 
salariul cu cîteva sute de lei. Co
mitetul U.T.M., participtnd la a- 
filicarea sistemului de salarizare 
mbunătățit, pune în centrul aten

ției sale mobilizarea tineretului 
In producție, astfel tnctt sporul 
de cheltuieli pe care-1 face între
prinderea prin mărirea salariilor 
să fie recuperat în urma rezul
tatelor obținute de muncitori, teh
nicieni și ingineri, tn îmbunătă
țirea oalității produselor, reduce
rea prețului de cost, areștecea pre-

bază să li se îmbunătătescă sala
rizarea. Printre aceștia pot fi 
amintiți laminatorul Cristea Cos- 
tache, trăgătorul Chinea Nicolae, 
electricianul Dischit Teodor și 
multi al(ii. O atenție deosebită 
s-a acordat folosirii cabinetului 
tehnic în munca de răspîndire 
a cunoștințelor tehnice în rînduri- 
le tineretului. Așa, de pildă, a 
fost organizat un concurs de citit 
cărți tehnice. La discuția finală a 
concursului au participat 50 deți
neri. De asemenea s-au găsit mij
loace potrivite pentru stimularea 
mișcării inovatorilor. Unii inova
tori tineri s-au ridicat din rîndu- 
rile acelora care au fost antre
nați de organizație la cursurile 
de minim tehnic și la cercurile de 
citit desene tehnice. Un asemenea 
exemplu îl constituie tovarășul 
Bratu Traian.

Un element esențial tn mărirea 
cantității de produse de calitate 
superioară îl constituie buna fun
cționare a utilajului și prelucra
rea materiei prime în condiții 
corespunzătoare.

Calitatea țevii este condiționa
tă de mersul neîntrerupt și în 
bune condițiuni al procesului de 
Eroducție din momentul în care 

ara de metal a fost introdusă 
în cuptor și pînă le transforma
rea ei tn țeavă. Dacă utilajul nu 
este bine întreținut și laminorul se 
oprește, barele de metal sau țe
vile aflate tn cura de prelucrare

Tineretul muncitoresc
și problema calității producției
ca în aceste trei luni să se facă
economie de 115.580 lei.

Țevile rebutate nu mai pot fi 
folosite și se dau la topit. In 
afară de aceasta mai există o 
altă categorie: țevi declasate, 
adică țevi care nu corespund din 
punct de vedere tehnologic pen
tru scopurile în care au fost fa
bricate, dar corespund pentru alte 
întrebuințări. La „Republica" pro
centul de „declasare" realizat este 
egal cu cel admis de normele în 
vigoare. Cu cît uzina izbutește să 
ridice calitate și să producă mai 
puține asemenea țevi cu atît pre
țul de cost scade.

Majoritatea covlrșitoare a ti
neretului din uzină este conștient

ductivității muncii. Așa s-a făcut 
de pildă în conferințele despre 
„Prețul de cost și căile de redu
cere a lui" și despre „Căile de 
creștere a productivității mun
cii".

Faptul că îmbunătățirea cali
tății produselor aduce pe întreaga 
țară importante economii de mun
că, că în fiecare întreprindere ea 
contribuie la reducerea prețului 
de cost și creșterea productivită
ții muncii, nu poate să nu se răs 
frîngă și asupra situației fiecărui 
om al muncii. La uzinele „Repu
blica" această influență se ma
nifestă prin faptul că odată cu 
reducerea prețului de cost există 
posibilitatea de • se mări fondul

ductivității muncii.
Pentru a izbuti să obțină ctt 

mai multe produse de bună cali
tate întîi este necesar ca tinerii 
să cunoască cit mai amănunțit 
procesul tehnologic, să fie înar
mați cu temeinice cunoștințe de 
specialitate, să-și ridice necontenit 
calificarea. Comitetul U.T.M. de 
la uzinele „Republica" nu a scă
pat din vedere nici această latură 
importantă a educației tineretu
lui. In ultimul timp aproape 100 
de tineri au participat la cursu
rile de minim tehnic și la cercu
rile de citit desene tehnice. Nu
meroși absolvenți ai acestor cer
curi au reușit să obțină o cali
ficare auperioară și pe această

se răcesc. In cazul că nui stnt 
reîncălzite, ele pot fi rebutate. 
Din această cauză se pot pro
duce țevi declasate. încetarea 
procesului de producție din pri
cina unei întrețineri necorespun
zătoare a utilajului sau din alte 
cauze provoacă uzinei mari pa
gube. Numai o oră de oprire a 
„laminorului 6“ înseamnă scă
derea producției cu cîteva zeci 
de mii lei.

Din cele spuse pînă aci reiese 
că membrii comitetului U. T. M. 
pe uzină s-au preocupat de an
trenarea tineretului în procesul 
de producție, la obținerea unor 
indici înalți în ceea ce privește

calitatea producției, reducerea 
prețului de cost, creșterea pro
ductivității muncii. In acest scop, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile de bază 
U.T.M. duc o intensă activitate 
în domeniul educației economice 
a tineretului.

In domeniul propagandei s-a 
ținut pînă acum un ciclu de con
ferințe pe teme tehnico-economi- 
ce, la care au participat un nu
măr mare de tineri. In unele din 
ele s-a vorbit și despre impor
tanța calității produselor sau 
influența pe care e are mărirea 
cantității de produse calitativ 
superioare la reducerea prețului 
de cost și creșterea productivi
tății muncii. Totuși, tema a fost 
tratată fragmentar și incomplect 
datorită faptului că nu a existat 
• conferință care să se ocupe 
special de această problema. Ți- 
nînd seama de importanța ei de
osebită, în viitorul ciclu ar pu
tea fi introdusă în program.

O importanță deosebită tn e- 
duoația economică a tineretului 
o are învățămîntul politic. In a- 
nul acesta comitetul U.T.M. s-a 
preocupat temeinic de buna or
ganizare a învățămîntului. In a- 
fară de tinerii încadrați tn for
mele de învățămînt de U.T.M., 
153 de tovarăși au fost îndru
mați către învățămîntul de par
tid. Dintre aceștia 30 s-au în
scris în cercurile de economie 
«oncretă.

Comitetul U.T.M. de la uzinele 
„Republica" a orientat unele a- 
aunari generale ale organizații
lor de bază către discutarea 
unor probleme economice. Pro
blema calității muncii tineretului, 
a micșorării procentului de rebu
turi, a măririi cantității de pro
duse calitativ superioare, a fost 
pusă în discuție în acele secții 
unde era mai necesar. Astfel, ea 
a figurat pe ordinea de zi a a- 
dunărilor generale U.T.M. de la 
secțiile „laminor de 6 țoii", „la
minor tras la rece", „electrică". 
In urma discuțiilor s-a observat 
o îmbunătățire a muncii multor 
tineri, rezultate practice mai bu
ne.

Un aport important in educa- 
îl 

de 
15 
se

ția economică a tineretului 
mobilizarea lui în producție 
aduc aci posturile utemiste 
control. In uzină activează 
posturi utemiste de control și _ 
poate spune că în permanență 
se face simțită activitatea lor. 
Gazetele de perete ale posturilor 

sezisează 
lipsuri și a- 
vinovați de 
popularizare 
conștiincios 
bune rezul- 
de pildă au

utemiste de control 
permanent diferite 
bateri, ajută pe cei 
ele, stimulează prin 
pe cei ce se ocupă 
de sarcini și obțin 
tate tn muncă, Așa

fost popularizați în gazeta pos
tului utemist de control pe uzi
nă tovarășii Drăghici Constan
tin și Bratu Traian pentru lu
crările de bună calitate pe care 
le execută. La gazeta altui post 
utemist de control — printr-o 
caricatură — era criticat tov. 
Dinu Gheorghe de la controlul 
tehnic, calitativ pe uzină. Carica
tura înfățișează cîțiva muncitori 
adunați în fața ușii controlului 
tehnic, încuiată cu un lacăt mare. 
Fiecare dintre aceștia face di
ferite presupuneri hazlii asupra 
locului unde s-ar fi putut afla 
acest tovarăș în timp ce lipsea 
din producție. Fără îndoială că 
rîsul este s armă puternică. El 
a ajutat celui caTe a greșit să 
vadă lipsa. Alături de caricatură 
era un bilet prin care el recunoș
tea greșala și își lua angaja
mentul ca asemenea fapte să nu 
se mai repete.

La succesele avute de organi
zația U.T.M. de la uzinele „Re
publica" a contribuit și faptul 
că tovarășii din comitetul U.T.M. 
pe uzină au știut să antreneze 
in munca de organizație pe ti
nerii intelectuali care lucrează 
aci, să se preocupe de ei. Ingi
nerii și economiștii, proaspeți ab
solvenți, repartizați anul acesta 
în producție, au fost invitați la 
comitetul U.T.M. Aci, secretarul 
comitetului, tov. Barbun și alți 
tovarăși, s-au interesat cum se 
simt în uzină, ce probleme îi pre
ocupări în ce direcție ar fi mai 
bine șă activeze pe linie de orga
nizație. Apoi o parte din noii ve- 
niți au fost repartizați ca propa
gandiști, alții au fost chemați să 
se ocupe de educația tehnică a 
tineretului în cadrul cursurilor 
de minim tehnic, de citit desene, 
etc.

Noli ingineri și economiști, a- 
lățuri de ceilalți tineri intelectu
ali din uzină, pe măsură ce se 
vor familiariza cu procesul de 
producție, vor putea valorifica 
din ce în ce mai mult cunoștin
țele teoretice pe oare le au și vor 
putea aduce astfel un aport din 
ce în ce mai mare la activitatea 
organizațiilor de bază.

Datorită muncii depuse de co
mitetul U.T.M. și de birourile or
ganizațiilor de bază U.T.M., în 
prezent majoritatea covîrșitoare 
a tinerilor sînt antrenați In în
trecerea socialistă, oare are ca 
unul din obiectivele principale 
calitatea. De asemeni s-a întă
rit activitatea brigăzilor de tine
ret. Pe bună dreptate comitetul 
raional U.T.M. socotește organi
zația de la uzinele „Republica" 
ca fruntașă. Ajutind-o in conti
nuare — ©a va putea să-și con. 
solideze succesele.

N. PASCAL

t



Mitinguri de doliu in țară

Poporul cinstește memoria 
tovarășului Grigore Preoteasa

Telegrame de condoleanțe primite de C.C. al P.M.R
La C.C. al P-M.R. au continua! să 

sosească telegrame de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a to
varășului Grigore Preoteasa, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R.

Au sosit telegrame de la : comitetele 
regionale Cluj, Galați, Iași, Pitești, 
comitetele orășenești Oradea, Tg. Mu
reș, Cărei, comitetele raionale Be- 
rești, Craiova, Lunca Vascăului, Odor- 
hei, Rîmnicu Sărat și Salonta ale 
Partidului Muncitoresc Romîn, de la 
conferințele pentru alegerea organe
lor de partid ale organizațiilor orășe
nești Miercurea Ciuc, Toplița, Reghin, 
organizația de partid de la schela pe
troliferă Berea, și alte organizații 
ale Partidului Muncitoresc Romîn, de 
la comitetul executiv al Centrocoo- 
pului, C. C. al Sindicatului Munci
torilor din Metalurgie și Electricitate, 
Comitetul executiv al sfatului popular 
regional Stalin și alte organizații de 
masă.

Au mai trimis telegrame muncitorii, 
inginerii, tehnicienii și funcționarii ra
finăriei nr. 1 Ploești. întreprinderilor 
„Encsel Maurieiu" și „Simo Geza“ — 
Tg. Mureș, Industria Chimico-Farma- 
ceutică nr. 4 București și altor între
prinderi, Prezidiul Academiei R.P. Ro
mîne, Institutul de cercetări economi
ce al Academiei R. P. Romîne, Teatrul 
Secuiesc de Stat, redacția revistei 
„Igaz Szo“ din Tg. Mureș, Universi-

tatea „C. I. Parhon" București și alte 
institute de știință și cultură, acad. 
Traian Săvulescu, prof. Csogor Ludo
vic, dr. Tiberiu Ândraszovsky, prof. 
Vasile Săbădeanu și alți oameni de 
știință și cultură.

Au mai sosit telegrame de la 
comitetele regionale P.M.R. Bacău, 
Baia Mare. Oradea. Hunedoara, corni 
tetele P.M.R., raionale sau orășenești 
Sebeș. Ilia, Hațeg, Darabani, Moinești, 
Brad, Lipova, Fălticeni. Iași, Buzău, 
comitetele raioanelor de partid din 
Capitală: V. I. Lenin, I. V. Stalin, Gri- 
vița Roșie, Gh. Gheorghiu Dej. Au tri
mis telegrame de condoleanțe nume
roase comitete executive ale sfaturi
lor populare regionale, raionale sau 
orășenești: București, Timișoara, Lu
goj, Mediaș, Hațeg, comitetele regio
nale U.T.M. Ploeșfi și Orașul Stalin, 
comitetele centrale ale sindicatelor 
muncitorilor din ramurile: transpor
turi și telecomunicații, industria bu
nurilor de consum, industria petrolu
lui, chimiei și gazului metan, instituții 
administrative de stat.

S-au mai primit telegrame de la: 
Comitetul Central al Crucii Roșii din 
R.P. Romînă, Comitetul Executiv al 
Ucecom, Direcția Superioară Politică 
a Armatei, Asociația Juriștilor din 
R.P. Romtnă, Uniunea Arhitectilor 
din R.P. Romînă, precum și din par
tea lucrătorilor ministerelor: Indus-

triei Grele, Justiției, Invățămfntulu. 
și Culturii, Sănătății și Prevederilor 
Sociale.

Au prezentat condoleanțe prin tele
gramele trimise conducerea și mem
brii Institutului de istorie al Acade
miei R.P. Romîne, profesorii și stu
denții Universității „Victor Babeș" 
din Cluj, cadrele didactice și studen
ții Institutului de științe economice 
și planificare „V. I. Lenin" — Bucu
rești, cadrele didactice și studenții 
Institutului de arte plastice „Ion An- 
dreescu" — Cluj.

Prin telegrame de condoleanțe și-au 
exprimat adinca lor durere colecti
vele redacționale ale ziarelor și re
vistelor : „Scînteia" „Romînia Liberă", 
„Agerpres", „Lupta de clasă", „Elore", 
„Probleme economice", „Tribuna" Cluj. 
„Drum nou" — Orașul Stalin, precum 
și colectivul Direcției generale a pre
sei și tipăriturilor și Asociația cores
pondenților presei străine din* R. P. 
Romînă.

Au trimis telegrame de condoleanțe 
muncitorii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii de la Combinatul metalurgic 
Reșița, Trustul minier Brad, fabrica 
Solidaritatea Oradea. Șantierele na
vale din Galați, uzinele de fier Vla- 
hița, fabrica „Electroputere" Craiova, 
G.A.S. Periș, G.A.S. Drăgănești-Olt.

Mitingul de
Profund îndurerați de vestea înce

tării din viață a tovarășului Grigore 
Preoteasa, numeroși lucrători din 
presă din Capitală s-au adunat marți 
dimineața, la Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii44, într-un miting de do
liu, pentru a aduce un ultim salut 
aceluia care, prin bogata sa activitate 
publicistică, prin combativitatea, pa
siunea și modestia care l-au carac
terizat, constituie pentru ziariștii din 
țara noastră un strălucit model de 
aplicare a spiritului revoluționar în 
presă

După ce, în picioare, într-o solem
nă tăcere, au păstrat un moment de 
reculegere, cei prezenți au ascultat

In cuvîntul. rostit la mitingul de la 
combinatul Forestier „Bernath Andrei" 
tov. Mircea Axinte din partea comite
tului raional de partid Vatra Damei 
a spus printre altele: „în aceste zile, 
oamenii munci din țara noastră își iau 
rămas bun de la unul dintre cei mai 
iubiți fii ai săi, a cărui moarte prema
tură i-a îndurerat profund. întreaga 
viață a tov. Grigore Preoteasa consti
tuie un exemplu strălucit de slujire 
fără preget a poporului, de devotament 
pentru cauza clasei muncitoare. Amin
tirea lui luminoasă va fi mereu trea
ză în inimile noastre și vom lupta cu 
mai multă abnegație pentru construi
rea socialismului în țara noastră, în

doliu de la „Casa Sctnteii"
c.uvîntul celor care l-au cunoscut pe 
tovarășul Grigore Preoteasa.

După ee a înfățișat fapte din bogata 
activitate a tovarășului Grigore Preo
teasa pe tărîmul dezvoltării presei și 
culturii socialiste în Romînia demo- 
crat-populară, tov. Vasile Dumitrescu, 
președintele Uniunii ziariștilor din 
R. P. Romînă, directorul general al 
Agenției Romîne de Presă „Agerpres44, 
a exprimat hotărîrea ziariștilor din 
țara noastră de a urma neabătut linia 
partidului, de a-și desăvîrși cunoștin
țele, de a lupta cu și mai multă ar
doare pentru pace, socialism și priete
nie cu toate popoarele lumii după

colaborare strînsă cu popoarele fră
țești ale țărilor socialiste".

★
Locuitorii tiparului oraș Victoria își 

amintesc cu dragoste de tovarășul 
Grigore Preoteasa, care a vizitat în 
mai multe rînduri acest oraș și Com
binatul chimic „I. V. Stalin".

Asistența la adunarea de doliu care 
a avut loc la Combinat a trimis o te
legramă C.C. al P.'M.R. în care se 
spune printre altele: Comuniștii și cei 
fără de partid din Combinatul chimic 
„I. V. Stalin** asigură C.C. al P.M.R. 
că exemplul vieții de luptă a lui Gri
gore Preoteasa îi va însufleți continuu 
în lupta pentru victoria socialismului 
și asigurarea unei păci trainice. Vom

Organizațiile U. T« M«
și reorganizarea 
de cultură fizică

mișcării
și sport ®

pilda pe care ne-a dat-o cel care a 
plecat dintre noi.

Au mai luat cuvtntul tov. Nestor 
Ignat, vicepreședinte al Uniunii Zia
riștilor, redactor șef adjunct al zia
rului „Scînteia“, Al. Cornescu, secre
tar general al Uniunii Ziariștilor, re
dactor șef adjunct al ziarului „RomL 
nia Liberă" și Nicolae 'Moraru. mem
bru tn Biroul Comitetului de conducere 
al Uniunii Ziariștilor din R.P. Romînă, 
redactor șef al revistei „Narodnaia 
Rumînia", care au evocat fapte din 
activitatea publicistică pe eare tova
rășul Grigore Preoteasa a pus-o cu 
abnegație în slujba poporului munci
tor, din rîndul căruia s-a ridicat.

păstra veșnic neștearsă amintirea 
scumpului nostru Grigore Preoteasa*4.

★
La adunarea de doliu ținută la Șan

tierul naval din Galați au participat 
numeroși constructori de nave, mun
citori, ingineri, tehnicieni și funcțio
nari.

Luînd cuvîntu'l, tov. Ion Iordache 
prim secretar al comitetului orășenesc 
Galați al P.M.R.. a evocat activitatea 
tov. Grigore Preoteasa în anii ma
rilor lupte revoluționare 1932-1933. în 
rîndurile tineretului antifascist, ale 
mișcării studențești democratice din 
Romînia, lupta sa pentru cauza con
struirii socialismului în țara noastră. 
Cei prezenți au păstrat un moment de 
reculegere.

Să trecem acum la problema 
angrenării fetelor în sport. 
Așa cum arată și Hotărîrea. 

numărul lor în sport este încă in
suficient. Pe lîngă unele cauze ce 
vizează lipsuri generale ale mișcă
rii noastre de cultură fizică și 
sport, o obișnuință și o mentalitate 
învechită ce mai dăinuie în unele 
lacuri, privind practicarea exerci- 
țiilor fizice de către fete, trebuie 
spus că organele și organizațiile 
noastre au făcut prea puțin pentru 
a remedia această situație.

Credem că nu mai este nevoie 
de exemple pentru a arăta preocu
parea insuficientă care s-a arătat 
rață de atragerea fetelor în sport 
de către majoritatea colectivelor 
sportive si organizațiile de bază 
U. T. M.’

Este interesant de remarcat că 
aproape toate fabricile din indu
stria ușoară și în special cele tex
tile și de filatură unde marea ma
joritate a muncitorilor sînt fete, au 
secții cu activitate susținută de 
fotbal, haltere etc., secții în care 
nu pot activa fetele. Dar ce fac 
muncitoarele, marea masă a sala- 
riaților care de asemenea după cele 
8 ore de muncă în producție au 
nevoie de mișcare organizată în 
aer curat, de destindere ? Acea
stă întrebare trebuie să și-o pună 
acum cu cel mai mare simț de răs
pundere nu numai organizațiile de 
bază U.T.M. și colectivele sportive 
din industria ușoară, dar și orga
nizațiile de bază U.T.M. și colec
tivele sportive din toate unitățile 
care au în rîndurile lor și fete.^

Sînt și cazuri cînd activitatea în 
aer liber a fetelor este sprijinită și 
încurajată. Despre aceasta ne vor- 
bește „Spartachiada fetelor*4 orga
nizată la Tîrgoviște, în raionul Si
ghișoara — regiunea Stalin, sau 
chiar într-o regiune întreagă cum 
e Hunedoara. Este necesar însă ca 
în fiecare unitate, la fiecare loc de 
producție unde lucrează și fete să 
existe din partea organelor U.T.M. 
o preocupare pentru lămurirea lor, 
pentru crearea de condiții mate
riale corespunzătoare practicării 
sportului, pentru ca ele să prac
tice organizat și continuu mișcarea 
în aer liber. Vor fi căutate forme 
plăcute de mișcare ca : turismul, 
ștrandul și înotul, skiul, gimnasti
ca, voleiul, alergarea, jocurile în 
pădure și atîtea forme atractive în 
funcție de preferințele colectivului 
și de condițiile de care dispune 
unitatea respectivă. La aceasta ca 
și în celelalte probleme so va cere 
sprijinul organizației de partid și 
a conducerii întreprinderilor.

Reușita acestei acțiuni aste con
diționată de o susținută muncă de 
popularizare, de agitație în masă 
sub toate formele și cu toate mij
loacele cunoscute. Sportivele fa
bricii trebuiesc încurajate, popu
larizate și stimulate.

sportivă de la sate va putea fi mai 
bine organizată și îndrumată. In 
colaborare cu organele sportive, or
ganele U.T.M. vor acorda o aten
ție deosebită dezvoltării sportului 
la sate.

Spartachiadele de vară și iarnă 
trebuie să capete o amploare deo
sebită în noile condiții. După cum 
am amintit, la 15 decembrie va 
începe a IlI-a Spartachiadă de iar
nă a tineretului, prima în noile 
condiții ale reorganizării mișcării 
sportive. Să facem ca această edi
ție să depășească în amploare și 
ealitate pe cele de pînă acum. E 
necesar ca pregătirile să înceapă 
încă de pe acum și nici deeum 
15 decembrie — data începerii 
spartachiadei — să însemne data 
începerii pregătirilor.

La sate se vor dezvolta ramurile 
sportive ca oină, trînta, călăria, 
înotul, schiul, fotbalul ș. a.

Sub conducerea organelor de 
partid, conducerile G.A.C.-urilor, 
G.A.S.-urilor, S.M.T.-urilor etc. îm
preună cu organele sportive, co
mitetele și organizațiile U. T. M. 
vor lupta pentru înzestrarea co
lectivelor sportive sătești cu echi
pamentul și materialele necesare, 
vor lupta pentru construirea pe 
scară locală a unor baze sportive 
simple. Ce lucruri frumoase au 
realizat cei de la G.A.S. Ghiax- 
mata — regiunea Timișoara î Da
torită interesului și preocupării ce 
a existat, acest colectiv sportiv me
rită toată lauda. Ei au materiale 
sportive proprii, terenuri sportive, 
secții sportive bine dezvoltate prin 
care sînt angrenați majoritatea sa- 
lariaților întT-o activitate sportivă 
continuă. Ca activiști sportivi au 
fost angrenați și tovarășii din con
ducerea gospodăriei. Ei au organi
zat, în raport cu condițiile de care 
dispun, excepționale competiții 
fapt pentru care exemplul lor e 
demn de urmat.

și organiza- 
îngriji să or- 
cu colectivele 
sportivă din

în ce privește atragerea popu
lației sătești spre o activitate 
sportivă continuă trebuie fă

cută o cotitură. Prin întărirea 
U.C.F.S.-urilor raionale, munca

ctivitatea sportivă trebuie le
gată de activitatea cultu
rală. Căminele culturale 

din satele noastre trebuie să 
devină unități de organizare 
și mobilizare a tineretului spre 
sport. Organele 
țiile U.T.M. se vor 
ganizeze împreună 
sportive, activitatea
comuna sau satul respectiv. Acea
stă activitate trebuie să constituie 
o parte importantă din programul 
căminului oultural și o preocupare 
principală a directorilor de cămine 
culturale.

Ținînd seama de faptul că tot 
tineretul patriei noastre trece prin 
școală, problema educației fizice 
în rîndurile elevilor și a activită
ții sportive extrașcolare a acestora 
are o însemnătate deosebită.

Hotărîrea Partidului și Guver
nului prevede că activitatea sporti
vă extrașcolară a elevilor se va 
desfășura sub conducerea U. T. M.

SECRETUL"
CREȘTERII RlNDURILOR UTEMIȘTILOR

(Urmare din pag. l-a)

cartea „Cine-i vinovat ?“ de Her- 
țen, etc. Subliniez că aceste teme 
nu au fost luate întîmplător. Ele 
răspund preocupărilor tinerilor 
din întreprindere.

Trebuie spus că în această or
ganizație de bază toate acțiunile 
poartă cu ele titlul de „absolut 
necesar**. Aceasta dealtfel este și 
cauza care le asigură succesul 
deplin. Iată în acest sens încă un 
exemplu. Pentru unii tineri erau 
încă neclare unele probleme refe
ritoare la calitatea de utemist, la 
cerințele pe care le ridică organi
zația în fața membrilor săi. In
tr-o adunare generală a sectoru
lui I, la întrebarea obișnuită a 
secretarului : „Ce să discutăm tn 
viitoarea adunare generală ?“, u- 
temiștîi au subliniat necesitatea 
lămuririi într-o adunare deschisă 
a acelor probleme care frămîntă 
tineretul neorganizat. Și astfel a 
luat naștere adunarea generală 
pe tema „Ce înseamnă a fi ute
mist".

S-ar putea crede din cele spuse 
pînă acum că întreaga activitate 
a acestei organizații ar fi îndrep
tată exclusiv spre organizarea in
teresantă a timpului liber al tine
retului. Lucrurile nu stau însă 
chiar așa. In preocupările orga
nizației U.T.M. intră, și nu în ul
timul rînd, și problemele muncii 
tineretului și rezolvarea chestiu
nilor personale ale tinerilor, pre
cum și problema pregătirii lor 
ideologice. Brigăzile de produc
ție nu numai că funcționează per
fect. dar sînt și sufletul tinerilor 
din secția de producție respectivă. 
Prin depășirile lor de plan ele 
sînt exemplul cel mai grăitor pen
tru tineret. Numai în ultima lună 
brigada „Festivalului44 a depășit 
planul cu 21.000 de perechi cio
rapi. In momentul de față tinerii, 
utemiști sau neutemiști, vin la 
comitetul U.T.'M. cu multă încre
dere, cerînd ajutorul în rezolva
rea unor chestiuni de muncă sau 
necazuri personale.

Și exemplele pot continua. Ele 
sînt rnul't mai multe deeît pot 
încăpea în spațiul unui articol. 
De aceea m-arn rezumat numai 
la cîteva, la cele care ipi s-au pă
rut mai elocvente.

In aceste condițiuni, în care

munca de organizație în întregul 
ei este într-o continuă creștere. în 
care se antrenează în mod real 
tineretul, este firesc să căutăm 
aici cauza care a dus la primirea 
unui număr însemnat de mem
bri. Analiza activității organiza
ției de bază U.T.M. de la „Pavel 
Tcacenco" ne dă posibilitatea să 
tragem concluzia că o condiție 
esențială tn munca de primire de 
noi membri constă tocmai în ri
dicarea permanentă a întregii ac
tivități de organizație. In spriji
nul acestei afirmații stă dealtfel 
și situația din organizația de 
bază a întreprinderii „Nicolae 
Bălcescu".

Să vedem la ce s-a redus în
treaga activitate a aceste) orga
nizații de bază de la trecutele a- 
legeri plnă aeum. Răspunsul poa
te fi dat cu ușurința în cîteva 
fraze: la „mobilizarea tineretu
lui în producție" (în paranteză 
fiind spus brigăzile merg foar-te 
slab, sînt absolut formale, iar cît 
privește antrenarea tineretului tn 
Întreceri socialiste aceasta-j o 
treabă pe care au făcut-o organi
zațiile sindicale) și la organiza
rea învățămîntului politic. Dar 
din toți tinerii înscriși vin aproa
pe jumătate 13 cursuri, și aceș-

tia ce-i drept, nu cu mare regu
laritate. In două din cele patru 
organizații de secție, de la trecu
tele alegeri și pîna acum, nu s-a 
ținut nici o adunare generală. In 
a treia s-a ținut o singură adu
nare iar în cealaltă organizație, 
nr. 1 — secretară Ștefana Anica 
—• s-a mai făeut și ceva treabă. 
O astfel de monotonie era firese 
să nu atragă atenția. Tinerii nu 
au găsit aici o activitate care să 
răspundă dorințelor și preocupă
rilor lor firești.

Din cele expuse mai sus se pot 
desprinde cîtev^ concluzii care 
cred că trebuie sa stea în atenția 
noastră în munca de primire de 
noi membri. In primul rînd cred 
că s-a înțeles că munea de pri
mire de noi membri nu se poate 
desfășura pe campanii, că în. ge
neral primirile de membri trebuie 
să fie tocmai un rezultat al în
tregii activități de organizație. 
Iar cele ce se intîmplă la între
prinderea „Pavel Teacenco“ sînt 
convingătoare pentru a înțelege 
că, cu cît activitatea U.T.M. va 
fi mai interesantă, mai atractivă, 
într-un cuvînt mai vie, cu atît ti
nerii se vor simți mai atrași spre 
ea.

TINERII SPECIALIȘTI
LA LOCUL CUVENIT ÎN PRODUCȚIE I

(Urmare din pag. l-a)

lalți lucrează și in sectoare depăr
tate de biologie și în funcții ne
corespunzătoare pentru un diplo
mat universitar. Rodica Mihai (Bos
tan) fi Lucrefia Balaur sînt —de 
pildă — laborante in laboratorul 
de chimie.

In uzină sint și chimiști, unii 
chiar foarte buni, ținuți însă ca 
„muncitori cu Înaltă calificare", 
ca stagiari, sau — cum este cazul 
chimistei Rene Danii, care lucrea
ză în laboratorul de pregătire a 
mediilor, unde de drept ar trebui 
să lucreze un biolog — ocupă ți 
ei locuri necorespunzătoare. In 
timp ce multe persoane cu studii 
neterminate ți care nu se prea pri
cep în munca lor—ca Viorica Be-

ceanu — sînt totuși șefi de labo
rator, tineri capabili — ca Evghe
nia Pogor, chimiste, cu diplomă 
de merit — trec neluați în sea
mă.

Intr-o asemenea situație treaba 
nu merge bine. Se constată indis
ciplină in secții. O serie de șari'.' 
au fost rehutate.

Conducere» întreprinderii arun
că vina numai pe seama cauzelor 
de ordin tehnic și pe aprovizio
nare. Acestea constituie o cauză. 
Dar a nu vedea deficiențele care 
se datorase elementului „om" nu 
este admisibil.

E necesarii — socotim — o mai 
bună apreciere a cadrelor tinere 
de specialiști la fabrica de antibio
tice. ca și repartizarea oamenilor 
potriviți la locurile potrivit*.

5 oameni--? tractoare —- pe 500 de hectare

Cum au fost învinse temerile
acum 
rezul-

și a profesorilor de educație fizi
că. Aceasta înseamnă că de acum 
înainte organizațiile U. T. M. din 
școli precum și organele orășenești 
și raionale U.T.M. trebuie să mo
bilizeze elevii la concursurile ce 
se vor oîganiza. să inițieze con
cursuri pe clasă, pe școală, între 
școli etc., să urmărească felul cum 
ae desfășoară activitatea în eercu- 
rile și colectivele sportive și cum 
participă elevii la aceste activi
tăți.

Intenționat am lăsat la urmă 
problema muncii educative în 
rîndul sportivilor, după noi 

cea mai importantă sarcină a or
ganizației U.T.M. în activitatea de 
cultură fizică. Pînă acum, pentru 
îmbogățirea cunoștințelor politice, 
pentru dezvoltarea calităților mo
rale și de voință, pentru formarea 
unui sportiv de tip nou, organiza
țiile U.TJM. au dovedit insuficien
tă preocupare. Trebuie lichidată 
nepăsarea unor organizații U.T.M- 
față de aceste probleme. Este drept 
că antrenorii și instructorii spor
tivi sînt cei care au datoria să se 
ocupe atît de instruirea și antre
narea sportivilor cît și de educa
rea sportivilor, dar tot atît de ne
cesar este ca organizațiile U.T.M. 
să conlucreze cu antrenorii, să-j 
ajute, să fie întotdeauna prezenți 
în organizarea activității cultural- 
educative a sportivilor.

Pentru desfășurarea în bune con- 
dițiuui a acestei munci, organiza
ția U.T-M. prin biroul ei, trebuie 
să cunoască bine pe fiecare spor
tiv, în special pe cei fruntași care 
reprezintă colectivul, orașul sau 
țara. Trebuie să cunoască, în pri
mul rînd, pe sportiv în timpul 
producției, să lupte contra mani
festărilor de chiul sau tendințelor 
de profesionism. Pe sportivii care 
sînt și fruntași în producție îi va 
populariza și stimula. Sub condu
cerea organizațiilor de partid, îm
preună cu colectivele sportive și 
conducerile întreprinderilor. îi va 
ajuta la ridicarea calificării lor 
profesionale și va sprijini pro
movarea lor în muncă. In al doi
lea rînd trebuie să cunoască viața 
sportivului dincolo de porțile în
treprinderii. Va urmări ca spor
tivul să aibe preocupări și tovă
rășii sănătoase, iar conduita sa să 
fie în concordanță cu cerințele mo
ralei comuniste. Aceasta fiind o 
muncă pedagogică, organele și or
ganizațiile noastre trebuie să uzeze 
de mijloace și metode variate și 
adecuate, să dea dovadă de tact, 
perseverență și răbdare.

î

O competiție balcanica 
de tenis de masă

BELGRAD 12 (prin telefon der 
la trimisul Agerpres).—In timpur 
desfășurării celei de-a 8-a ediția.' 
a Campionatelor internaționale do> 
tenis de masă ale Iugoslaviei laî; 
Zagreb a avut loc o ședință a de- 
legaților din țările balcanice, par< 
ticipante la această manifestare, 
sportivă. Cu acest prilej dl. P»ut 
Ioanidis, președintele Federației dC 
tenis de masă din Grecia, a pro< 
pus inițierea unei competiții bal.: 
canice de tenis de masă. Delsca, 
ții Romîniei, Bulgariei și lugosla* 
viei au fost de acord cu această: 
propunere care ar aduce o contriT 
buție importantă în lărgirea legăT 
turilor între sportivii din Balcanii

Prima ediție a campionatelor 
balcanice de tenis de masă ar ur
ma să se desfășoare în noiembrie 
1958 la Atena. Amănuntele de or
ganizare vor fi stabilite în martie 
1958 cu ocaîia campionatelor eu- 
ropene de tenis de masă de la. 
Budapesta, cind delegații țărilor 
balcanice se vor reuni din nou. ;

In ianuarie, cu încuvs

În momentul de față este nece
sar ca în mișcarea noastră 
sportivă să se facă o cotitură. 

De foloasele sportului trebuie să se 
bucure cît mai mulți tineri și ti
nere, cît mai mulți oameni ai 
muncii. Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport este o largă organi
zație obștească. Să ne unim for
țele pentru a face din U. C. F. S. 
o organizație puternică, în eare 
fiecare să lupte acolo unde se gă
sește — în fabrică, în gospodăria 
agricolă, întreprindere sau școală 

pentru îmbunătățirea activității 
sportive, să ia inițiative, să organi
zeze, să critice cu curaj, pentru 
desfășurarea unei bogate activități 
sportive, spre înflorirea fizică și 
morală a întregului tineret din pa
tria noastră.

ințarea mercurului
„STELE POLARE"

LA... DINAMO
Dacă în primele zile ale luni* 

ianuarie termometrul va cohort 
sub zero grade, dacă iarna nu sa 
va lăsa mult așteptată, seara, in 
incinta velodromului din, parcul 
sportiv „Dinamo", 10.000 de spec
tatori vor avea prilejul să urmă
rească o excelentă revistă pe ghea
ță intitulată „STELE POLARE" 
— o producție artistico-sportivă a 
tinerilor dinamoviști din Berlin.

Zilele trecute, la sediul asocia
ției Dinamo-București au sosit doi 
reprezentanți ai clubului Dinamo- 
Berlin. Oaspeții din R. D. Germa
nă au contractat un turneu in ca
pitala țării noastre, a trupei de 
tineri artiști sportivi, membri ai 
secției de patinaj artistic le la 
Dinamo-Berlin.

Revista pe gheață „STELE PO- 
LARE" s-a bucurat de mult suc
ces în Republica Democrată Ger
mană. ,^telole^ sînt tineri și tinere 
in vîrstă de 9—16 ani. Ansamblul 
numără 55 de persoane și vine la 
București după a serie de succese 
răsunătoare.

Ca să vă dăm o imagine asupra 
valorii artistice a acestui ansam
blu e suficient să vă informăm că 
,£>TELE POLARE^ s-a bucurat 
la Berlin de un succes mult mai 
mare deeît „PARIS SUR CLA- 
CE(i. Reținem din programul vii
torilor noștri oaspeți : „Lacul le
bedelor", „Rumba", „Trio Sco
țian", fetele din Normandia,"
etc.

După turneul de la București, 
dacă timpul va permite, patina
torii artistici din Berlin vor pre
zenta revista lor pe gheața și tn 
provincie. Apoi ei se vor îndrepta 
spre Budapesta și Fraga pentru 
o altă serie de spectacole.

Este de reținut faptul că aso
ciația Tinărul Dinamovist a luat 
lăudabila inițiativă să organizeze 
și ea un asemenea ansamblu. Dar 
pînă atunci, pînă cînd tinerii di- 
namoviști din București ne vor 
oferi un asemenea spectacol, aș
teptăm cu nerăbdare „Stelele po- 
lore".

Iar intr-unui din numerele noa
stre viitoare, vom reveni eu noi 
amănunte.

M. Z.

E limpede, mai ales 
toamna, cînd pot fi văzute 
țațele palpabile ale muncilor a- 
gricole din tot timpul anului, că 
formula brigăzilor speciale este 
o fericită cale spre sporirea ren
tabilității gospodăriilor de stat. 
Exemple sînt eu nemiluita. Noi 
ne vom opri însă asupra unuia 
singur : brigada specială a gospo
dăriei de stat din Caracal, regiu
nea Craiova. Astă-primăvară, gos
podăria a organizat munca pe 500 
de hectare după sistemul unei 
brigăzi speciale formată din 5 
tractoriști buni, care fiind dotați 
cu tractoare U.Ț.O.S. 26 și cu toa
te celelalte mașini agricole nece
sare să efectueze mecanizat, ire
proșabil toate lucrările necesare 
culturilor de pe această supra
față. Prin noutatea lui, acest sis
tem a stîrnit la început oarecari 
îngrijorări. ‘

— Am primit să lucrăm în bri
gada specială cu o strîngero de 
inimă —. spune Lupescu Ion, res
ponsabilul brigăzii. Nu vedeam 
cum ar putea să îndeplinească 
muncile pe 500 de hectare doar 
5 oameni. Na obișnuișerăiu prea 
mult cu vechiul sistem, acela al 
brigăzilor de tractoare eare mun
cesc acolo unde sînt trimise, fără 
responsabilitate asupra unui a- 
numit teren. La urma urmei noi 
sîntem tractoriști și la noi a fi 
tractorist se înțelegea pini acum 
să știi să conduci un tractor, să 
„birjărești44 cum spunem noi în

motorul și să 
  ești trimis. Nu 

eram legați de o anumită por
țiune de pămînt deeît atîta eît
efectuam pe ea o lucrare. După 
ee am luat în primire mașinile, 
ne-am adunat toți cei din briga
dă, la „conac44 și ne-am sfătuit. 
Om putea noi ogre să facem față? 
Vedeți, «eum șintem doar 5 inși, 
nu mai avem pontator, șeful bri
găzii este și el tractorist. Singuri 
trebuie să ne ocupăm de aprovi
zionare, trebuie să ne planificăm 
munca, să ne organizăm, adică nu 
trebuie să fim niște anexe ale 
tractoarelor. Ba se mai puneau și 
probleme strict de meserie. O să 
avem de făcut la porumb și pra- 
șila a treia mecanică. Pînă acum, 
lucrînd pe tractoare K.D. noi nu

glumă, să cunoști 
lucre?i acolo unde

mai făcusem o asemenea lucrare, 
pentru care era necesară o oare
care specializare sau obișnuință. 
Erau destule lucrări care ne în
grijorau. Ne-am spus însă că la 
urma urmei n-avem voie să spu
nem „nu“ pînă cînd n-o să ne 
convingem de realitate. Tot atunci 
am încercat să facem și socoteli. 
Ne-am gîndit noi cam cum ar tre
bui să lucreze cinci oameni pentru 
ca să facă față muncii pe 500 de 
hectare. Am stat, am judecat, am 
făeut combinații ca la șah și după 
ce am renunțat la multe din o- 
biceiurile vechi în felul de a privi 
munca unui tractorist, ne-am dat 
seama că este perfect posibil ca 
cu 5 tractoare și cu toate mași
nile agricole necesare muncilor 
de arături și însămînțări, întreți
nere și recoltat, să se acopere ne
cesarul lucrărilor pe 500 de bec, 
tare de-a lungul întregului gn 
agricol.

îngrijorarea noastră s-a destră
mat. De unde la început ne închi* 
pui am că n-o să mai știm pe unde 
să ne băgăm capul de treburi, 
ne-am convins mai tîrziu că pu
team avea și timp liber. Mai mult 
chiar deeît înainte. Și timpul a- 
eesta liber ne este foarte necesar 
pentru că noi, din clipa în care 
ne-am luat responsabilitatea unei 
recolte bogate pe aceste 500 de 
hectare, trebuie să ne însușim 
serioase cunoștințe agrotehnice.

Cît privește cea de-a treia pra- 
șilă mecanică la porumb, ne-am 
obișnuit atît de repede și atît de 
bine cu ea îneît, în loc de 5 zile, 
cîte planificasem noi, am fă
cut-o în 4.

Brigada specială s-a dovedit în 
scurt timp a fi o formă de orga
nizare care rezolvă multe pro
bleme dificile în gospodăriile de 
stat. Pe aceste cinci sute de hec
tare s-a ’ “
muncii 
de cost 
această

Recolta de grîu de pe suprafa
ța brigăzii speciale a fost mult 
sporită față de recolta altor su
prafețe. Iar acum, toamna, după 
ce a fost cules porumbul, dife
rența de recoltă dintre terenul 
hrigăzii și restul suprafețelor din 
gospodărie cultivate cu porumb,

redus foarte mult volumul 
manuale, s-a redus prețul 
al produselor realizate pe 
suprafață.

este mai mult deeît convingătoa
re. Pe celelalte suprafețe s-au re
coltat cîte pațru-cinci mii de kilo
grame porumb la hectar iar de pe 
cele 200 hectare ale brigăzii, cul
tivate cu porumb s-au recoltat în
tre 8—9.000 kilograme la hectar.

— Cum ?
—■ întîi și întîi lucrările trebu- 

ieso făcute în timpul optim, apu
ne mai departe Lupescu. Trebuie 
să semeni la timp, să prășești la 
timp, să culegi la timp și asta o 
poți face fără bătaie de cap, -fără 
încurcături numai în condițiile 
lucrului în brigăzi speciale care 
pot să-și organizeze pe cele 500 
hectare ale sale lucrările în așa 
fel îneît să nu se aglomereze mai 
multe lucrări deodată. în aceste 
condiții tractoristul este pus să 
gîndească, să calculeze, el fiind 
direct răspunzătqj de recoltă ca 
unul care a făcut de la început 
și pînă la sfîrșit lucrările pe a- 
celași pămînt. Dar cel mai de că- 
pătîi lucru în ce privește recolte
le bogate obținute de brigada spe
cială este interesul pe care-1 au 
eei cinci oameni față de obține
rea acestor recolte, interes oare 
nu este numai material. Mai este 
vorba și de simțul gospodăresc, 
de mîndria care se naște în noi 
odată cu responsabilitatea față 
de producția agricolă, de pe o 
porțiune care ne-a fost încredin
țată.

Convinsă de superioritatea mun
cii după acest sistem conducerea 
gospodăriei țintește spre organi
zarea unor asemenea brigăzi pen
tru toată suprafața arabilă. Deo
camdată, gospodăria a organizat 
asemenea brigăzi care să funcțio
neze aproximativ după aceleași 
principii, ele urmînd să devină 
brigăzi speciale, pe măsură ce vor 
fi înzestrate cu utilajul corespun
zător.

în ce-i privește pe membrii bri
găzii speciale de la G.A.S. Cara
cal, ei își pun mari speranțe în 
închegarea colectivului lor ca uni
tate puternică de producție agri
colă. Mai ales că sistemul acesta 
de lueru le asigură o retribuție a 
muncii mult superioară celei pe 
care o primeau Jucrînd după ve
chiul sistem,

M. CARANFIL

ILIE GHEORGHE 
șef adj. al secției propagan
dă și agitație a C. C. al 

U.T.M.

DOGARU VLAD 
consilier de presă la U&F.S.

Turneul international 
de polo pe opâ

La bazinul acoperit Floreasca 
a început marți un turneu inter, 
național de polo pe apă la care, 
participă echipele campioane ale 
Uniunii Sovietice, R. P. Ungare și; 
R. P. Romîne : Dinamo Moseeva,^ 
Dozsa Szolnok și Dinamo Bucu.- 
rești.

în prima zi a turneului s-a dis-f 
putat meciul dintre echipele Dina.'ț; 
mo București și Dozsa Szolnok.* 
Sportivii romîni au prestat un joc» 
de calitate • reușind să obțină vie.* 
tăria cu scorul de 5—4 (2—1). Pen< 
tru învingători au înscris Zahan* 
(3) și Bădiță (2), iar pentru tn-^ 
vinși Hasznas (2). Kelemen s|C 
Koncz. \

Turneul continuă joi cu meeiui; 
Dinamo Moscova—Dozsa Szolnok..*

(Agerpres) <

C\F.CL-ul orgranizea^a :
* Saptămînn economiei. * Concurs de tnirebărl 

și răspunsuri dotai cu importante p»emil 
între 23 și 30 noiembrie se va 

desfășura pentru intlia oară 
țara noastră 
miei4 
un important principiu economic 
și educativ, urmărind ca fiecare 
cetățean să devină un depunător 
la CJE.C.

în ultimii ani depunerile la 
Casele de Economii au căpătat 
un caracter de masă. Cu 8—9 
ani în urmi, C£.C.-ul număra 
circa 300.000 depunători. Astăzi 
peste 2.000.000 de oameni ai 
muncii posedă librete de econo
mii. De la 1 ianuarie 1957 și pînă 
- ’ volumul depu-

atins cifra de 
în medie, re- 

circa nouă lo- 
București insă,

m 
„Săptămîna eeono- 

Această acțiune are la bază

la 30 septembrie, 
nerilor pe țară a 
1268.000.000 lei. 
vine un libret la 
cuitori ai țării. In __
la fiecare trei cetățeni, se află un 
depunător la C.E.C.; în Orașul 
Stalin și la Constanța un libret 
revine la cite șase locuitori, iar 
la Hunedoara la cite opt locui
tori. Depunerile din perioada 1 
ianuarie — 1 septembrie 1957 au 

la 
sută deeît cele din întregul an

ianuarie
fost mai mari cu peste 30

1956.
Oamenii muncii își realizează 

astăzi prin depunerile la C.E.C., 
dorințe care in trecut nu puteau 
fi împlinite : locuințe noi, mobilă 
nouă, aparate de radio, excursii 
in străinătate etc.

,,Săptămîna eeonomiei44 consti
tuie un eveniment de seamă și un 
prilej deosebit pentru ridicarea la 
un nivel mai înalt a activității 
caselor de economii, pentru edu
carea oamenilor muncii în spiri
tul economiei.

Obiectivele principale ale ace
stei acțiuni sînt următoarele :

lărgirea bazei de masă a depună- •* 
toriior prin atragerea de nai de- ~ 
punători din ringul populației de î 
la orașe și de la sate, sporirea vo
lumului de depuneri și a soldului 
atras indeosobi din mediul sătesc.

Este știu faptul că C.E.C.ul 
plătește anual dohlnzi in valoare 
de «ci de milioane de lei. Zilele . 
acestea. Casa de Economii și Con- — 
semnațiuni a publicai un prospect — 
privind depunerile cu regularila- - 
te la C.E.C. pe bază de eoasim- 
țămint scris. Pe baza consimță- 
mîntului dvs. scris pentru depu
neri cu regularitate, mandatarul 
ghișeului C.E.C. de la locul dvs. 
de muncă, va depune chenzinal 
sau lunar pe libretul de economii, 
suma pe care ați hotărit să o eco
nomisiți cu regularitate din sala
riu. Aceste depuneri au un carac
ter strict voluntar și oricînd pu
teți dispune de sumele ce vi se 
string astfel pe libretul de eco
nomii.

Economiile dvs. vor spori atît 
prin depunerile treptate cit și 
prin dobînzile sau clștigurile pe 
care C.E.C.-ul le acordă depunăto
rilor. Depunînd cu regularitate la 
C.E.C. cite 50'lei la fiecare chen
zină, veți dispune după cinci ani 
de un sold de 6796,50 lei.

Totodată ținem să aducem la 
cunoștința cititorilor noștri că 

organizează cu prilejul -' 
-i“ un con- * 
și răspunsuri \ 

premii importante : un ?
~------ - cu o*

o ex-» 
excursie 

aragaz eu 
etc.

cunoștința cititorilor 
c.E.c..ui
„Săptămicii economiei1 
curs de întrebări 
dotat cu 
libret de 
depunere 
cursie în 
în R. Cehoslovaeăț 
trei ochiuri și butelie

economii 
de 5000 
U.R.S.S.,

C.E.C.
lei ;
o

un



Primirea de către N. S. Hrușciov, 
N. A. Bulganin și K. E. Voroșilov 

a delegației R.P.R. care se află la Moscova
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite:
La 12 noiembrie, N. S. Hrușciov, prim secretar al Comitetului 

Central al P.C.U.S. a primit delegația Republicii Populare Ro
mine care se află la Moscova cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Conducătorul delegației romine, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., a fost însoțit de NIcolae 
Ceaușescu, secretar al C.C. al P.M.R. și membru al Biroului 
Politic al C.C. a1 P.M.R., Alexandru Moghioroș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. și Mihai Dalea, ambasa
dorul Republicii Populare Romine în U.R.S.S.

Din partea sovietică au participat A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., I. V. Andropov, șeful unei secții 
a C.C. al P.C.U.S., și P. S. Dedușkin, șef ad-interim al secției a 
V-a pentru Europa din Ministerul Afacerilor Externe ai UR.S.S.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială și priete
nească.

★ ★
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 12 ....................... ....... * " ' *

Miniștri 
Populare 
liului de 
P.M.R.

noiembrie N. A. Bulganin, președintele Consiliului de 
al U.R.S.S., a primit la Kremlin delegația Republicii 
Romine, condusă de Chivu Stoica, președintele Consi- 
Miniștri al R.P.R., membru în Biroul Politic al C.C. al

★ ★
In aceeași zl delegația romînă în frunte cu Chivu Stoica a 

fost primită la Kremlin de K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Știința sovietică triumfă

Construirea unui motor de navă
destinat spărgătorului de gheață

atomic „Lenin“
LENINGRAD 12 (Agerpres).— 

TASS transmite : La Leningrad 
s-a construit un motor de navă 
care funcționează pe bază de com
bustibil nuclear, destinat spărgă
torului de gheață „Lenin", aflat 
în curs de construcție pe șantie
rul naval din Leningrad.

Cu prilejul încercărilor efec
tuate, s-au vădit înaltele calități 
de exploatare ale tuturor agrega
telor cu turbine cu abur, care 
constituie principala instalație de 
forță a navei.

Noile turbine sînt calculate pen
tru condiții speciale de funcțio-

nare cu ajutorul aburului obținut 
în reactorul atomic. Ele vor ac
ționa generatoarele care alimen
tează cu energie electromotoarele 
elicelor de navă.

Primul spărgător de gheață 
atomic, construit în U.R.S.S., va 
fi cea mai puternică navă sparge- 
gheață din lume. Puterea totală 
a instalației sale de forță este de 
44.000 C.P. Noul spărgător de 
gheață american „Glassner“ este 
înzestrat cu un motor de numai 
22.000 C.P.

Spărgătorul de gheață „Lenin“ 
are un deplasament de 16.000 to-

ne. Nivelul său de înzestrare 
energetică la o tonă de deplasa
ment (2,70 C.P.) depășește consi
derabil indicele respectiv al celor 
mai puternice spărgătoare de 
gheață din lume.

Apariția unei nave cu motor 
atomic va deschide o pagină nouă 
în istoria transporturilor. Spărgă
torul de gheață atomic va puiea 
rămîne în larg și chiar printre 
ghețuri polare timp de un an, fără 
a face escală în porturi pentru 
complectarea rezervelor de com
bustibil.

Un guvern semestrial 
și o constituție 
care dă de furcă

jlîn contact! 
| promifător j •
i Intre 31 octombrie — 1 no- ț 
î iembrie 1957 a avut loc la Ge- • 
â neva o totîlnire între repre- ț 
î zentanți ai Secretariatului Fe- • 
I derafîei Mondiale a Tinereții- ? 
; lui Democrat și membri ai * 
î Secretariatelor Alianței Mon- ? 
î diale a Uniunii Femeilor Creș- ț
• tine (U.C.F.) și ai Alianței ? 
î Universale a Uniunilor Crești- ț
• ne a Tinerelor Fete (U.C.J.G.). •
• La sfirșitul întîlnirii a tost ’
• adoptat următorul comunicat: •
• Reprezentanți ai Secretariate- * 
. lor a trei organizații sus men- * 
i (icnate s-au intilnit la Geneva:
• in cadrul unei reuniuni oficina- •
• se avind drept scop de a dis-:
• cuta următoarele probleme :

’• • Modul de a privi pacea, ț
• e Felul cum trebuie să se ț
: acționeze pentru menținerea ț 
? păcii. ?
• • Dezvoltarea activităț lor ț 
? tineretului în țările slab dez- ț 
ț voltate.
? a Locul și roiul tinerelor! 
" fete în mișcarea tineretului, ț 
? Discuțiile care au avut loc ? 
‘ au permis clarificarea diferi- • 
: telor puncte de vedere. Parii- ț
• cipanții păstrează convingerea ț 
: utilității de a studia Și alte • 
: forme de contact.
: Participanții au vorbit în ț
: numele lor personal și nu atit *
• ca reprezentanți oficiali ai or- ț 
: ganizațiilor lor.

Vizita delegației oamenilor muncii 
din R. P. R. în U. R. S. S.

MOSCOVA 12. — Corespon
dentul Agerpres transmite: După 
cum s-a anunțat, la invitația 
organizațiilor obștești și de ti
neret sovietice, făcută cu prile
jul aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, în U- 
niunea Sovietică se află o dele
gație a oamenilor muncii din 
R.P. Romînă și un grup de vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
din Romînia. Delegația este con
dusă de tov. Gh. Stoica, membru 
al C.C. al 
Prezidiului 
nale.

In zilele ---------
din Octombrie, delegația romînă 
a participat la iștorica sesiune 
jubiliară a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., la parada m /iară și 
demonstrația oamenilor muncii 
din Piața Roșie, la entuziastul 
miting de la Palatul Sporturilor 
din Moscova, precum și la un 
mare concert festiv dat în cins
tea delegațiilor.

La 9 noiembrie delegația ro
mînă a făcut o vizită la Muzeul 
Revoluției, oferind în dar un cu
prinzător album cu documente, 
fotografii, articole din ziare, ma
nifeste, oglindind influența Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie asupra mișcării munci
torești din Romînia. Cu acest

P.M.R., membru al
Marii Adunări Națio-

aniversării Revoluției

prilej A. I. Tolstihina, directoa
rea muzeului, a mulțumit căl
duros pentru darul făcut.

Seara, delegația a participat 
la o recepție în Sala Coloanelor 
oferită de Consiliul Central al 
Sindicatelor în cinstea oaspeți
lor străini.

La invitația Comitetului Cen
tral al Comsomolului Leninist, 
grupul de tineret din cadrul de
legației romine a luat parte la 
o reuniune tovărășească dată îfi 
cinstea oaspeților. Invitații au 
fost primiți de tov. V. E. Semi- 
ciastnîi, N. N. Mesiațev, V. I. 
Jaluznîi,. secretari ai C.C. al 
Comsomolului, și de alți nume
roși activiști. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie. De asemenea, mem
brii delegației au vizitat uzina 
„Krasnîi Proletar** din Moscova. 
Au avut întîlniri prietenești cu 
delegați din alte țări, legînd cu
noștințe și prietenii cu activiști ai 
organizațiilor obștești sovietice 
și din celelalte țări, au asistat 
la spectacole și concerte.

In seara zilei de 11 noiembrie, 
oaspeții romîni și din celelalte 
țări au plecat la Lening-sd spre 
a vedea 
unde s-au 
evenimente

locurile memorabile 
desfășurat istoricele 

din Octombrie 1917.

Victoria P. S. D. G în alegerile 
pentru parlamentul din Hamburg ți urmările ei

BERLIN 12 (Agerpres). — In 
legătură cu alegerile pentru par
lamentul din Hamburg, la care 
partidul social-democrat a obținut 
majoritatea absolută, se sublinia
ză că victoria obținută de P.S.D.G. 
a dus la modificarea esențială a 
raportului de mandate ale. parti
delor guvernamentale și de opo
ziție în Bundesratul R. F. Ger
mane (Camera supei loara a parla
mentului de la Bonn — N.R.), 
alcătuit din reprezentanții lacnde- 
relor vest-germane. In prezent coa
liția guvernamentală de la Bonn 
nu mai dispune în acest for de 
două treimi de mandate necesare 
adoptării în Bundesrat a unor

legi care să atragă modificarea 
constituției.

Datorită faptului că trei man
date ale reprezentanților din Ham
burg în Bundesrat se vor alătura 
în prezent mandatelor reprezen
tanților laenderelor, în care ma
joritatea aparține partidelor de 
opoziție, repartiția lor la Bundes
rat va fi acum următoarea : laer.- 
dercle ale căror guverne sînt for
mate din reprezentanți ai partide
lor coaliției guvernamentale de la 
Bonn dispun în total de 26 de 
mandate, iar laenderele ale căror 
guverne sînt conduse de partidele 
de opoziție — de 15 mandate.’

Multe mistere ale Lunii vor putea fi dezlegate
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

Ziarul „Trud“ publică sub semnă
tura lui F. Zighel, membru al 
Societății unionale de astronomie- 
geodezie, un articol în care auto
rul arată că într-un viitor apro
piat, oamenii de știință vor putea 
dezlega multe mistere ale Lunii 
Vor putea fi elucidate cauzele re
centei apariții pe fundul circului 
lunar Platon a unor cratere noi 
de mici dimensiuni.

Tot așa, adaugă autorul, se va 
oferi posibilitatea de a se dezlega 
misterul apariției în unele regiuni 
ale Lunii de nori alburii, taina 
dispariției complecte a giganticu
lui crater Arzachel de 40 km. dia
metru și de a se stabili natura 
petelor verzui variabile care apar 
la anumite intervale pe fundul 
cîtorva cratere de pe Lună.

Făcînd o digresiune în dome
niul fanteziei, autorul declară că 
aruneînd o privire în viitorul în
depărtat ne vom putea închipui 
uriașe telescoape cu o mărire de 
10.000 de ori și, mai mult, sus
pendate în spațiul interplanetar.

Analizînd posibilitățile de cer
cetări cu ajutorul viitorilor sate
liți, F. Zighel scrie că, folosin- 
du-se de imponderabilitatea obiec
telor în spațiul interplanetar, vor 
putea fi ridicate la o altitudine 
uriașă de ordinul a 3.000—5.000 
km., sute de rachete și din corpu
rile lor să fie asamblați gigantici 
sateliți — institute cosmice. Cu a- 
jutorul acestor sateliți-institute se 
va putea nu numai observa corpu
rile cerești, ci ele vor constitui tot
odată baze de combustibil pentru 
astronave.

Știri despre 
satelitul nr. 1 și

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
TASS transmite: Pînă la 13
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Cercurile de afaceri din Grecia 
cer insistent extinderea legăturilor 

socialistecu țările
ATENA 12 (Agerpres).—TASS 

transmite: Cercurile de afaceri 
din Grecia cer cu insistență ex
tinderea legăturilor cu țările so
cialiste.

Potrivit relatărilor presei, la 
congresul reprezentanților came
relor de comerț și industrie din 
Grecia, care a avut loc recent la 
Heraklion, a luat cuvîntul preșe
dintele Uniunii exportatorilor din 
Grecia, Papadimitrakopulos, care 
a cerut extinderea comerțului 
cu U.R.S.S. și alte țări socialiste.

Ziarul „Avghi“ a anunțat că 
un corespondent al său a cerut 
unor reprezentanți de seamă ai 
cercurilor de afaceri din Grecia 
să-și spună părerea în legătură 
cu posibilitatea lărgirii comerțu
lui dintre Grecia și țările socia-lui dintre Grecia și țările 
lismului.

Kapsalis, fost ministru al co
merțului, a declarat că Grecia 
ar putea cumpăra din aceste 
țări utilaj în special pentru con
struirea unei uzine de aluminiu. 
Aceasta ar contribui la dezvolta
rea diferitelor ramuri ale econo
miei Greciei.

Dimitrakopulos, președintele 
camerei de comerț și industrie 
din Salonic, a spus : „Este de 
prisos să vorbim despre avanta
jele pe care le va oferi cumpă
rarea de utilaj industrial din 
U.R.S.S., R. D. Germană, Ceho
slovacia și alte țări, sau autori
zația acordată acestor țări de a

aceste

construi întreprinderi noi în țară. 
Făcînd comerț cu aceste țări, 
producția Greciei va fi absorbită 
mai ales dacă se ține seamă de 
faptul că în prezent în exportul 
ei se observă o stagnare. Contac
tele noastre cu țările răsăritene 
la tîrgul din Salonic și la alte 
tîrguri ne-au arătat clar gradul 
de dezvoltare ale acestor țări“.

Bruskaris, președintele Camerei 
de comerț și industrie din Pireu, 
pronunțîndu-se pentru cumpăra
rea de utilaj industrial din ță
rile socialiste a subliniat în mod 
deosebit că aceste țări oferă cre
dite comerciale în condiții mai 
avantajoase decît puterile occi
dentale.

După cum relatează reprezen
tanții cercurilor de afaceri 
Grecia 
tățirea 
ciei — 
slavia, 
este o 
întărirea legăturilor economice 
cu țările respective.

din 
cer de asemenea îmbună- 
relațiilor cu vecinii Gre- 

Albania, Bulgaria și Iugo- 
considerînd că aceasta 

condiție necesară pentru

Actualitatea studențeasca peste hotare
• 0 sută de studenți japo

nezi au manifestat în fața am
basadei britanice din Tokio in 
semn de protest împotriva 
experiențelor nucleare ale Ma
rii Britanii în insula Christ
mas din Pacific. In cursul ma
nifestației poliția a arestat un 
student. După terminarea ma
nifestației, studenții s-au în
dreptat spre sediul prefecturii 
din Tokio cerînd punerea tn 
libertate a colegului lor ares
tat.

• La universitatea din 
Khartun, singura universitate 
din Sudan, Uniunea Studenți
lor duce încă o vie campanie 
împotriva administrației brita
nice a universității. Cererile 
studenților au fost neglijate ; 
în schimb au fost inițiate 
atacuri puternice împotriva 
Uniunii Studenților de pe ur
ma cărora 75 studenți au fost 
exmatriculați pe motivul că 
s-au prezentat slab la exame. 
ne. Cadrele didactice de ori
gină sudanezi din cadrul uni
versității sprijină lupta stu
denților pentru satisfacerea 
revendicărilor lor.

• După răsturnarea dicta
torului Rojas Pinilla, de către 
o puternică mișcare națională

de masă începută cu o grevă 
studențească, în Columbia a 
luat ființă o Uniune Națională 
a Studenților.

La Congresul de constituire 
au fost adoptate rezoluții im
portante prin care se con
damnă „imperialismul econo
mic sau colonial care împie
dică dezvoltarea liberă a po
poarelor" precum și folosirea 
energiei nucleare în scopuri 
militare.

• Pentru grăbirea strîngerii 
recoltei amenințată de ploaie 
și inundații, la apelul Uniunii 
Tineretului Popular Dimitro- 
vist din R. P. Bulgaria, stu^ 
denții au răspuns cu un entu
ziasm nestăvilit. Peste 85 la 
sută dintre studenți au plecat 
voluntar la țară pentru a ajuta 
la strîngerea recoltei.

• în Maroc și Tunisia, țări 
nord africane care și-au do- 
bîndit recent independența na
țională, au avut loc de curînd 
congrese ale Uniunilor Națio
nale Studențești. Au fost dis
cutate probleme importante, 
ca de exemplu unificarea celor 
două sisteme de învățămînt — 
religios și civic — îmbunătă
țirea condițiilor de viață și 
studii, crearea unor universi-

tați naționale etc. S-a pus ac
cent pe „arabizarea" și întă
rirea caracterului național al 
învățămîntului.

A fost accentuat cu tărie ro
lul studenților în dezvoltarea

economică și culturala a firii, 
participarea activă la opera de 
construcție a țării, la munca 
de alfabetizare a poporului și 
la alte acțiuni menite să ducă 
la prosperitate.

______________ _ _  __ no
iembrie ora 6 dimineața cel de-al 
doilea satelit artificial al pămîntu- 
lui a înconjurat de 138 de ori pă- 
mîntul. în acest timp primul sa
telit artificial al pămîntului și ra
cheta lui purtătoare au înconjurat 
respectiv de 591 și 595 ori pămîn- 
tul.

In seara de 13 noiembrie primul 
satelit va fi cu 11 minute în urma 
rachetei purtătoare.

Pe timp senin cel de-al doilea 
satelit artificial al pămîntului va 
putea fi văzut cu ochiul liber îna
inte de răsăritul soarelui între 54 
de grade și 86 grade latitudine 
nordică și după -apusul soarelui 
între 35 grade și 68 grade latitu
dine sudică.

Racheta purtătoare a primului 
satelit poate fi văzută după apu
sul soarelui între 62 și 65 grade 
latitudine nordică și înainte de 
răsăritul soarelui între 48 și 64 
grade latitudine sudică.

— ® —

Colaborare frățească 
în rezolvarea principalelor 
probleme ale fizicii nucleare

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 11 noiembrie 
la Dubna, unde își are sediul In
stitutul unificat de cercetări nu
cleare, s-a deschis o conferința 
pentru problemele camerelor Wil
son, camerelor de difuzie și ca
merelor cu bule (aparate folosite 
pentru înregistrarea și cercetarea 
reacțiilor nucleare).

Oamenii de știință vor. face bi
lanțul dezvoltării metodicii de 
cercetări cu aj.utorul camerelor și 
vor stabili căile de dezvoltare pe 
viitor ale tehnicii experimentale 
în domeniul fizicii marilor ener
gii. La conferință participă repre
zentanți din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. Chineză, R. P. D. 
Coreeană, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară și U.R.S.S.

TULBURĂRI IN IORDANIA
DAMASC 12 (Agerpres). — 

După cum se anunță din Aman, 
situația din Iordania continuă să 
rămînă foarte încordată. Referin
ei u-se la tulburările din partea de 
vest a țării, ziarele, scriu că a-

ceste tulburări s-au extins și în 
armată. Unele unități militare au 
refuzat să deschidă focul împo
triva demonstranților.

Autoritățile iordaniene operează 
arestări în masă în rîndurile 
populației.

Situație alarmantă la frontiera Siriei cu Turcia
: DAMASC 12
TASS transmite:
anunță că la 11 
lungul frontlerii 
rlel au continuat
cărl de trupe turcești. De pildă.

(Agerpres). — 
Presa siriană 

noiembrie, de-a 
de nord a Sl- 
în semnate miș-

s-a semnalat deplasarea a peste 
300 de mașini militare.

Se anunță că în legătură cu 
situația alarmantă de la fron
tiera turcă, la 11 noiembrie a 
avut Ioc o ședință extraordinară 
a guvernului sirian.

• Fostul ministru de finanțe,
• Felix Gaillard a reușit sa al-
• cătuiască un guvern. Pe lim-
• ba sa, numele noului și tînăru-
• lui premier francez, înseamnă
• voinic, optimist, încrezător.
• Poate raportat la persoana sa
• fizică, aceste adjective să fie
• potrivite. Puse în legătură cu 
î noul guvern ele însă nu se prea
• brodesc, pentru că acest cabi- 
î net s-a născut sub semnul pa- 
î nicii. In fața Adunării Națio- 
î nale Franceze, proaspătul dar 
? din greu făcutul guvern a pri- 
ț mit învestitura numai datori- 
î tă adeziunii date de socialiști, 
î Acest consimțămînt de partici- 
Ț pare a fost dat la conferința ți- 
î nulă cu zece zile în urmă. Ce 
? a determinat partidul socialist 
î să intre destul de masiv în-
• tr-un guvern al cărui program 
Ț vine în contradicție chiar cu
• elasticul program socialist ? 
ț Răspunsul l-a dat chiar con- 
î ducătorul partidului, Guy Mol- 
? let. Să nu credeți cumva că
• pricina a fost pericolul fascist, 
? o politică moderată dacă nu 
î înțelegătoare față de Algeria 
? propusă de noul cabinet sau 
î găsirea cumva a unor secrete 
î resurse pentru înzdrăvenirea 
? secătuitului buget francez. Nu. 
î Cauza a fost faptul că la ori- 
î zont se profila un nou front 
î popular și că în fața acestui 
? pericol pentru capitaliștii fran- 
î cezi și pentru politica lor atlan- 
î tizată, secretarul general al 
î partidului socialist (de mirare e 
Ț drept, dar partidul se cheamă
• socialist) fuge ca ars drept în 
î brațele unui guvern în care 
ț „independenții" cei mai reac-
• ționari au un cuvînt greu de 
î spus. Acesta a fost semnul sub
• care s-a născut noul guvern (al 
î cîtelea oare ?). El a fost plâ- 
? mădit din panica cercurilor 
î conducătoare franceze de 
î dreapta și din teama unui se- 
Ț cretar general de partid socia- 
î list, deci de stînga, de a nu se 
î alcătui un front popular, adică 
? tot de stînga.
: Care sînt sorții tînărului pre-
: micr și al guvernului său ? 
: „New York Herald Tribune“ e 
: fericit că, după toate probabili- 
: tățile, guvernul „poate să re-
: ziste pîna după lunile de iar-<
• nă“. Care vasăzică perspecti-
• voie acestea strălucite asigură
• Franței un guvern pe semes-
• trul ce urmează. După cum se
• vede stabilitate nu are. Visu-
• rile astea atît de roze se dato- 
‘ resc fără îndoială probleme- 
’ lor mai delicate pe care noul
• guvern semestrial trebuie mă- 
! car să încerce să Ie rezolve, 
: dacă nu poate să le dea de ca- 
: pat.
; Mai întîi buba cea mare:
• situația economică și financia- 
; ră grea. Cauzele acestei situa- 
; ții sînt cunoscute: represiu-
• nea din Algeria, politica de
• înarmare, pierderea prestigiului 
î Franței și sirîmtorarea piețelor
• de desfacere. Cum guvernul
• Gaillard nu va întreprinde ni- 
■ mic pentru încetarea represiu-
• nii din Algeria și pentru rezol-
• varea pașnică și conformă as- 
; pirațiilor poporului algerian a 
; acestei probleme, cum Franța
• va rămîne credincioasă politi-
• cii atlantice și cum aceste ac-
• țiuni nu-i vor spori prestigiul
• în fața lumii, sînt toate sem- 
; nele că nimic nu se va rezol-
• va în această privința. Alt as-
• pect al politicii financiare este 
: legat de apropiata deschidere a 
: „pîeții comune". In trecutul 
; guvern, ministrul de finanțe,
• adică tot Gaillard luase o serie 
ț de măsuri protecționiste pentru 
: produsele franceze. Or, aceste

• 
măsuri nu convin nici puter- • 
nicului partener și vecin, Ger- • 
mania occidentală, nici altor ? 
participanți Ia „piața comună". ? 
„L’Aurore“ își exprimă teme- ? 
rile î „Care va fi soarta noa- ? 
stră dacă prețurile produselor î 
noastre nu vor putea face față î 
concurenței și cum poate fi î 
realizat acest lucru dacă ele • 
sînt încă și mai mult încăr- • 
cate ?“ Și tot acest ziar, răs’ ? 
punde, umplîndu-I de fericire î 
pe noul șef al cabinetului fran- ? 
cez: „Nu este decît o singură • 
cale de salvare : aceea a eco- • 
nomiilor**. Adică, dragă doam- • 
ne, lăudata și trîmbițata auste- • 
ritate. Austeritate însă pentru • 
oamenii muncii, pentru pătu- ? 
rile de mici comercianți, fer- ? 
mieri, industriași, adică încăr- ? 
carea în continuare a notei de * 
plată pe care o achită astăzi ? 
aceleași pături ale populației. Ț 
Austeritate pe care industriașii ? 
francezi, reprezentați de Pinay, • 
refuză s-o împărtășească cîtuși î 
de puțin. Prin urmare și po- î 
litica acestui guvern are baze ? 
nepopulare, întrucît aruncă ? 
toate poverile pe spinarea ma
selor. De altfel această trasă- . 
tură i-a atras lui Gaillard • 
aplauzele ziarului american ? 
„New York Herald Tribune" • 
care scria că: „premierul • 
Gaillard... poate aborda pro- • 
gramul de austeritate și „chi- • 
rurgia" în domeniul financiar". • 
Ceea ce și va face, neîndoios. • 

Dacă nu se schimbă nici o ? 
față în politica actualului gu- : 
vem față de celelalte treizeci • 
și ceva anterioare, daca dim- • 
potrivă situația se înrăutățește, î 
de ce presa de toate nuanțele ; 
— în afara celei comuniste — •
fi ridică osanale ? Adevărul îl • 
spun tot confrații de peste ocean. • 
După ce enumera calitățile po- * 
porului francez, după ce se mi- • 
ră și nu află răspuns asupra in- • 
stabilității guvernamentale și a • 
dificilei situații economice, ace- * 
lași „New York Herald Tribune" • 
atacă frontal problema și spu- • 
ne : „Dificultatea ei principală : 
(a Franței n.r.) rezidă... în fap
tul că ea este prizoniera unei 
constituții care împiedică orice : 
guvern de a funcționa în mod * 
eficace pentru mult timp". ? 
Iată deci unde bato ziarul a- : 
mencan, iată deci desvăluît se- ? 
crețul votului da învestitură, : 
iată secretul alianței între so- : 
cialiștii speriați de spectrul ! 
frontului popular și indepen- : 
denții supurați că n-au mină li- ; 
beră din pricina constituției — : 
după părerea lor — prea demo- : 
erați că. Așa dar acest front, de • 
la socialiști la pouiadiști, care * 
i-a dat votul lui Gaillard are * 
ca scop atacarea constituției! : 
Dealtfel, tot „New York Herald : 
Tribune" mărturisește, „Făcînd : 
apel la Gaillard pare să încu- : 
rajeze (e vorba de Coty, pre- * 
ședințele Franței n. r.) atacarea ? 
acestei probleme constituțio- ? 
nale. Acest lucru a venit la • 
timp". î

Prin urmare, acestea sînt spe
ranțele legate de Gaillard. Pe e 
de altă parte „chirurgia" aus- s 
teri tații operată pe seama ea- • 
menilor muncii, iar pe de altă • 
parte subminarea constituției • 
și deschiderea drumului pentru • 
un regim dictatorial. •

Numai că socoteala e puțin • 
greșită. Comentînd învestitura • 
lui Gaillard, împotriva cărora • 
au votat comuniștii, „L’Huma- • 
nite" scrie că forțele de stînga • 
din Franța trebuie să continue • 
lupta împreună: „Va trebui • 
să se interzică acestui guvern î 
de a face răul pe care și-1 pro- * 
pune să-l facă". •

Guvernul Batista aflat la putere 
în Cuba a instaurat în tară un re. 
gim de cruntă teroare. Libertățile 
constitutionale au fost de mult a. 
nulate; oricine îndrăznește să 
crîcnească doar este maltratat și 
svîrlit în temniță. In ciuda mă- 
•urilor de represalii luate de 
autorități, forțele patriotice din 
Cuba s-au ridicat la luptă împo. 
triva guvernanților — oameni de 
casă ai monopolurilor din S.U.A, 
Zilnic vin știri din îndepărtata Ha- 
vană — capitala Cubei — în care 
luăm cunoștință de noi atacuri ar. 
mate, greve, demonstrații sau ac. 
țluni de sabotaj împotriva regimu. 
lui Batista. La aceste acțiuni — în 
scopul apărării drepturilor lor le
gitime (condiții de studiu, învăță, 
mînt democratic etc.) — pârtiei- 
pă cu însuflețire studenții din 
Cuba. Fotografiile de față sînt o 
mărturie în acest sens.

1: O demonstrație studențească în 
fost răniți 17 studenti, iar cinci au

Fotografia nr. 
timpul căreia au 
fost împușcat! din ordinul guvernului.

Fotografia nr. 2: Polițiștii arestînd student! în 
plină stradă.

Fotografia nr. 9: Fructuoso Rodrlguex — din con. 
ducerea Federației Studenților din Cuba — lipsit de 
cunoștință șl cu răni grave.

Fotografia nr. 4: Jos6 Echeverria, de asemenea 
din conducerea Federației Studenților din Cuba, a 
fost omorît în timpul unor incidente.
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AL. GÎRNEAȚĂ ?

I VA «NIFORMAR
MOSCOVA. — La 12 noiembrie 

N. S. Hrușciov, prim secretar al 
Comitetului Central al P.C.U.S. a 
primit delegația Republicii Popu. 
lare Bulgaria în frunte cu Toaor 
Jivkov, prim secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar. Tot 
în cursul zilei de marți delegația 
bulgară a mai fost primită de N. A. 
Bulganin și K. E. Voroșilov.

NEW YORK. — Marți dimineața 
Comitetul Politic al O.N.U. a în
ceput examinarea celui de-al trei, 
lea punct înscris pe ordinea sa de 
zi și anume problema coreeană. 
Majoritatea Adunării a hotărît a- 
doptarea propunerii americane 
care invită la dezbaterea Comite, 
tului Politic numai pe reprezentan
tul Coreei de sud. După adoptarea 
acestei hotărîri Comitetul politic a 
trecut la dezbaterea generală în 
legătură cu problema unificării Co
reei, primul vorbitor al ședinței 
fiind delegatul Statelor Unite.

WASHINGTON. — La Washing
ton și-a încheiat lucrările Adunarea

Generală a Uniunii internaționale 
a organizațiilor turistice oficiale. 
La lucrările adunării au luat parte 
reprezentanții a 48 de țări, printre 
care și un reprezentant al O.N.T.. 
Carpați din R.P.R. La adunare au 
fost discutate într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă, probleme le
gate de măsurile practice pentru 
dezvoltarea turismului internațio
nal.

LONDRA. — Potrivit relatărilor 
presei din Kingston (Jamaica), la 
11 noiembrie în Jamaica a intrat 
în. vigoare noua constituție care 
acordă acestei colonii engleze din 
regiunea Mării Caraibelor autono. 
mie internă. Consiliul Executiv, 
din care pînă în prezent făceau 
parte guvernatorul englez al colo, 
niei și alte persoane oficiale, a 
fost transformat în Consiliu de 
Miniștri, guvernatorul ne mai fă. 
cînd parte din acesta'.

BUDAPESTA. — Tn curînd pe 
ruta Budapesta—Moscova vor fi 
puse în funcțiune avioane sovietice 
cu reacție TU.104.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Insula Bahrein a fost inclusă 
în statul iranian

TEHERAN 12 (Agerpres). — După cum relatează ziarul iranian 
„Farman", printr-un decret imperial regiunea Bahrein a fost inclusă 
in statul iranian. Această hotărire a autorităților iraniene a pro
vocat după cum anunță agenția France Presse „o surpriză dure
roasă" la Londra, deoarece Bahreinul, bogat ținut petrolifer din 
Golful Persic — este in prezent un ..protectorat" hritanic. Teri
toriul Bahrein este de mult timp revendicat de guvernul iranului 
din considerente de ordin geografic și economic, acest ținut făcînd 
parte din teritoriul iranian. In cercurile diplomatice din Londra 
se menționează că Marea Britanie nu și-a schimbat cu nimic ati
tudinea în această problemă, contlnuind să susțină că „Bahreinul 
ar fi un principat independent sub protecție britanică" și a res
pins pină in prezent toate cererile Iranului in problema Bahreinu- 
iui. In realitate, Bahreinul este guvernat ca o simplă colonie en
gleză prin intermediul unui șeic aflat la ordinele Angliei.
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