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MIhal Tucaciuc n-a lucrat nici
odată In bazinul carbonifer Doi
cești. Șl nici minerii de aci nu-1 
cunosc personal pe harnicul bri
gadier de la Aninoasa. Intre cele 
două localități se află o distanță 
de cîteva sute de kilometri. Cu 
toate acestea, Mihai Tucaciuc are 
mulți, foarte mulți prieteni la 
Doicești. Prietenia dintre ei s-a 
născut în marea luptă pentru a 

• da industriei cit mai mult căr
bune.

La Doicești propunerea Iul Tu. 
caciuc de a se organiza o între, 
cere pe baza unor obiective con
crete pe fiecare schimb, a stîrnit 
multe discuții. Minerii și-au dat 
repede seama de eficiența apli
cării inițiativei pornite la Aninoa
sa și de aceea au hotărit să i se 
alăture. Dar între minele din Va
lea Jiului și cele de pe valea la- 
lomițel sînt mari deosebiri. Con
dițiile de lucru diferă foarte mult. 
Deci cum era și normal, minerii 
de la Doicești și-au formulat an
gajamentele în raport cu acestea.

Primele brigăzi din bazinul 
carbonifer Doicești care s-au ho- 
tărît să se întreacă pe baza obiec
tivelor propuse de comunistul 
Mihai Tucaciuc au fost cele ale 
tineretului.

Cele mai multe dintre ele s-au 
angajat să dea pe schimb de fie
care echipă cîte o tonă de căr
bune peste plan. Aceasta în
seamnă că brigăzile respective 
și-au propus să dea în 24 ore 
peste plan cîte trei tone de căr
bune. Asemenea angajamente și- 
au luat brigăzile de tineret con
duse de Gheorghe A. Briceag, 
Constantin Gr. Vișan, Gheorghe 
C. Grigore și Gheorghe R. Gheor
ghe. Tinerii din brigada condusă 
de comunistul Dumitru I. Drago- 
mir au posibilități mai bune. Așa 
că și angajamentul lor e mai 
mare: o tonă și jumătate căr
bune peste plan. în fiecare 
schimb, de fiecare echipă.

Cum s-au inițiat răspunsurile?
Tinerii mineri s-au sfătuit la 

locurile lor de muncă, au anali
zat condițiile existente în fiecare 
abataj și au venit cu propuneri 
corespunzătoare în fața conduce
rii minelor. Membrii comitetului 
U. T. M. au stat de vorbă cu mi
nerii din toate aceste brigăzi. La 
aprecierea cît mai justă a condi
țiilor și la luarea, pe baza ace
stora, a angajamentelor concrete, 
tinerii mineri au fost îndeaproape 
ajutați de către tov. Nicolae Mun- 
teanu, tînăr inginer, șeful minei 
nr. 3, membru în comitetul 
U.T.M., și de tov. Laurențiu Săn- 
dulescu, șeful sectorului Șotînga.

După ce și-au formulat anga
jamentele, minerii au început de 
Îndată organizarea muncii în ve
derea îndeplinirii lor. Pentru cel

Proletari din toate ță rile

Ț I Ä T I V A
TUCACIUC

Din experiența 
brigăzilor de tineret 

de la Doicești

care lucrează în abataje lucrurile 
au fost șî șînt mai simple. Poa
te tocmai de aceea au pornit ei 
așa de repede la lucru. Dar la 
Doicești sint și multe brigăzi care 
lucrează Ia înaintări în vederea 
deschiderii unor noi locuri

Specificul lucrului nu le 
să se întreacă avînd 
o anumită cantitate
extras. Așa stînd lucru-

de

ca 
de

muncă, 
permile 
obiectiv 
cărbune
riie, minerii și-au pus întrebarea: 
„Noi ce facem ?“.

Soluția au găsit-o minerii din 
brigada condusă de Gheorghe 
Stroe. Ei — brigada de pregătire

a lucrului, care înaintează numai 
în cărbune — s-au angajat ca 
fiecare schimb să înainteze cîte 
un metru. Un metru înaintare pe 
schimb este o realizare mare, fi
nind seama de faptul că majo
ritatea echipelor au ca sarcină pe 
schimb efectuarea unui avans de 
numai 0,75 metri.

Propunerea lui Stroe a fost îm
brățișată de alte cinci brigăzi. 
Obiectivul propus se bucură 
de aprecierea generală, mai ales 
pentru simplitatea cu care poate 
fi urmărit.

Soluția propusă de minerii din 
această brigadă își are obîrșia în

se

ION ȘINCA

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XIV, Seria Il-a Nrt 2756

UN NOU MATERIAL
CERAMIC
fabrica de cărămizi și 

din Jimbolia a fost rea
ua nou material ceramic 

care poate fi folosit la placarea 
exterioară a pereților construc. 
(iilor. Placajul ceramic poate 
fi utilizat, de asemenea ca în
locuitor al parchetului obținîn- 
du-se o pardoseală rezistentă, 
cu aspect plăcut și ușor de în
treținut. Prețul de cost al par. 
doselel ceramice reprezintă nu
mai o treime din pre(ul de cost 
al parchetului.

La
/(gld 
Uzat

Tn fotografie: 
Ioana Petre, la
borantă chimis- 
tă la fabrica 
„Oxigenul“ din 
Capitală făclnd

o analiză chimică.

A intrat în funcțiune conducta 
de gaz metan pentru Hunedoara

La Combinatul siderurgic Hunedoara a intrat în funcțiune marți 
după-amiază conducta de 5.800 m. liniari, care va alimenta cu gaz 
metan agregatele combinatului. Pînă acum au fost terminate probele 
cu aer și gaze la stațiunea de reglare a gazului metan de la termo
centrala electrică nr. 1 și lucrările de racordare și se fac ultimele 
pregătiri pentru a se putea trece la utilizarea gazului metan drept 
combustibil la cazonele termocentralei.

Pentru introducerea gazului metan și la alte agregate din combinat 
au fost instalate conductele la oțelărie și laminoarele vechi, iar la 
termocentrala electrică nr. 2 se lucrează la stația de reglare a ga
zului.

Prin folosirea gazului metan la toate cazonele termocentralei elec
trice nr. 1 se vor economisi lunar peste 1.500 tone de păcură.
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o datorie a tlnmilui
sprijinirea lucrărilor

în sectorul pomi-viticol
țv ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦>♦♦>
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f muncitori cu gospodării 
i In aceste zile, în live:i

:

î

O mare bogăție pentru țara noastră, un important sector de 
venituri pentru gospodăriile agricole socialiste și pentru țăranii 

“ori cu gospodării individuale este sectorul pomi-viticol.
In aceste zile, în livezi și vii se desfășoară o largă campanie 

do refacere a acestui patrimoniu ; plantări în masiv, complectări 
de goluri, lucrări de întreținere. Tineretul poate și trebuie să 
acorde tot sprijinul acestor acțiuni, să contribuie cu toate for
țele la lucrările care se execută acum în vii și livezi, pentru ca 
acestea să se termine în timpul optim. O datorie importantă a 
organizațiilor U.T.M. din agricultură trebuie să fie mobilizarea 
tinerilor la muncile din sectorul pomi-viticol din gospodăriile 
agricole de stat și colective.

Publicăm mai jos cîteva aspecte din experiența a două orga
nizații U.T.M. — din gospodăria agricolă de stat „I. L. Cara- 
giale“ și din comuna Răzvani — din regiunea București în an
trenarea tineretului la muncă în sectorul pomi-viticol al gospo
dăriei de stat.

La secția pomi-viticolă din 
Preasna a gospodăriei agricole de 
stat „I. L. Caragiale“ din raionul 
Lehliu lucrările de primăvară au 
început încă de la sfîrșitul lui ia
nuarie. Conducerea gospodăriei a 
luat măsuri din vreme ca timpul 
favorabil să fie folosit cît mai bine 
cu putință și în prezent lucrările 
se află într-un stadiu avansat. La 
toate muncile desfășurate pînă 
acum în vie și în livadă au par
ticipat activ atît tinerii care lu
crează în gospodărie, cît și tinerii 
din comuna Răzvani care au fost 
mobilizați de organizația U. T. M. 
pentru a sprijini munca de sezon 
în acest sector deosebit de impor
tant pentru agricultura noastră și 
pentru întreaga economie națio-

nală. Pentru ca pregătirea solului 
să fie bine efectuată, biroul orga
nizației U.T.M. din G.A.S. (secre
tar Alexandru Stan) a stabilit ca 
la secția pomi-viticolă să lucreze 
cea mai bună brigadă de tineri 
tractoriști, condusă de Miftode 
Luțig. Tînăra ingineră Ana Da- 
mache a fost numită să răspundă 
efectiv de lucrări în livada de 
pomi fructiferi. Pentru că în sec
torul viticol erau multe lucrări noi 
de făcut, biroul organizației 
U.T.M. a hotărît să-1 sprijine în
deaproape pe inginerul horticol 
Constantin Adameșteanu în privin
ța recrutării brațelor de muncă 
din afara gospodăriei. Pentru a- 
ceasta, împreună cu inginerul hor
ticol, un membru al biroului or-

Plăgile capitalismului
nu pot fi ascunse <d

Pe baza unei profunde cunoaș
teri a realității din țările capita
liste, Karl Marx a demonstrat 
că pe măsura dezvoltării capita
lismului, la un pol al societății, în 
rrlîini tot mai puține, se concen
trează avuții uriașe, crește luxul 
și parazitismul, risipa și trîndă- 
via claselor exploatatoare, iar la 
celălalt pol al societății se inten
sifică tot mai mult exploatarea 
proletariatului, crește șomajul, 
crește mizeria milioanelor de oa
meni ai muncii, adică a acelora 
care, prin munca lor creează toa
te bogățiile.

Odată cu dezvoltarea capitalis
mului se produce procesul paupe
rizării relative și absolute a pro-

letariatului.Pau- fl. N. Constantines«! întreaga dez. 
perizarea relati. —n— - —>
vă a proletaria-

O delegație
a C.C. al U.T.C. 

din R. P. Ungară 
ne vizitează țara

Comunist din R.P. Ungară 
a face o vizită de 2 săp- 
in țara noastră.
delegație fac parte tovară- 

secretar al

Zilele acestea a sosit tn Capi
tală la invitația C.C. al U.T.M. o 
delegație a C.C. al Uniunii Tine
retului 
pentru 
tămtni

Din
șii Borbely Șandor, 
C.C. al U.T.C., Gyorvai Layos ți 
Soos Pal, membri' ai Comitetului 
Central.

In timpul pe care îl vor pe
trece tn R. P. Romînă, membrii 
delegației vor vizita întreprinderi 
și instituții de cultură ți învăță- 
mint, gospodării agricole colective 
și de stat din diferite regiuni și 
vor avea întîlniri cu tineretul și 
discuții la comitetele regionale, 
raionale și orășenești ale U.T.M.

Miercuri dimineață delegația d 
plecat în regiunea Constanța,

SA COMBATEM
refrenul retrograzilor:
„Femeia-la tigaie

Regimul nostru democrat-popu
lar a asigurat femeilor dreptul la 
muncă. Constituția l-a consfințit, 
iar pentru exercitarea acestui drept 
au fost create largi posibilități în 
vederea calificării femeilor în cele 
mai diferite domenii. Stimulate de 
acest fapt, sute și sute de mii de 
femei au intrat în activitatea pro
ductivă.

Și la uzina „7 Noiembrie“-Cra- 
iova, chemate de avîntul muncii 
socialiste, s-au înrolat în ultimii 
ani numeroase tinere fete. Ele au 
îmbrățișat cu încredere meserii la 
care nu se mai văzuseră pînă a- 
tunci lucrînd fete : le-am văzut 
strungari, forjori, lăcătuși etc. 
Unele, care s-au calificat, au ple
cat în alte părți, prin alte uzine 
și fabrici : 20 dintre ele au ră
mas însă aici.

Zi de zi și lună de lună, ele au 
muncit conștiincios, și-au desăvîrșil 
calificarea și au început să urce 
calea fruntașilor întrecerii socia
liste. . . . ,

In numeroase întreprinderi to
rneile și fetele se bucură de spri
jin în munca lor. Conducătorii în
treprinderilor înțeleg că egalita
tea între bărbat și femeie nu ex
clude, ci dimpotrivă, presupune, 
odată cu acordarea unei munci 
calificate femeilor, grija ca aceste 
munci să nu le ceară eforturi fi
zice anormale.

Femeile pot da o producție spo
rită la locul de muncă, sînt har
nice, disciplinate și au spirit gos
podăresc. Aceste calități ale lyr le

fngăduie să devină fruntașe, să 
capete funcții de răspundere.

Numai că în unele întreprinderi 
se petrec și lucruri de felul celor 
întîmplate uneia din tinerele de la 
uzina „7 Noiembrie“.

Strungăriței Ana Feriș, după ca
lificare. i s-a repartizat o mașină 
nouă, la care ea s-a străduit să 
lucreze cît mai bine. Așa a ajuns 
fruntașă a întrecerii socialiste. 
Pentru aportul său, tinerii uzinei 
au trimis-o în vara anului trecut 
să-i reprezinte la Festivalul de la 
Moscova.

După ce s-a întors, tînăra a în
cercat să mulțumească celor ce au 
trimis-o acolo închinînd uzinei și 
alte succese în muncă. Curînd 
după aceea Ana Feriș a trebuit să 
sufere însă o deziluzie: un 
angajat a

nou 
angajat a fost repartizat pe 
strungul ei, iar ea repartizată la o 
mașină caro se defecta mereu. Nu 
a protestat, deși îi părea rău. Dar 
lucrurile nu s-au oprit aici : con
ducerea sectorului a început să-i 
dea piese din ce în ce mai grele 
— grelo nu în sensul specializării 
ci al efortului fizic pe care îl ce
reau de la tînăra strungăriță. Azi 
Ana Feriș lucrează niște axe pă
trate care depășesc lungimea de 
un metru și au în greutate zeci de 
kilograme. Uneori axele vin de la 
laminor strîmbe, iar fata e nevoită 
să le îndrepte cu un baros de fie
rărie.

Care e cauza ? Nu e altceva de 
lucru aici ? Da’ de unde 1 Condu
cerea lectorului II prelucrător și-3

ganizației U.T.M. a mers în co
muna Răzvani. Aici, ei au luat le
gătură cu președintele sfatului 
popular și cu Ilarion Dumitrescu, 
secretarul comitetului U. T. M. 
pe comună. Inginerul a explicat 
secretarului U. T. M. necesitatea 
de a mobiliza un număr de tineri

N. BARBU 
corespondentul „Scìnteli tine

retului“ pentru regiunea 
București

O Valoroasă
ini fi at iva

(Continuare în pag. 3-a)
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voltare a capi
talismului con

tului constă în reducerea părții temporan a demonstrat pe deplin 
ce revine muncitorilor din veni- justețea profundă a teoriei marx- 
tul național produs în întreprin
derile capitaliste în comparație 
cu partea crescîndă pe care o iau 
capitaliștii.

Pauperizarea absolută a pro
letariatului, constă în reducerea 
nivelului lui de trai. La rîndul său 
nivelul de trai al clasei munci
toare este reprezentat de totali
tatea condițiilor ei 
me: nivelul sa
lariului real și 
raportul dintre 
el și nivelul 
valorii forței de 
muncă pe care 
muncitorii o 
vînd capitalis
tului, șomajul, intensitatea mun
cii, lungimea zilei de muncă, cri-: 
zele economice, războaiele, mili
tarizarea, situația muncitorilor 
din colonii și semicolonii.

Țeoria marxist-leninistă

de trai și anin

în

iste asupra exploatării capitaliste, 
Tn același timp victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie 1917 în Rusia și a 
revoluției populare într-o se
rie de țări din Europa și Asia, 
victoria socialismului în U.R.S.S. 
care a trecut la construirea comu
nismului și succesele în construc
ția socialismului

Cîfeva 
ale pauperizării 
proletariatului 
țările

a

aspecte

capitaliste

în țările de de
mocrație popu
lară au dovedit 
pe deplin că oa
menii muncii 
călăuziți de 
partidele lor 
marxist-leninis- 

te pot doborî 
construi o so- 

care nu cunoaște 
de către 
socialistă.

menii 
călăuziți 
partidele

încercările economiștilor bur
ghezi ca și ale „socialiștilor“ de 
felul lui Pierre Rimbert și Men- 
des France de a nega pauperiza
rea muncitorilor în țările capita
liste și a prezenta situația lor ca 
fiind cică „înfloritoare“. Un zel 
deosebit a depus în această pri
vință așa numita „Revue Socia
liste“ din Franța. In articolele 
publicate în cadrul ei, Pierre 
Rimbert pretinde între altele că 
în capitalism :

a) Salariul real al muncitoru
lui corespunde totdeauna valorii 
forței de muncă a muncitorului 
și ca urmare capitalismul ar asi- 
gur,a cică muncitorului condiții 
de viață normale ;

b) legea pauperizării n-ar mai 
acționa în stadiul contemporan 
al capitalismului ;

convoca o adunare generală des
chisă, va arăta importanța orga
nizării cercurilor de „Prieteni al 
teatrului".

Ar fi bine — spunea Elena Ră- 
ducanu Lucia din anul UI, secția 
pediatrie, la adunarea generală 
deschisă — dacă înainte de vizio
narea in co'ectiv a unei piese de 
teatru ni s-ar înfățișa conținutul 
ei, diferite informații cu privire la 
viața și opera autorului și cele 
mai nimerite procedee ca piesa de 
teatru vizionată să poată fi repre
zentată și pe scena școlii noastre.

Alese de marea majoritate a e- 
levelor, responsabilele cercurilor 
de „Prieteni ai teatrului" : Panca 
Cornelia, anul II, secția ocrotire, 
Joe F.caterina, anul II, secția me. 
dicală. Pință Cornelia, anul IU, 
secția pediatrie și altele, au pri
mit cu bucurie noua sarcină dată 
de comitetul organizației U.T.M. 
și chiar a doua zi au reușit să 
atragă peste 120 de „Prieteni al 
teatrului".

Harnicele utemiste Osiac Elena, 
Rădicioiu Elena și llioiu Ioana 
și-au luat „inima in dinți" și s-au 
prezentat cu inițiativa lor la con
ducerea Teatrului de stat din 
Ploești.

— Apreciem în mod deosebii a- 
ceastă minunată inițiativă — spu
nea tov. director Toma Caragiu — 
și vă asigurăm că vom face toi ce 
stă in puterile noastre pentru a 
contribui la formarea unei culturi 
teatrale tn rîndul tineretului.

Din bogata tematică de proble. 
me alcătuită, pe care oafnenl de 
specialitate le vor expune tinere
tului, nu lipsesc probleme ca: 
Despre nevoia unei culturi teatra
le. Teatrul antic, grec și roman, 
Teatrul din evul mediu, Teatrul 
din epoca renașterii, Evoluția tea
trului în Rusia, Dramaturgia so
vietică, Teatrul popular și clasic 
din Romlnia, Teatrul romtrtesc 
dintre cele două războaie mon
diale, Teatrul romînesc după 23 
August 1944, Figuri de mari ac- 
tori etc., care vor fi prezentate 
în fiecare duminică dimineața la 
teatrul de stat, tn cadrul mati- 
neelor destinate tineretului.

încărcate cu fotografii care re
prezentau scene din piese de tea
tru ca : „Steaua fără nume", „Ar. 
boreie genealogic". „Trei gene
rații", „O piesă cu dragoste", 
„Fete frumoase" șl altele, progra
me, cronici teatrale, cu studii des. 
pre decada dramaturgiei noastre 
originale și dramaturgia sovieti
că, cele trei utemiste s.au întors 
la Școala profesională sanitară șl 
au amenajat colțul „Prietenii tea
trului". pe care vi-l ilustrăm tn 
clișeul de sus.

Imbrățișind cu căldură inițiat!, 
va organizației U.T.M., tov. direc
toare Enescu Ana participă cu 
multă însuflețire nu numai la 
amenajarea „colțului" cl și la a- 
tragerea de noi „prieteni ai tea- 
trului".

Nerăbdătoare, cete 19 prietene 
ale teatrului de la secția ocrotire, 
anul 11, s-au pregătit să vizione
ze in colectiv „Trei generații" de 
Lucia Demetrius. Eleva Băncioiu 
Elena a prezentat conținutul pie
sei, aprecieri despre autoare șl 
personagiile: Ruxandra, Pavel, 
Veronica și altele șl au mers la 
teatru, parcă altfel decît se du. 
ceau de obicei...

Ar fi bine dacă această valo- 
roasă inițiativă ar avea ecoul aș. 
teptat in alte organizații de bază 
U.T.M.

N-au trecut dectt cîteva săptă- 
mini de cînd tinerii de la Rafi
năria nr. 1 au înființat „Cineclu- 
bul" și ..cercurile de prieteni ai 
filmului" și iată că, la Școala 
profesională sanitară din Ploești, 
comitetul U.T.M. a inițiat o nouă 
formă tinerească a muncii cultu
rale de masă — cercurile „prie
tenii teatrului".

Inițiativa a izvorît din discuții, 
le elevelor care deseori vizionau 
spectacole de teatru, dar nu reu
șeau să desprindă conținutul de 
idei și semnificația lor socială și 
artistică, astfel că rămîneau cu 
unele neclarități, iar cunoștințele 
lor despre aceste spectacole aveau 
mal mult un caracter de supra
față.

De cele mai multe ori, discu
țiile se rezumau la aprecieri de loc 
măgulitoare pentru tinerii care le 
făceau, ca acestea: „Mi-a plăcut 
decorul, interpretarea și subiec
tul", indiferent dacă piesa de tea
tru ei a „Bătrînețe sbuciumată", 
„Trei generații", „Arborele genea
logic" sau „Rețeta fericirii".

Și totuși, dorința aceasta nepo
tolită de a cunoaște, de a ști cît 
mai mult despre teatru, avea să 
se împlinească în curind...

Intr-o zi, Osiac Elena, secretara 
comitetului U.T.M. de la Școala 
profesională sanitară din Ploeștl, 
pe cînd se afla la Rafinăria nr. I 
chiar de la intrarea în clubul în
treprinderii a fost atrasă de ani
mația de la colțul „Cineclubului". 
unde utemista Radu Ecaterina 
discuta cu cițiva tineri muncitori 
despre filmul romînesc „Moara cu 
noroc" și activitatea lor in cercul 
de „prieteni ai filmului".

Cercuri de tineri... cercuri de 
prieteni ai teatrului, iată un mij
loc prin care elevele de la școala 
mea pot să-șl formeze o cultură 
teatrală — gîndea utemista Ele
na Osiac.

Va discuta cu celelalte membre 
din comitetul U.T.M. pe școală, va

capitalismul și 
cietate nouă, 
exploatarea omului 
om — societatea 
Succesele tot mai mari dobîn- 
dite de țări'.e lagărului socialist 
în întrecerea pașnică cu capita
lismul, în ridicarea sistematică a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc constituie de fiecare dată, 
adevărate acte de acuzare 
la adresa burgheziei internațio
nale pentru starea în care sînt ți
nute masele de oameni ai muncii 
din țările capitaliste. Nu e de 
mirare deci că azi, mai mult de
cît oricînd, lupta reprezentanți
lor ideologici ai intereselor bur
gheziei imperialiste împotriva a- 
devărului teoriei marxiste s-a în
tețit. In această acțiune burghe
zia se sprijină pe ajutorul ele
mentelor oportuniste, trădătoare 
din mișcarea muncitorească, pe 
cei mai reacționari „teoreticieni“ 
din rîndurile social-democraților 
de dreapta. Astfel, nu puține sînt

pauperizării relative și absolute 
a clasei muncitoare în condițiile 
capitalismului, la fel ca și teoria 
plusvalorii din care decurge, 
constituie o armă spirituală de 
cea mai mare însemnătate în 
lupta proletariatului contra ex
ploatării capitaliste. Ea duce lo
gic la concluzia că pentru a scă
pa de exploatare și de consecin
țele ei — pauperizarea relativă 
și absolută — proletariatul tre
buie să ia mijloacele de produc
ție din mîna capitaliștilor și să le 
treacă în proprietate obștească, 
socialistă. Dar acest lucru nu se 
poate înfăptui decît cu condiția 
smulgerii de către proletariat și 
aliații săi a puterii politice din 
mîinile exploatatorilor și a in
staurării dictaturii proletariatului.

I. TEOHARIADE 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului“ 
pentru regiunea Craiova

pus însă în gînd „să lichideze cu 
fetele“ și nu are cum să le deter
mine să părăsească uzina. între
bați de comitetul U.T.M. de ce au 
o asemenea atitudine față de tine-

CC

v S-a făcut, șefule 1
< Desen do BURSCH1

Să dăm fetelor mrclnl mal M 
greutate.» ’

CRISTEL TANASESCU 
Activist al Comitetului 

regional U.T.M. Ploeștl

8
88
8
8

mon lucrează la 
mașina de tălpuit încălțăminte 
pentru coipii.

Foto: D. F. DUMITRU
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In cabinetul tehnic al Institutului de Căi Ferate-București

Spirit revoluționar

ANCHETA UNDE VOM
MUNCI

Adunarea generală ce a avut loc 
de curind în organizația U.T.M. a 
anului II, secția economie politică 
a Facultății de economie politică 
și planificare' de la I.S.E.P., avea 
ca scop să scoată în evidență în
vățămintele desprinse de către 
utemiști din studierea documente
lor Plenarei a III-a a C. C. al 
U.T.M. și, în spiritul lor, să ana
lizeze activitatea desfășurată de 
organizație în .rîndul studenților. 
Aceasta ar fi putut constitui o 
schimbare în activitatea organiza
ției U.T.M. Insă, nu numai că 
adunarea n-a dovedit prin nimic 
însușirea documentelor, dar ace
stea n-au fost nici măcar pome
nite, cel puțin formal, atît în re
ferat cît și în discuții. Referatul 
biroului, departe de a face o ana
liză a activității organizației, a 
fost mai degrabă o înșiruire de ci
fre, fapte și nume, cîteva realizări 
trecute în revistă, cîteva deficien
țe relatate fugar și în sfîrșit con
cluziile „generalizatoare“.

S-a încetățenit și aici, ca în alte 
organizații U.T.M. din facultăți, 
ideia că rezultatele activității pro
fesionale se pot constata (mai 
bine zis înregistra) numai și nu
mai în urma sesiunilor de exame
ne, pe baza calificativelor primite 
de studenți. E adevărat: califica
tivele reflectă gradul de pregătire 
al studenților dar nu și ultimul 
mijloc de cunoaștere a acestuia de 
către organizația U. T. M. Pen
tru a constata măsura și felul în 
oare studenții se pregătesc pentru 
viitoarea lor meserie, organizațiilor 
U.T.M. din facultăți le mai stau 
la îndemînă și alte mijloace ca: 
analiza răspunsurilor date de stu
denți în orele de seminarii, discu
țiile cu profesorii sau asistenții 
care conduc seminariile și care 
pot face aprecieri competente a- 
supra pregătirii studenților etc. 
Astfel de metode oferă birourilor 
organizațiilor U. T. M. posibilita- 
tea urmăririi și în timpul seme
strului a pregătirii profesionale a 
studenților, putînd lua la timp 
măsuri pentru îndreptarea lipsu
rilor. Dar e mai comod să înregi
strezi rezultatele examenelor și să 
constați apoi cine s-a pregătit, și 
cine nu, în semestrul trecut. Pro-

nu cocoloșeală
s-a manifestat și mai pregnant în

după absolvirea facultății
r 
r r.i

\

f
L

Ultimul an de facultate nu este numai anul examenului de j 
stat, anul desăvârșirii maturității profesionale, anul emoțiilor j 
și nostalgiilor, despărțirii de facultate, colegi, profesori, ci mai ț 
este și anul marii întrebări: Ce vom face mai departe, unde J 
vom lucra ?

întrebarea este mai mult decît firească; nimănui nu-i este j 
indiferent în ce parte a țării, în ce întreprindere, în ce sat, va j 
lucra. Majoritatea tinerilor au pornit în anii de facultate cu j 
gîndul sincer de a-și închina viața profesiunii pe care și-au J 
ales-o. In facultate au fost ajutați de profesorii lor, de orga- 1 
nizația U.T.M., să înțeleagă mai bine ce înseamnă să-și iubeas- > 
că profesiunea, cum pot fi răsplătite eforturile care s-au făcut j 
pentru ca să poată studia. Acum, aceștia așteaptă repartizarea j 
cu conștiința că sînt așteptați să pună umărul la măreața operă I 
de făurire a unei vieți noi, indiferent dacă viitorul loc de mun- 1 
că va fi un sat, o gospodărie, o întreprindere, într-un oraș, j 
Surprizele rămîn totuși surprize. In fiecare an au fost și stu- J 
denți care au căutat să-și stabilească locul de muncă în func- ■! 
ție de interesele lor mărunte, gindindit-se tot timpul prin ce j 
mijloc pot obține un loc în ora șui în care au învățat, sau măcar J 
într-un oraș.

Unde vom lucra? — este o problemă de viață deci, peste j 
care nici un tînăr nu trece cu ușurință. Răspunsul este un exa- J 
men de conștiință: fiecare trebuie să aibă tăria să.și depă- 1 
șească oricit de infimă este, pornirea spre comoditate, fiecare j 
trebuie să aspire la satisfacția pe care ți-o dă munca pentru I 
care te.ai pregătit, pe care ți-o dă îndeplinirea datoriei pe care 1 
o ai față de popor, față de regimul democrat popular care j 
te-a ajutat să pătrunzi în cetatea științei.

Ancheta pe care o întreprindem acum are tocmai acest scop : j 
să aflăm de la studenți, în curind viitori absolvenți, care sînt { 
planurile lor după absolvire.

„O preferință: să mă întorc 
în satul unde am făcut practică »4

Semnificația unei scrisori

Ne-am oprit la Institutul agro
nomic din Timișoara. Primul no
stru interlocutor, GAVRIL TIGÂ- 
NAȘ, student în anul IV zooteh
nie a fost cît se poate de concis :

„încă de anul trecut mi-am pus 
problema unde voi munci după 
terminarea facultății. M-a îndenu 
nat să fac acest lucru, o scrisoare 
semnată de un grup de tineri 
muncitori din Grabați, și publica
tă în „Scîniteia tineretului“, in 
scrisoare se vorbea despre mine 
fi despre colegul meu Petru Hăl- 
niăgean. Muncisem alături de a- 
cești tineri in toată perioada prac
ticii. Am cunoscut gospodăria de 
stat care are un puternic sector 
zootehnic, i-am cunoscut pe tine
rii din gospodărie ; alături de ei 
am activat în echipa artistică, am 
participat la amenajarea unui te
ren de volei. Intr-un ouvînt, m-am 
legat și de gospodărie și de cei 
care lucrează in gospodărie, am 
învățat de la ei și ei au învățat 
din cite știam noi. Sincer vă măr
turisesc, vreau să

absolvire, ca inginer zootehnist la 
Grabați. Cred, cunoscind oamenii, 
simțindu-mă legat de locurile în 
care mi-am petrecut multe zile din 
viața de student, că aci aș putea 
să realizez tot ce mi-am dorit în 
momentul cînd am devenit stu
dent, să realizez ceea ce se. așteap
tă de la mine.

Aceasta este, firește, o preferin
ță. Și dacă nu va fi Grabați viito
rul meu loc de muncă, va fi altă 
gospodărie, alt sat. Și acolo va fi 
nevoie de un zootehnist. Zooteh
nistul, în orice gospodărie își 
poate aduce contribuția la îmbu
nătățirea efectivului de animale 
existente în țara noastră la con
tinua înflorire a sectorului so
cialist din agricultură. Eu voi 
fi zootehnist. Nu-i nevoie de mine 
in oraș, e nevoie la sat și mă voi 
duce acolo 1 Am plecat de la țară, 
mă întorc
de orășan și voi știi cred, 
fac și mie viața plăcută, să-i ajut 
și pe alții să se bucure de viață“.

la țară cu experiență 
să-mi

muncesc după

Îmi cunosc datoria
Interlocutorul 

mător, CIUCUR 
TRU, student în a- 
anul IV la Faculta
tea de agronomie 
din același institut 
ne răspunde :

,„Am plecat de Ia 
țară. 11 ani de liceu 
și patru ani de fa
cultate i-ani petrecut 
în oraș. Să spun o 
minciună că viața a- 
ceasta de oraș nu 
mi-a dat satisfacție, 
că nu-ini place, că 
nu mă atrage ? De 
ce aș face-o ? Dar 
pentru asta am venit 
la agronomie ? 
m-am întrebat 
eu. Mi-am adus 
tunet aminte cu 
gînd am plecat la
«uitate. Am plecat 
cu gîndul să contri
bui cu cunoștințele 
pbjinute în facultate,

ur- 
PE-

tot
a-
ce 
fa-

ca oamenii să nu-și 
mai lucreze pămîntul 
ca niște meșteșugari, 
ci după metode 
științifice așa cum 
cere dezvoltarea agri
culturii noastre pe 
făgașul socialismu
lui. Cine-i 
învăța toate 
lucruri pe 
dacă nu inginerul a- 
gronom ? Și atunci 
mai poate fi îndoia
lă dacă merg sau nu 
la țară ?

în copilărie, și 
chiar student fiind, 
mă bucuram nespus 
că știam să conduc 
plugul. Dar ce bucu
rie vor avea țăranii 
cînd vor ști să por
nească un tractor, să 
mînuiască o mașină! 
Iar tu, specialist tî
năr, poți avea mai 
țnare satisfacție de

poate 
aceste 
țărani

cît aceea că i-ai în
vățat pe țărani să-și 
facă viața tnai bună, 
mai ușoară, iar în 
schimbul acestor în
vățăminte ai respec
tul acestor harnici 
oameni ?

Mai poate exista 
alt răspuns la între
barea : „Unde mă 
voi duce după absol
vire“ decit acela că 
voț lucra într-un sat? 
Poate doar să adaug 
că aș prefera un sat 
din regiunea Cons
tanța. Mă atrage a- 
ceaslă regiune pe 
vremuri sortită sără
ciei și mizeriei, 
renăscută, 
minturile s-au 
într-un mare ogor și 
de la care țăranii 
muncitori îndrumați 
de specialiști zmulg 
bogății nevisate.

azi 
unde pă

unit

„Noi, un grup de utemiști din 
anul V. al Facultății de filologie 
din București vă rugăm să pro
puneți decanatului facultății să ia 
în discuție dorința noastră ca la 
absolvire să fim repartizați pe 
unul din șantierele de construcții 
din țara noastră. Considerăm că 
in facultate am primit cunoștin
țele necesare spre a putea spri
jini munca culturală și de instru
ire de pe aceste șantiere, iar or
ganizația U.T.M. ne-a învățat să 
ne facem cu conștiinciozitate, da
toria.

Ne angajăm să nu dezmințirii 
calitățile unui tînăr intelectual co
munist și să muncim cu abnegație 
acolo unde vom fi trimiși“.

Semnează : Valeriu Mocanu, 
Constantin Clemente, Eugen Șe.r- 
băneseu, Ion Rațiu, iar scrisoarea 
este adresată organizației U.T.M. 
din facultate.

L-am întîlnit pe unul dintre 
senfnatarii scrisorii, pe studentul 
CONSTANTIN CLEMENTE. Do
rind să aflăm cîteva amănunte în 
plus despre inițiativa lor, i-am 
cerut cîteva explicații suplimen
tare.

lată ce ne-a răspuns : — „Ideea 
acestei cereri nu s-a născut in- 
tîmplător. Știm că foarte mulți oa-

meni sint cuprinși în activitatea 
de pe marile șantiere. Tocmai aci 
sarcinile activiștilor culturali sînt 
dintre cele mai grele. Pe șantiere 
există cluburi, biblioteci, activea
ză echipe de teatru, se alcătuiesc 
cenacluri literare, se tipăresc zia
re. Unde ar fi oare mai potrivit 
să lucrezi ca activist cultural decit 
pe un șantier ? Să nu uităm apoi 
școlile serale de pe aceste șantie
re. Mii de muncitori se îndreaptă 
acum spre absolvirea școlii me
dii. Dorim să sprijinim aceste 
mari acțiuni, pentru culturalizare.

Și... mai avem o dorință : am 
vrea ca mergînd pe șantiere să nu 
răminem numai niște intelectuali 
izolați de masa muncitorilor. Do
rim să ne apropiem cît mai mult 
de oameni, 
vățăm de 
practică.

Unul 
colegi ai 
man Teodor, 
mat și el dorința : la absolvire să 
fie repartizat profesor intr-o școa
lă de ucenici. Noi, cei care îi cu
noaștem traiul greu de fost ucenic 
la un patron, înțelegem de ce Ro
man vrea să fie profesor tocmai 
într-o asemenea școală“...

am vrea chiar să in
ia munci toari o meserie

dintre cei mai buni
noștri a fost Ro-

Roman și-a expri-

„Noi și tinerețea am pornit 
să cucerim aureola Thaliei...

Entuziasmul nostru trebuia 
contopit cu măreție, cu virtuo
zitate. Cînd ești tînăr și ai 20 
de ani. culmile ți se par ușoa
re. Nu te sperie greutățile dru. 
mului. Ești sigur că vei reuși. 
Și noi nu ne-am speriat. Avem 
de partea noastră tinerețea și 
talentul. Avem alături de noi 
virtuozitatea și maturitatea“...

Cu acest gînd, cu această ho- 
tărîre a pornit fiecare student 
atunci cînd în lungile ceasuri 
de repetiții a încercat să dea 
viață personajelor lui Cărnii

Serată 
Eminescu

A O sală de clasă la Institutul 
ț de Teatru și Cinematografie 
4 din București. Deschidem ușa 
i încet. înăuntru — aproape în-

I tuneric. Doar o scenă mică e 
luminată. Un student — Dumi
tru Drăgan, repetă poezia

v „Împărat și proletar". Recită
II frumos, cu patos. Profesorul 

cere insă mai mult de la el...
(I (foto 1).
(I Drăgan coboară. Urcă o fată 
i blondă. O cunoaștem? Firește. 
| L'.ste Eva Cristian, interpreta 
â eroinei principale din filmul 
i „Erupția", lat-o azi pe Eva 
I Cristian îndeplinindu.și o sar- 
J cină de utemistă și studentă: 
J împreună cu colegi de la Tea. 
r tru. cu studenți de la Conser- 
ț vator și Arte Plastice prezintă 
i pentru studenți o serată Mihail 
i Eminescu. Pe scenă, Eva Cris- 
ă tian recită poezia „O, rămîi". 
I (foto 2).
a Nici Eva Cristian nu-i ferită 
Ă de observațiile profesorului. 
i Serata (prezentată recent), 
J s.a bucurat insă de un adevă. 
J rat succes.
»»

Debuturi...
Petrescu. Luciei Demetrius sau 
ale lui Mihail Sorbul.

Desfășurarea fazei finale a 
trecerii în revistă a formațiilor 
teatrale studențești care s-a în- 
cheiat duminică a constituit 
pentru toți spectatorii — stu
denți sau irivitiați — prilej 
de adîncă satisfacție și bucurie.

Aplauzele au fost dăruite cu 
aceeași bucurie studenților ie
șeni care au prezentat piesa 
„Trei generații", sau celor gă- 
lățeni care au pregătit „Pati
ma Roșie", celor de la Insti
tutul de științe economice și 
planificare din București care 
cu „Masca lui Neptun" au 
stîrnit atîta admirație s>au ce
lor din echipa de teatru a Uni
versității C. I. Parhon oare au 
interpretat „Roata norocului".

Au fost dăruite la fel din 
prima zi a concursului și pînă 
în ultima zi cînd colectivul de 
teatru al Casei de cultură 
„Grigore Preoteasa" a adus la 
lumina rampei pe „Mitică Po- 
pescu" eroul comediei cu ace. 
lași nume a lui Camil Petrescu. 
(foto 3).

babil aceasta este și una din oa- s 
uzele pentru care mulți studenți, cadrul discuțiilor care, din cauză 
în timpul semestrului, amînă în- că referatul n-a constituit o bază 
vățătura de azi pe mîine, aștep- temeinică pentru dezbateri, 
tînd sesiunea pentru a da asaltul, fost, de asemenea slabe, superfi

ciale. Au fost mai mult discuții 
de dragul discuțiilor, ceea ce pro
babil, era pe placul membrilor 
biroului, care nu s-ar fi simțit 
prea bine să se vadă trași la răs
pundere de către utemiști pentru 
slaba lor activitate. La nivelul scă
zut al discuțiilor a contribuit și 
faptul că în afară de membrii 
biroului și alți doi sau trei ute
miști cu munci de răspundere din 
institut, restul utemiștilor nu stu
diaseră documentele Plenarei a 
IlI-a a C.C. al U. T. M. De la to
varășa Maria Avram am aflat că 
aceasta se datorește înțelegerii 
greșite de către comitetul U.T.M. 
pe facultate și institut a necesi
tății studierii documentelor Plena
rei a III-a, care au fost puse nu
mai la îndemâna cadrelor de or
ganizație.

Deși la adunarea generală se 
aflau prezenți tovarășii Aurel Ver- 
niceanu, membru în comitetul 
U.T.M. pe facultate și Alfred Ber- 
ger, instructor al comitetul U.T.M. 
al centrului universitar București, 
ei n-au căutat să orienteze aduna
rea spre discutarea problemelor 
principale pentru care fusese con
vocată.

S-a ridicat totuși un utemist, 
Ion Mirescu, candidat de partid, 
care a încercat să critice referatul 
și să arate unele aspecte negative 
ale muncii biroului : lipsa de ini
țiativă, spiritul de combativitate 
scăzut, cocoloșirea lipsurilor etc. 
Insă el n-a putut să-și termine cu- 
vîntul fiind întrerupt „la vreme" 
de către tovarășul Ion Porojan, 
conducătorul adunării, care i-a a- 
mintit că „timpul de vorbire a 
fost limitat la două minute“. Li 
s-a acordat însă mult timp tova
rășilor Maria Avram,. secretara or
ganizației și lui Pavel Gheorghe, 
responsabil cu educația politică 
și cultural artistică în birou, pen
tru a „pune la punct“ această în
cercare de critică prin fel de fel 
de justificări, vrînd de fapt să 
frîneze orice tendință de critică 
la adresa biroului. E ușor de în
țeles că utemiștii care au mai luat 
cuvîntul apoi, au avut motive să 
renunțe la critică. De altfel, so- 
cotindu-se discuțiile „încheiate" 
s-a trecut repede la al doilea punct 
de pe ordinea de zi: prelucrarea

Deși referatul susținut de tova
rășa Maria Avram, secretara or
ganizației U.T.M. de an, a rezer
vat un spațiu larg învățăturii, el 
s-a rezumat doar la înșiruirea nu
melor celor care absentează nemo
tivat de la cursuri și seminalii, 
care nu studiază bibliografia re
comandată, sau a unor lipsuri ca: 
nefolosirea orelor de consultații și 
slaba atenție ce se acordă de că
tre majoritatea studenților, limbi
lor străine, socotite aici ca fiind 
„absolut facultative“. Nu au fost 
aproape de loc analizate cauzele 
lipsurilor ce se manifestă în mun
ca de învățătură care, așa cum au 
scos în evidență lucrările Plenarei 
a III a C. C .al U.T.M., decurg 
din nivelul politic și ideologic scă
zut al unor studenți și din slaba 
activitate în această direcție a or
ganizațiilor U.T.M. din facultăți. 
E grăitor în acest sens faptul că 
în referat nu s-a vorbit nimic de 
felul cum își însușesc studenții 
științele sociale și dacă se stră
duiesc să aplice în viața de zi cu 
zi cunoștințele ideologice.

La fel au fost oglindite și cele
lalte laturi ale muncii organizației 
U.T.M. a anului II, al secției de 
economie politică. Atît educația 
politică a studenților cît și acti
vitatea cultural sportivă au fost 
tratate superficial. Analiza succe
selor sau a deficiențelor în aceste 
domenii au fost înlocuite, de ase
menea, cu cifre și date privind nu
mărul de abonamente la ziare, ne- 
vizitarea muzeelor și expozițiilor 
prevăzute în plan, repartizarea bi
letelor pentru spectacole, enume
rarea cîtorva studenți care practi
că sportul, sau care participă 
echipele de dans și teatru ale 
stitutului.

Referatul biroului, plutind 
suprafața problemelor, nu a 
truns în esența lor nescoțînd 
evidență cauzele esențiale și reale 
ale lipsurilor existente în munca 
acestei organizații. In afară de 
unele aluzii așa zis critice la adre
sa unor utemiști luați individual, 
referatul s-a ferit să analizeze cri
tic munca de ansamblu a birou
lui și a întregii organizații U.T.M. 
A eșit în mod vădit la iveală ten
dința membrilor biroului de coco- 
loșire a lipsurilor, nefolosindu-se 
cu eficacitate critica și autocritica 
pentru lichidarea lor. Acest fapt

în 
in-

la 
pă- 
în

au

planului de muncă pe luna în 
se va 
către 

docu- 
Dar

curs. Credeam că măcar aici 
face simțită studierea de 
membrii biroului U.T.M. a 
mentelor Plenarei a III-a. 
dimpotrivă, nici planul de muncă 
n-a dovedit aceasta. Prelucrarea a 
fost o simplă citire a peste 20 de 
puncte înscrise în proiectul de 
plan, cuprinzînd sarcini generale 
asemănătoare în marea lor majo
ritate cu cele din planurile de 
muncă precedente, fără a aduce 
ceva nou în activitatea organiza
ției U.T.M., fără a indica nici 
măcar modurile de rezolvare a sar
cinilor propuse. în afară de cei 
trei membrii ai biroului, aproape 
nici un utemist n-a primit spre 
îndeplinire o sarcină preaisă. S-a 
pierdut astfel din vedere una din 
indicațiile principale ale hdtarîrl- 
lor plenarei (pe care membrii bi
roului pretind că și le-au însușit) 
cu privire la întărirea vieții de or
ganizație prin activizarea în mun
ca organizației a întregei mase de 
utemiști, în 
utemist să 
unei sarcini 
ducă la bun

așa fel încîl fiecare 
poarte răspunderea 

concrete, pe care s-o 
sfîrșit.

★
Analiza activității organizațiilor 

de bază U.T.M. în spiritul preve
derilor hoiărîrilor Plenarei a III-a 
a C.C. al U.T.M. poate constitui 
un pas serios în îmbunătățirea 
muncii U.T.M. Dar acest lucru 
este posibil numai în măsura în 
car(! se acordă atenția cuvenită 
pregătirii temeinice a utemiștilor 
în vederea unei participări active 
la adunările generale în care se 
pune în discuție activitatea orga
nizațiilor U.T.M. scoțîndu-se la 
iveală lacunele muncii, în deosebi 
cele care privesc munca de edu
cație politică și ideologică a ute
miștilor. Este contrară principiilor 
organizației noastre tendința coco- 
loșirii lipsurilor, trecerea cu indul
gență peste neajunsuri. Cu atît, 
mai condamnabilă este încercarea 1 
— practicată de biroul organiza- . 
ției U. T. M. — de a împiedica 
pe utemiștii conștienți să discute 
într-un spirit critic ascuțit superfi
cialitatea și formalismul în mun
ca de organizație.

Nu cocoloșeală ci spirit revolu
ționar — aceasta cere organizația 
noastră membrilor săi. Adunarea 
generală a organizației U. T. M. 
a anului II — economie politică 
de la I.S.E.P. n-a îndeplinit aceste 
condiții.

I. FLORESCU

STUDENTUL
trebuie să-și însușească

a

Ă

București!... 
de L. DAR1AN

— Și ce proiect
— Să rămîn în

Desen

u
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in timpul practicii o meserie ?
Ing. 10AN ȘERBAN 

de la G.A.C. Dunavăf 
de Jos, raionul Tulcea:

De cîteva luni conduc în cali
tate de inginer agronom o gospo
dărie agricolă colectivă. Pînă la 
această dată am făcut un an sta
giu de practică la o gospodărie 
de stat din regiunea Cluj.

în principiu, noi studenții In
stitutului agronomic din Cluj am 
fost educați în spiritul unei cît 
mni multilaterale pregătiri pentru 
producție, iar în timpul practicii 
am fost îndrumați să nu fim simpli 
figuranți sau spectatori. Acest fapt 
azj îmi

Sînt 
G.A.C. 
comuna Dunavăț de Jos, raionul 
Tulcea și îmi dau seama mai mult 
ca ori cînd de ceea ce a fost bun 
și ce a fost rău în desfășurarea 
practicii de producție. încă din 
primele zile petrecute în gospodă
rie am fost pus în fața organizării 
muncii, a pregătirii campaniei de 
primăvară. Nu a fost ușor de loc. 
Am avut multe nopți nedormite, 
fiecare acțiune trebuia gîndită, ju
decată de zeci de ori pînă să fie 
pusă în practică. Nu mai aveam pe 
cine întreba, nu era nimeni în 
spatele meu să mă îndrepte cînd 
greșeam.

Am reușit să fac față tuturor 
sarcinilor numai datorită faptului 
că profesorii și asistenții noștri 
au căutat în timpul practicii, în 
cei patru ani de facultate, să ne 
facă să luăm parte activă la toate 
fazele procesului de producție. Am 
cunoscut fiecare mașină, fiecare

este de un real folos, 
inginer agronom în 

„Partizanul Roșu“ din

procesul cel mai simplu pînă la 
procesul finit. în acest fel va pu
tea privi în ansamblu procesul de 
producție și nu va fi străin nici 
de ciocan sau plug, de tractor sau 
strung. Muncitorul prețuiește 
pe inginerul care știe să 
dintr-o dată mîna pe locul 
s-a defectat

E foarte
un student fruntaș la învățătură, 
pus în fața unei probleme practi

ce, nu știe de 
unde s-o înceapă, 
cum s-o rezolve. 
Această deficien
ță se poate înlătu
ra prin desființa

rea procedeului de a lua numai 
notițe la practică și de a fi spec
tator. Prin acest sistem studentul 
își complectează doar cursul, dar 
rămîne străin de procesul real de 
producție. Atunci cînd pune mîna 
și lucrează, înțelege mai bine și 
simte și bucuria muncii, a succe
sului.

Deci, nu calificare într-o singură 
meserie, ci cunoașterea efectivă a 
fiecărui proces al activității prac
tice pe care, mai tîrziu, inginerul 
o va îndruma.

mașina.
des întîlnit cazul

mult 
pună 
unde

cînd

unealtă; am fost, începînd de la 
muncitor și pînă la inginer, în 
fiecare funcție din procesul de 
producție. Am fost muncitor, șef 
de echipă, brigadier și inginer, 
începînd. de la sapă și pînă la 
combină, fiecare din noi am lucrat 
cu toate uneltele sau mașinile. 
Acum toate astea îmi folosesc 
neașteptat de mult. în acel timp, 
cînd eram student, priveam lucru
rile cu totul altfel. Unii dintre 

noi aveam păre
rea că ni se cere 
prea mult. Dimi
neața trebuia să 
ne sculăm la ora 
4 ca să îngrijim
animalele. Abia azi ne-am putut 
da seama ce mult am învățat din 
acele lucruri „mărunte“, fără de 
care nu ne-am fi putut acum des
curca.

Aceste învățăminte trase numai 
după cîteva luni de cînd muncesc 
ca inginer, m-au îndemnat să răs
pund întrebării puse într-o pagină 
universitară dacă studentul tre
buie sau nu să-și însușească o me
serie. Răspunsul meu se referă la 
studenții agronomi, deci nu trebuie 
generalizat.

Voiam să spun studenților că 
trebuie să considere practica ca 
cel mai serios program al pregă
tirii lor. Să nu le fie rușine a 
pune mîna pe sapă, pe volanul 
tractorului sau pe țesala din grajd; 
numai în felul acesta vor putea 
ști cum se face o treabă bună și 
care sînt greutățile celor pe care 
mîine îi vor conduce.

Să nu se tragă de aci concluzia 
că sînt de părere ca studentul să 
se specializeze într-o meserie u- 
nică în timpul practicii. Nu. EI 
trebuie să treacă prin întreg pro
cesul de producție, începînd de la

Ing. IOAN TRIF
raionul Marghita 
regiunea Oradea:

Citesc cu regularitate anumite 
probleme dezbătute în „Scînteia 
tineretului". Nu de mult, am citit 
un articol tn care se punea între
barea dacă studentul trebuie să.șl 
însușească sau nu în timpul prac
ticii o meserie. Mlam gîndit să-ml

spun șl eu părerea ; poate șl rîn. 
durile mele vor ajuta la elucidarea 
problemei.

Sînt inginer electrotehnic cu 3 
ani de practică deja. Am intrat în 
prima serie de absolvenți care 
trebuiau să îndeplinească stagia- 
tura (1 an de zile). Perioada de 
stagiatură mi-a prins extrem de 
bine. Din copilărie mi-a plăcut să 
meșteresc. Și totuși am urmat un 
liceu teoretic așa că numai din 
plăcere proprie am mal pus mîna 
pe cîte o sculă, m-am învîrtit pe 
lîngă o mașină simplă. Am ajuns 
apoi la facultate unde eram prea 
aglomerat și n-aveam timp să bat 
cu ciocanul, să tai fier etc. Fă
ceam cu tragere de inimă lucră 
rile practice de laborator, i 
erau prea puține. Practica am i 
cut-o mai mult oa spectator, ea 
fiind și prilejul unei destinderi. In 
25 de zile nu puteam cunoaște u- 
zina, dar să mai și lucrăm ceva. 
Dacă am fi început să lucrăm 
i-am fi „încurcat“ pe muncitori cu 
neștiința noastră. De altfel nici 
n-aveam timp ; ce puteam face în 
3—4 zile cît aveam pentru cunoaș
terea unei .«ectii ?

Am ajuns astfel inginer fără să 
știu cum se taie cu fierăstrăul de 
fier, cum se mîouiesc sculele etc. 
Dacă n-ar fi fost anul de stagiu 
ași fi fost numit șef de secție în
tr-un atelier electric. Cum m-aș fi 
descurcat? Mi-am daf seama de 
aceste lipsuri și am profitat de 
perioada stagiului la maximum. 
Mi-am lovit de nenumărate ori de
getele, mi le-am julit și mi-a sărit 
pilitură de la polizor în ochi. Mi 
s-a atras atenția de către munci, 
tori că nu fac bine, ml s-a expli
cat cum trebuie să procedez.

Cunoștințele practice pe oare ml 
le-am însușit în stagiu îmi prind, 
foarte bine în funcția pe oare 
dețin, energetic șef. Aș putea fa, 
oricînd față oa electrician la orice 
loc de muncă ; șl după o perioadă 
de aclimatizare m-aș descurca 

-j bine și oa maistru electrician.
M-am gîndit și mă gîndesc de 

nenumărate ori la colegii mei 
care n-iau depus interes prea mare 
în timpul practicii: cum se vor 
fi descurcat ? Cîte rezerve vor 
trebui să aibă neputîndu-se pro
nunța în fața anumitor „mărunți, 
șuri“ practice ? Șl din acest motiv 
unii din ei se văd siliți a se retra
ge în birou, între hîrtil.

Din experiența ce o am consider 
că inginerul, trebuie să.șj însu
șească meseria specialității în oare 
obține diploma.

Metodele prin care studentul sau 
inginerul tînăr poate ajunge la 
practica de muncitor și maistru 
diferă de la o specialitate la alta 
și chiar .de la om la om. Esențial 
este, însă, că acea practică tre
buie însușită ; numai astfel poate 
ajunge stăpîn pe specialitate,
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Flori la mormîntul 

dr. Petru Groza
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„înfăptuirea idealului 
înseamnă muncă cinstită 

nu trî ndăvie

ff

Marea majoritate a oamenilor 
tineri își stabilesc 
cență un drum în 
țea e legată de 
„ideal“ și infrînge 
închipuit de multe 
tru ca să-l atingă.

Unul a visat să devină un me
dic celebru, altul — un aviator 
neînfricat, cel de-al treilea — un 
meșter cu mîini de. aur. Sigur, 
nu toți cei care au pornit un ur
cuș ajung pe culmi, 
facțiile le vin din 
care-| apropie de ținta 
singuri și-au propus-o.

Sînt însă împrejurări în viață 
cînd pur și simplu nu se poate 
să pornești pe drumul pe care ai 
visat — fie că nu-i potrivit pen
tru firea și posibilitățile tale, fie 
că piedici obiective se interpun. 
Sini unii care-și coboară atunci 
idealul la rangul de pretext pen
tru a-și transforma perseverența 
într-o nejustificată încăpățînare 
de a forța uși care nu pot decît 
să rămină închise și pină la 
urmă, inevitabil, ratează. Alții — 
cei lucizi și puternici — se o- 
presc să chibzuiască și o por
nesc hotărîți, pe un drum mai 
potrivit, care le va oferi satis
facțiile Ia care au dreptul.

Cornel Pană e încă foarte tî- 
năr — are abia 19 ani. în 1955 
a terminat liceul, la „Gheorghe 
Șincai“. Fiecare din elevi își fău
rise un vis de viitor; al lui era 
să devină farmacist. Nu pentru 
fiecare om meseria aceasta poa
te fi un ideal ; lui Cornel ii plă
cea mult însă : poate pentru că-l 
permitea să stăpinească universul 
microscopic închis în flacoane șl 
pastile, poate pentru răbdarea și 
atenția la care.l obliga... Fi
resc, Cornel s-a apucat să-și în
deplinească visul. N-a reușit însă 
la examenul de admitere : un an, 
doi, trei... Intre timp stătea pe-a- 
casă. Învăța, se mai plimba — 
dar oricum, cu asta nu se pot 
umple zilele, ani la rind. Părinții 
nu.i ziceau nimic — se încordau 
doar să facă față tuturor greută
ților. Tn familie cîștiga doar ta
tăl — muncitor la imprimeria 
Filaret.

Cornel nu e un indiferent, își 
dădea seama că parazitează, că 
nimic nu justifică o atare exis
tență. Atunci și-a impus curajul 
unei discuții cu el însuși, al unei 
hotărîri care să-l scoată din si
tuația înjositoare în care se în
glodase. Soluția a venit limpede: 
„trebuie să învăț o meserie, să 
fiu independent, să trăiesc pe pi
cioarele mele. pe urmă, vom ve
dea...“.

Un timp. Cornel s-a învirtit 
prin cîteva ateliere particulare 
și a învățat — cit de cit — 
strungăria. Pe urmă, s-a rugat de 
un unchi, șef de sector la uzi
nele „Grigore Preoteasa" să-l a- 
jute să intre în fabrică. Unchiul 
l-a ajutat: a fost supus unui 
examen, s-a constatat că știe 
meserie, i s-a dat în primire o 
mașină și s-a apucat de lucru

Totul era nou in jurul luii și

din adoles- 
viață. Tinere- 
noțiunea de 
citeodată ne- 
greutăți pen-

munca, și mediul, și oamenii. 
Noi ii erau, mai ales, sentimen
tele : nu mai roșea cînd cineva 
îl întreba cu ce se ocupă. Se 
simțea îndreptățit să se distreze, 
să se bucure de viață, se simțea 
mîndru cînd, la chenzină, puica 
duce mamei cîștigul lui. menit să 
ușureze viața întregii familii

Cornel Pană lucrează în uzină 
numai de cîteva luni. Are o ade- 
vărată plăcere să spună tuturor 
că se simte bine, că nu se aș-

Miercuri la amiază membrii 
Ansamblului Teatrului de Opere
tă din Budapesta au depus o jer
bă de flori Ia mormîntul dr. Pe
tru Groza de la cimitirul militar 
Ghencea.

Au participat reprezentanți ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. P. Ungare la 
București.

Sosirea unei delegaci 
a Ministerului Sănătății 

al R. Cehoslovace

O datorie a tineretului
sprijinirea lucrărilor
în sectorul pomi-viticol

(Urmare din pag. l-a)

dar satls-
fiecare pas tepta să fie primit cu atîta prie- 

pe care tenie. La strungul din spatele 
lui lucrează Petrică Popescu; e 
mai vechi în meserie și nu-i e 
greu să prindă, dintr-o privire, 
atunci cînd vecinului i se în
curcă treburile și știe, cu tact și 
modestie, să dea o mină de aju
tor. Și datorită lui. Cornel Pană 
a cîștigat putere și încredere in 
sine.

Mi se pare un lucru bun că, 
devenind strungar. Cornel n.a 
părăsit visul de a urma o facul
tate ; numai că acum, în mintea 
lui, studiul s-a legat cu munca 
concretă. a căpătat un reazim in 
realitate : Cornel se pregătește 
pentru politehnică, va deveni in
giner — știe că-i vă veni mai 
ușor, cunoscind practic meseria — 
și se va întoarce aici, în între
prinderea care l-a primit. Poate 
că de data aceasta a intrat in 
hotărîrea viitorului luj mai mult 
calcul lucid decît înainte; Cor
nel s-a gindiț că vremea in care 
a lucrat in fabrică îi va da o 
experiență mai mult decît utilă 
pentru munca de inginer, că va 
ști să înțeleagă și să aprecieze 
mai profund efortul și rezultatele 
muncitorului.

Cîteva ore pe zi sînt dedicate 
studiului : matematică, chimie, 
fizică. La uzină are grijă să vină 
mai devreme, să intre în atmo
sfera muncii, privindu-și treaba 
cu considerație.

Este lăudabil [a Cornel Pană 
faptul că, deși tirziu, a avut cu
rajul să se întoarcă din drum și 
să pornească din nou, că a ințe-. 
Ies că situația familiei și socie
tatea, răspunderea sa de tînăr 
chemat să participe activ la mă
reața operă care se înfăptuiește 
în țara noastră, îl obligă la un 
efort și l-a făcut în mod cin
stit, dăruindu-se muncii. Nici
odată nu-i va fi rușine de ado
lescența în care a făcut primii 
pași independenți în viață, de ho
tărîrea lucidă pe care a luat-o. 
Experiența, cunoștințele, încrede
rea în sine pe care i le dă co
lectivul de tovarăși în care mun
cește, îi vor folosi toată viața.

ILEANA POPOVIC1

Miercuri dimineața a sosit în 
Capitală o delegație a Ministeru
lui Sănătății al R. Cehoslovace, 
care va purta discuții în vederea 
încheierii unui tratat de colabora
re în domeniul ocrotirii sănătății 
între guvernele Republicii Ceho
slovace și Republicii Populare " 
mine.

Din delegația cehoslovacă 
parte Josef Plejhar ministrul 
nătății al R. Cehoslovace, dr. 
Mariani, locțiitor al împuternici
tului cu problemele de sănătate 
din Slovacia și dr. Bogumil Dou- 
bek.

Ro-

fac 
Să- 
Jan

Reîntoarcerea 
Circului de Stat 

din R. D. âermană
Ieri după amiază, expresul „32“ 

a adus în Capitală artiștii Circu
lui de Stat din București, care 
timp de aproape 2 luni de zile au 
întreprins un turneu tn R. D. Ger
mană. Despre această vizită ne-a 
■vorbii plin de amabilitate — încă 
pe peronul Gării de Nord — tov. 
Vasile Cojocaru. directorul Circu
lui de Stat din București

— Colectivul nostru — ne-a spus 
. tov. Vasile Cojocaru — a 
întors vizita pe care artiștii cir
cului german „Aeros" au Intre, 
prlns-o anul trecut tn (ara noas
tră. Colectivul nostru a prezentat 
Intre 6 februarie și 16 martie la 
Leipzig un număr de 80 de spec
tacole. La programele prezentate 
au asistat peste 120.000 de specta. 
tort. Radioul, televiziunea și presa 
germană ne.au acordat, de aseme
nea, o aten(ie deosebită, elogiind 
de nenumărate ori măiestria, fan. 
tezia și înalta pregătire a artiști
lor noștri.

— Ce numere au plăcut mai 
mult?

— Intr-un cuvtnt, toate. Totuși, 
In mod special au plăcut numere, 
le pline de fantezie și măiestrie 
prezentate de artista emerită Dina 
Mihalcea (dresură de lei), acroba
țiile la basculă executate de trupa 
Maximllian, Duo Hutărăr — acro
bații la avion — Duo Castan 
la grindă cu motocicleta.

țărani din comună care să lucreze 
în acest sezon în via și livada gos
podăriei pentru a asigura condi
țiile unei recolte superioare de 
struguri și fructe. Comitetul 
U.T.M. din Răzvani a convocat o 
adunare deschisă în care li s-a ex
plicat tinerilor datoria de a spri
jini munca în gospodăria sociali
stă învecinată; importanța dezvol
tării viticulturii și pomiculturii în 
țara noastră ; urgența lucrărilor.

I Tinerii și mai ales utemiștii, au 
i fost de acord cu propunerea secre- 
1 tarului și a doua zi, peste 100 din
tre ei s-au prezentat la gospodă
rie. Așa stînd lucrurile, secția 
pomi-viticolă a pornit temeinic la 
treabă. La livada de pomi a fost 
repartizată o echipă de 16 tineri 
dintre cei mai pricepuți în acea
stă muncă. Tînăra ingineră Ana 
Damache i-a inițiat în multe pro
bleme horticole. In mai puțin de 
10 zile cele 36 hectare de livadă 
au fost curățate de uscături. 
După aceea pomii au fost curățați 
de omizi și licheni și au fost stro
piți cu ulei horticol. Tot în zilele 
lui februarie au fost săpate peste 
400 de gropi în care în luna mar
tie au fost plantați puieți de pruni, 
caiși, vișini etc.

O rodnică activitate s-a desfă
șurat și la vie. Pe suprafața celor 
32 de hectare de vie pe rod, foar
te mulți stîlpi de la spalieri erau 
șubrezi și butucii de vie au fost 
culcați la pămînt sub povara re
coltelor din anii trecuți. Conduce
rea gospodăriei a luat măsuri ca 
acești stîlpi să fie înlocuiți. Peste 
20 de tineri din gospodărie și a- 
proape 50 de tineri zilieri din Răz
vani, au săpat în mai puțin de 
trei zile 2.424 de gropi și au în
locuit tot atîția stîlpi. Dintre cei

vechi au fost recondiționați peste 
1.100 bucăți.

Tinerii zilieri din Răzvani i-au 
ajutat pe muncitorii gospodăriei și 
în altă privință. Ei cunoșteau bine 
locurile din comună unde se aflau 
depozitate mari cantități de mra- 
niță atît de necesară solului pe 
care se află cultivată viță de vie. 
Utemiștii Ion Bădica, Alexe Cris- 
tache, Maria Ilie și alții au mers 
împreună cu un tractorist de la 
gospodărie și i-au indicat locurile 
unde se află acest îngrășămînt na
tural. Tot ei, împreună cu mulți 
alți tineri din Răzvani și din gos
podărie, au cărat și împrăștiat în 
vie mai bine de 15 tone mraniță. 
Acțiunea aceasta este încă în plină 
desfășurare.

In ce privește brigada utemistă 
de tractoriști, condusă de Miftode 
Luțig, ea nu numai că și-a înde
plinit zilnic planul de producție 
dar l-a și depășit. Aflînd de meto
da minerului Mihai Tucaciuc cei 
cinci tractoriști au hotărît să o 
aplice și ei la locul lor de muncă. 
Intr-o scurtă consfătuire, la care 
au participat organizatorul de par
tid Dumitru Grozea și inginerul 
horticol, ei au hotărît ca fiecare 
tractorist să efectueze în fiecare 
zi cel puțin un hantru peste plan.

In prezent, secția pomi-vitioolă 
a gospodăriei agricole de stat „I. 
L. Caragiale" e pe punctul de a 
termina toate muncile de primă
vară. Succesul acesta se datorește 
indiscutabil și tineretului și mai 
ales organizației de bază U.T.M., 
care a sprijinit conducerea gospo
dăriei cu spirit de răspundere, do
vedind capacitate de organizare și 
mobilizare a tineretului, într-un 
moment cînd contribuția tinerilor 
era indispensabilă pentru asigura
rea unei recolte sporite de struguri 
și fructe.

oo

După 42 de ani de la pre
mieră, opereta lui Kalman „Syl 
via**. sau „Prințesa ceardașului 
— continuă să fie un mare suc 
ces de public și în această per 
manență deslușim semnul valo 
rilor certe.

Romantismul subiectului an 
decență, nu e desuet și de aceec 
„Sylvia** este ceea ce se poatt 
numi — păstrvnd toate propor 
țiile genului respectiv — o lu 
crare clasică. Muzica geneToa 
să în inspirație, antrenantă, st 
ascultă cu plăcere și se fredo 
nează cu ușurință. Kalman a 
fost un compozitor prin exce 
lentă maghiar, la care aparte 
nența națională se simte di: 
plin, și acesta este unul dii. 
farmecele operetei.

Artiștii teatrului de opereti 
din Budapesta — a căror pre
zență la noi este un eveniment 
de mare atracție — sînt con 
știenți de faptul că „Sylvia** nu 
imbătrînește decît în detaliile 
acțiunii, pe care de aceea, li 
bretiștii Bekeffy și Keller De- 
zsd și-au permis să le modifice 
Am asistat deci la o nouă ver
siune care dă o generoasă ex
tindere textului rostit. Cu atît 
mai considerabilă 
perfecțiunea acestor 
care se fac înțeleși 
admirați, doar prin 
mimică, intonație.

Celebra Honthy Hanna ofe
ră nu numai spectacolul unei 
tinereți și ținute fizice uimi
toare, dar și pe cel al vervei și 
optimismului contagios, care se 
desfășoară parcă sub simbolul 
replicii „Ce frumoasă e viațal** 
Această artistă pure a face o 
demonstrație de ceea ce se nu
mește stil în operetă, căci și in 
genul acesta, care aparent per
mite toate libertățile, există un 
stil, ce-și are normele lui, dic
tate în primul rind de bun 
gust, și de conștiința pregătirii 
artistice. Sub semnul acestei a- 
tente cizelări evoluează între
gul ansamblu.

Profesionalismul 
chelnerului Mișka, 
de un mare actor,
mii, surprinde prin naturalețe, 
ca și sentimentalismul bonom

este însă 
interpreți 
și sincer 
atitudine,

INFORMAȚII
Miercuri dimineața a sosit tn 

Capitală o delegație guvernamen
tală daneză și o delegație guver. 
namentală norvegiană în vederea 
încheierii unor acorduri bilaterale 
aeriene între Danemarca. Norve
gia și R. P, Romînă.

★

Artiști al Teatrului de operetă 
din Budapesta au prezentat 
miercuri după amiază studenților 
din Capitală fragmente din opere, 
tele ..Contesa Maritza" de Kalman 
șl „Tlrgul de 
au Interpretat 
maghiare.

Studenții au 
nifestafie de 
maghiari.

Jacoby fl 
operetele

făcut o 
simpatie

caldă ma- 
artiștilor

SĂ COMBATEM
refrenul retrograzilor:
„Femeia la tigaie“

(Urmare din pag. l-a)

rele fete, conducătorii sectorului au 
răspuns textual: „Locul fetelor și 
al femeilor e Ia tigaie și la mă
tură. Dacă nu le convine cu mun
ca pe care le-am dat-o să plece“. 
Sînt bărbați destui, iar ele se pot 
mărita...“

Blocul de ulei din Ploeștl. Sala tabfouM de comandă de Ja Instalația de solventa« cu turturel

Asemenea concepții sînt incom
patibile cu calitatea de conducă
tori ai producției. Ele sînt o re
miniscență a atitudinii înapoiate 
față de femeie și de aceea trebuie 
stirpite.

Intervențiile comitetului U.T.M. 
la conducerea uzinei, sprijinul ce
rut comitetului de întreprindere, 
au fost totuși zadarnice. Deși to
varășul Vasile Oprișoreanu, preșe
dinte al comitetului de întreprin
dere, a promis că va „studia“ si
tuația, nu s-a luat încă nici o 
măsură.

Ba mai mult, între timp fenome
nul acesta s-a întins. In întreaga 
uzină, în toate sectoarele mai mul
te fete sînt puse să îndeplinească 
cele mai grele operații, ceea ce 
nu corespunde nici pe departe cu 
grija care trebuie să le fie acor
dată.

Situația aceasta este condamna
bilă și necesită măsuri urgente și 
severe.

Pretutindeni, în toate întreprin
derile, comitetele U.T.M. trebuie 
să sprijine calificarea tinerelor 
muncitoare și activitatea lor în 
producție. Organizațiile U.T.M. e 
necesar să aibă grijă ca fetele și 
femeile care ocupă funcții auxi
liare să învețe treptat să mînuiască 
mașinile. Ele au datoria să educe 
pe tinerii muncitori în spiritul 
unei atitudini corecte și tovărășești 
față de femeie, să vină în fața 
direcțiunilor de întreprinderi cu 
propuneri menite să asigure condi
ții optime de lucru tinerelor mun
citoare.
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(Urmare din pag. l-a)

c) . datorită dezvoltării produc
ției capitalist^ situația clasei 
muncitoare din țările burgheze 
poate, pasă-mi-te, să se îmbună
tățească neîncetat ;

d) antagonismele de clasă din 
capitalism ar dispare de la sine.

Că toate aceste teze ale lui 
Pierre Rimbert au drept scop a- 
părarea, apologia capitalismului 
și că ele nu ,au nimic comun cu 
interesele proletariatului este 
clar de la prima vedere. Dar să 
examinăm și faptele, realitatea 
vie din țările capitaliste, pentru 
a vedea concret cită lipsă de 
onestitate științifică, cită rea 
credință trebuie să aibă ideo
logii burghezi și îndeosebi 
acei care se prezintă sub 
masca de „socialiști“ ca Rimbert 
atunci cînd neagă pauperizarea 
muncitorilor în capitalism.

indicele de bază pentru apre 
cierea situației clasei muncitoare 
în țările capitaliste este raportul 
dintre valoarea forței de muncă 
și salariul real. De aceea el va 
trebui primul examinat atunci 
cînd vorbim de pauperizare si în 
deosebi de cea absolută.

Raportul dintre valoarea forței 
de muncă și salariu, trebuie însă 
examinat nu static, ci în dina
mica lui. Aceasta deoarece * at:ț 
valoarea forței de muncă cit și 
salariul real nu sînt mărimi fixe 
ci mărimi schimbătoare. Să le 
examinăm pe rind.

Valoarea forței de muncă este 
supusă în esență la două influ
ențe contrare: pe de o parte 
creșterea productivității muncii 
ducînd la ieftinirea produselor a 
căror valoare intră în comuonen 
ța valorii forței de muncă, con
tribuie la reducerea valorii forței 
de muncă; pe de altă parte, însă, 
necesitățile pentru producerea, Ș> 
reproducerea forței de muncă a 
prancitorului nu rămîn mereu a-

Plăgile capitalismului
nu pot ii ascunse ®

- - -   - -

Seen* din „Sylvia“ în interpretarea artiștilor maghiari
al bătrînului Feri — Homm 
Pal. în actele II și III, Ratho- 
ny Robert, în Béni a fost de 
un dinamism irezistibil.

La ansamblul maghiar talen
tul dramatic merge însă mină 
în mînă cu cel muzical. De a- 
e.eea Cecilia, Mișka, Feri și 
Béni știu să-și spună melodia 
operetei, cînd pe alocuri ea își 
face loc în text.

Sylvia — Németh Marika, a 
adus pe lîngă drăgălășenia sce
nică de-a dreptul cuceritoare, o 
efectivă sensibilitate muzicală, 
și, ceea ce uneori e rar de găsit 
in spectacolele de acest gen, un 
glas frumos, timbru plăcut, mi
nuit cu tehnica vocală necesară 
unei cîntărețe, care nu are ne
voie neapărat de diminuarea 
„de operetă**. întregul ansam
blu este dominat de o trăsătură 
cunoscută ca națională : vigoa- 
rea temperamentului. Dar din 
acest punct de vedere Gyenes 
Magda-Stâzi, deține o întîietate 
la care contribuie din plin fru
musețea ei, căldura ciutului și

ținuta mișcării scenice. Baksav 
Arpad este bine în rolul lui 
Edvin, însă fără efortul de a 
pigmenta culoarea ștearsă hă
răzită — parcă prin tradiție ■— 
junelui prim.

Esențială este contribuția re
gizorului Szinetăr Miklos, care 
avind la îndemînă asemenea 
forțe a realizat un spectacol de 
un ritm și o vioiciune cuceri
toare. Măiestria regizorului se 
simte în gradațiile scenelor, în 
contrastele de atmosferă, în fap
tul că spectacolul, deși cu mul
tă proză, „ține** fie chiar și în
țeles „în mare**.

Decorurile pictorului sceno
graf Fuldp Zoltan sînt evoca
toare, (Actul I — sala Teatru
lui de varietăți „Orfeum**) de 
un gust remarcabil.

Sub conducerea cunoscutului 
dirijor Brody Tamâs orchestra 
sună bine, precis și muzical, în
tregind spectacolul admir ab'l 
al ansamblului maghiar.

ADA BRUMARU

șlefuit al 
interpretat 
Feleki Ka-

TINERII
își însușesc inițiativa
LUI TUCACIUC

celeași și în general cresc. Ne
voile muncitorului în secolul XX 
se deosebesc într-o măsură în
semnată de celP ale muncitorului 
de la începutul secolului XlX-lea. 
A crescut intensitatea muncii și a 
apărut implicit necesitatea aco
peririi unui plus de energi? uma
nă cheltuită, au sporit necesită
țile de transport, unele necesi
tăți de calificare, necesitățile 
culturale etc. Ga urmare toate 
noile necesități istoricește apăru
te în producerea și reproducerea 
forței de munca determinînd ne
voia unui spor de mărfuri și ser
vicii în acest scop dau naștere 
unei tendințe de creștere a valo
rii forței de muncă. La rîndul lor 
creșterea prețurilor, creșterea 
chiriilor etc, acționează în a- 
ceiași direcție. Tendința domi
nantă este aceea a creșterii va
lorii forței de muncă. Cit privește 
salariul real, acesta este determi
nat de valoarea forței de mun
că. El nu coincide însă decît 
rareori cu valoarea forței de 
muncă, regula fiind abaterea în 
jos a salariului real de la va
loarea forței de muncă. Schim
bările în mărimea salariului sînt 
determinate de o serie întreagă 
de fenomene, cum sînt schimbă
rile în volumul producției, în pro
ductivitatea muncii, în valoarea 
banilor și dinamica prețurilor, în 
durata zilei de muncă și inten
sitatea muncii, în raportul dintre 
cerere și ofertă ; de asemenea

ele depind de fazele ciclului in
dustrial (criză, depresiune, în
viorare, avînt) ș.a.m.d.

O particularitate foarte însem
nată a oscilației prețului forței 
de muncă — deci a salariului — 
este aceea că, spre deosebire de 
prețul altor mărfuri, de regulă în 
capitalism ea se produce sub va
loare <e vorba de valoarea forței 
de muncă). Lucrul se explică 
prin împrejurarea că vînzarea 
forței de muncă a muncitorului 
are. loc in condiții deosebit de 
grele și anume existența unei 
mari mase de șomeri și a unei 
uriașe suprapopulații relative a- 
grare, utilizarea în masă și cu 
salarii foarte reduse a copiilor 
șl femeilor, crizele economice etc. 
Toate aceste împrejurări sînt fo
losite de capitaliști la maximum 
pentru ca în interesul obținerii 
unor profituri cit mai mari, să 
plătească muncitorilor salarii sub 
nivelul valorii forței de muncă. 
In anumite cazuri însă, cu ca
racter de excepție, poate avea loc 
și e creștere a salariului peste 
valoarea forței de muncă. Așa de 
pildă, salariul aristocrației mun
citorești. Tendința istorică funda
mentală însă, este aceea a creș-

tadelă a lumii capitaliste 
temporane. întrucît, însă, 
vom putea dispune de datele re
feritoare la evoluția valorii for
ței de muncă în această țară, ne 
vom folosi în locul lor de datele

con- 
nu

cu privire la bugetele de familie.
De la început, însă, trebuie să 

subliniem că aceste bugete, deși 
se apropie în bună măsură de 
valoarea forței de muncă, totuși 
nu reprezintă valoarea forței de 
munca, deoarece fiind făcute de 
economiștii burgheziei și încă cu 
o sgîrcenie deosebită, nu includ 
toate cheltuielile necesare pentru 
producerea și reproducerea for
ței de munca, în conformitate cu 
necesitățile contemporane. Cu 
alte cuvinte, datele acestor bu
gete sînt sub nivelul valorii for
ței de muncă. Cu atît mai mult 
însă va apare evidentă discre
panța dintre valoarea forței de 
muncă și salariul real.

Iată această comparație:

(Urmare din pag. l-a) 

același nesecat izvor al inițiativei 
creatoare a maselor.

v Dorința unanimă de a îmbună
tăți necontenit producția prin ze
cile, sutele și miile de propuneri 
prețioase, nu -este altceva decît 
expresia unei înalte conștiințe 
muncitorești, a hotărîrii cu care 
oamenii muncii luptă pentru în
tărirea patriei noastre.

S-a văzut deci că un număr de 
11 brigăzi, numai din sectorul 
Șotinga al bazinului carbonifer 
Doicești, s.au încadrat în între
cere pe baza unor obiective mai 
concrete pe fiecare loc de muncă 
și pe fiecare schimb.

Dar rezultatele ? Cum s-a răs- 
tont acest fapt asupra realizării 
sarcinilor de plan ce revin în
treprinderii ?

Pe luna februarie, cel mal mare 
succes l-au înregistrat autorii 
propunerii de a realiza un metru 
înaintare pe schimb. Tinerii mi
neri din brigada condusă de Gh. 
Stroe au înaintat nu un metru 
pe schimb, cit își propuseseră, ci 
un metru și 30 centimetri. O ase
menea cifră nu-i de loc ușor de 
atins. Băieții au avut la bază ex
periența bună dobîndită in cursul 
lunii ianuarie, cînd brigada a 
realizat 100,50 metri înaintare, 
clfră-record pe Întregul bazin 
carbonifer. Și numai faptul că 
luna februarie a fost mai scurtă 
i-a împiedicat să-și întreacă pro
priul lor record.

De altfel, lupta pentru îndepli
nirea angajamentelor luate, a 
scos în evidență îmbogățirea ex
perienței minerilor. Tînărul Du
mitru I. Dragomir este autorul 
brigăzilor „gemene“. Abatajul 
său aflindu-se față în față cu cel 
al brigăzii conduse de Dumitru 
Nastasia, pentru a înlătura tim
pii neproductivi, aprovizionarea 
pe rind cu vagoneți, părăsirea

ambelor abataje atunci cînd se 
face pușcarea într-unul singur 
etc., acest inventiv miner a pro
pus unificarea brigăzilor. Acum 
lucrul se desfășoară simultan in 
ambele abataje. Pușcarea se face 
în același timp, evacuarea căr
bunelui la fel, iar pe deasupra — 
minerii folosesc un singur rind 
de scule.

Tinerii mineri înțeleg nu nu
mai să-și îndeplinească îndato
ririle lor zilnice. Pe ei îi frămintă 
necontenit dorința de a da mai 
mult cărbune, de a revoluționa 
metodele de lucru De aici se nasc 
înnoirile aduse producției. Iar spi
ritul înnoitor este expresia unui 
înflăcărat sentiment patriotic.

Amintisem mai înainte că mi
nerii din brigada lui Dragomir 
se angajaseră să dea o tonă și 
jumătate cărbune peste plan de 
fiecare schimb și echipă, in pri
mele 13 zile ale lunii martie, 
echipele din brigada lui Dragomir 
n-au dat în nici un schimb mai 
puțin de două tone cărbune peste 
plan, iar in ultimele zile — cite 
trei.

In detașamentul fruntașilor se 
află și minerii celorlalte brigăzi 
de tineret. Aici ei au ajuns prin 
muncă modestă, dar nu au lipsit 
nici episoadele dramatice.

In brigada lui Briceag se crea
seră la un moment dat neînțele
geri. Acestea erau pricinuite de 
faptul că una din echipele din 
brigadă, cea condusă de tinărul 
Tănase T. Gheorghe, dădea în 
fiecare zi cite doi-trei vagoneți 
de cărbune mai puțin decît cele
lalte. Băieții au făcut promisiuni, 
dar lucrurile nu s-au îndreptat. 
Atunci, șejul brigăzii îndemnat 
de ceilalți tineri, care își vedeau 
amenințată îndeplinirea propriilor 
lor angajamente a cerut scoate
rea din brigadă a lui Tănase. Dar 
comuniștii l-au convins că gre
șește. Ei i-au explicat că datoria

sa este să-i ajute pe cei rămași 
in urmă și nu să se descotoro
sească de aceștia. De fapt, Tă
nase și ortacii săi nu știau cum 
să lucreze. Responsabilul brigăzii 
a revenit asupra cererii sale- A- 
tent, el l-a ajutat îndeaproape pe 
tovarășul său de muncă. Acum, 
toate echipele brigăzii dau cite o 
tonă de cărbune peste pian în 
fiecare schimb.

Conducerea sectorului Șotinga 
ne. a arătat prin cîteva cifre in
fluența pe care au exercitat-o 
brigăzile fruntașe asupra întregii 
producții. Pe prima decadă a lu
nii martie față de prevederile 
planului randamentul fiecărui 
miner a crescut cu 8 la sută. 
In aceeași perioadă, randamen
tul fiecărui membru al brigăzi
lor conduse de Dumitru I. Dra
gomir, Constantin Gr. Vișan, 
Gheorghe A. Briceag și Gheor
ghe Stroe a crescut intre 16 și 
33 la sută.

De aici reiese clar aportul adus 
de tinerii mineri la sporirea pro
ducției de cărbune și perspecti
vele care le stau in față.

Anii Bugetul Heller 
anual (dolari)

Salariul mediu 
anual în indus
tria prelucrătoa

re a S.U.A.
(dolari)

Salariul în pro
cente față de bu

getul Heller

1944 2.964 2.396 80,9
1945 3.075 2.308 75,0
1946 3.576 2.274 63,4
1947 3.894 2.598 66,8
1948 4.111 2.815 68,5
1953 5.405 3.728 68,9

Așa dar, cu toate că apologe- ceasta dovedește tocmai pauperi- 
ții burghezi vorbesc despre „fe- zarea absolută a muncitorilor din 
ricirea oferită de modul de viață S.U.A. Gu alte cuvinte realitatea 
american“, cifrele bazate pe sta- din S.U.A. dovedește de mincinos 
tisticile oficiale americane dove- pe așa zisul „socialist 
dese că salariul real în S.U.A. a ' '
scăzut, grav în anii postbelici nu 
numai în raport cu valoarea for
ței de muncă dar și față de „mi
nimul de trai“ (bugetul Heller)

__ _r_______ ____ _ _ calculat de ei. La rîndul său, a- 
terii disproporției dintre salariul cest lucru dovedește că în S.U.A. 
real și valoarea forței de muncă 
în sensul abaterii în jos a sala
riului față de valoarea forței de 
muncă.

Să dovedim acest lucru prin 
exemplul S.U-A., principala ci-

condițiile de reproducere a for
ței de muncă nu sînt normale ci 
ele se îngreunează, o parte eres- 
cîndă din valoarea forței de 
muncă a muncitorului nefiind a- 
coperită de salariul real. Or, a-

t“ Pierre 
Rimbert cu „teoria“ lui după
care în capitalism „de regulă ge
nerală salariul real trebuie să
corespundă valorii forței de mun
că“.

Numeroase alte fapte îl infirmă 
pe Rimbert și pe ceilalți trîmbi- 
țași ai capitaliștilor. Despre acea
sta voi vorbi în partea a doua a 
acestui articol (care va fi publi
cată într-unul din numerele vii
toare ale „Scînteii tineretului").

„Cursa Păcii" 
bate la ușă. La 
ediția din acesl 
an a tradiționa
lei competiții 
cicliste cart 
străbate trei 
țări prietene, 
vor participa ș' 
o serie de ru
tieri din alte 
țări europene 
lată un mo
tiv în plus și 
pentru cicliștii 
noștri de a se 
pregăti cu și 
mai multă grijă 
pentru V arșo- 
via — Berlin — 
Praga.

In fotografie 
puteți vedea un 
aspect de la re
centul concurs 
desfășurat 1 a 
Cluj în cadrul 
pregătirilor co
mune ale loturilor 
stantin Dumltrescu.

de cicliști romîni și germani, cîștigat de Con-

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

■ Zilele trecute au luat sflrșit 
campionatele republicane universi. 
tare de schi desfășurate pe pir. 
tlile din munții Partngului. La tn- 
trecerl au participat cel mai buni 
sportivi din centrele universitare 
București, Orașul Stalin. lași, Tg. 
Mureș și Cluj. O comportare re- 
marcabilă au avut studenții bucu- 
reșleni care au cîștigat toate pro. 
bele.

lată campionii universitari de 
schi : fete : slalom special. Lecsen 
Gertrude IW’l/lO. Prdba de sla. 
lom uriaș a fost clștlgată tot de 
Gertrude Lecsen cu l'45”2/10; co- 
borire : Speck Uta 1,27”. Probele 
de 5 km și coborire au fost clști- 
gate de Klein Gertrude, Băieți : 
slalom special : Vasile Cirstocea 
1’50”3/10. Studentul Valeriu Io- 
nescu a fost declarat campion la 
trei probe: slalom uriaș (1'34”) 
coborire (l’21”3/10) și proba de 
combinată alpină. Proba de 15 km. 
a fost ciștigată de Pășcălău Ma
rian.

• Marți seara a părăsit Capitala, 
piecînd spre Turcia, echipa de 
atlețl romîni care la 23 martie va 
participa la Ankara la prima edi. 
țle a competiției „Crosul Balca
nic“.

Lotul atleților romîni este alcăr 
tuit din C. Grecescu, T. Strzei- 
biski, I. Pricop, V. Pop, I. Vellcu 
și V. WelSs.

După competiția de Ia Ankara, 
atlețli romîni vor participa, la 30 
martie, la tradiționalul cros orga
nizat de ziarul „L’Humanité“ de 
la Paris.

■ După cum transmite agenția 
ateniană „Athenagence", presa 
sportivă din capitala Greciei con
sacră ample comentarii tntllnirii 
de baschet ce se va desfășura la 
Atena la 30 martie Intre echipele 
C.C.A. București și Panellinios 
Atena.
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Vizita oaspeților romîni
In Ind ìa

MB

Scrisoarea de răspuns
I t

a luì IV. A HHGA\I\ :
la mesajele lui H. MACMILLAN

TINERETULUI

SINDRI 19. — (De la trimisul 
special Agerpres). Părăsind mărfi 
dimineața Madrasul, tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Romîne, 
însoțit de tovarășii Emil Bodnă- 
raș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe, au 
sosit la Chittaranjan, localitate 
situată la 180 km. nord-vest de 
Calcutta. Chittaranjan — purtînd 
numele unui mare patriot indian 
— este un oraș industrial mo
del, construit în jurul uneia din 
cele mai importante uzine de lo
comotive din india. întregul oraș, 
care se întinde pe o suprafață 
relativ mică și cuprinde o popu
lație de 35.000 locuitori, este al
cătuit din locuințe, centre comer
ciale, un complex medical, școli, 
terenuri sportive.

Aici, înalții oaspeți romîni au 
fost întîmpinați de directorul u- 
zinei, Ramchandram, care i-a sa
lutat în numele întregului perso
nal și care a expus apoi progre
sele importante realizate în 
cursul ultimilor ani în domeniul 
comunicațiilor feroviare din In
dia. Un rol important pe această 
linie îl joacă uzina de vagoane 
de la Perambur — în apropiere 
de Madras — și uzina de loco
motive de la Chittaranjan, inau
gurată la 26 ianuarie 1950, ziua 
proclamării Republicii India. U- 
zina de la Chittaranjan a pro
dus în anul 1957, 600 locomotive 
față de o locomotivă în 1950.

Oaspeții romîni au vizitat uria
șele hale ale uzinei, în care sînt 
instalate topitoria, mașinile grele, 
cazanele, ansambtarea, fiind pre
tutindeni obiectul unor calde ma
nifestări de simpatie din partea 
muncitorilor. Apoi oaspeții au vi
zitat cîteva din instituțiile ora
șului — clinica, spitalele, școala.

La sfîrșitul vizitei, tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș și 
Avram Bunaciu s-au întreținut 
prietenește cu conducătorii uzi
nei, care le-au oferit în dar o lo
comotivă în miniatură din alu
miniu.

In după-amiaza zilei de 18 
martie, tova’rășul Chivu Stoica 
și persoanele care-1 însoțesc au 
părăsit Chittaranjan, îndreptîn- 
du-se spre Sindri, uneje se află 
cea mai mare fabrică de îngră
șăminte chimice din India. In 
cursul drumului spre acest oraș, 
automobilele în care se aflau 
înalții oaspeți au trecut pe lingă 
barajul Maithon — care asigură 
orașului și uzinei energia electri
că. Pe parcurs oaspeții au putut 
de asemenea admira, în zare, așe
zările din bazinul carbonifer din 
valea largă a rîului Damodar.

Deși se lăsase seara, populația

satelor prin care a trecut con
voiul de automobile umplea mar
ginile șoselei, fluturînd steaguri 
și batiste multicolore. Urările de 
bun venit și salutul — atît de 
des pronunțat zilele acestea în 
India — „Hindi Rumîni bhai 
bhai“ — a răsunat din nou la tre
cerea oaspeților romîni.

Miercuri dimineață tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș și 
Avram Bunaciu, 
vizita de prietenie în India, 
vizitat fabrica de îngrășăminte 
chimice din Sindri.

Această fabrică — primul mare 
proiect industrial al Indiei reali
zat după dobîndirea independen
ței — este cea mai mare fabrică 
de acest gen din Asia și una din 
cele mai moderne din lume.

Marea importanță a acestei fa
brici constă în rolul important 
pe care-1 joacă în lupta Indiei 
împotriva foametei și pentru asi
gurarea aprovizionării populației 
cu produse agricole. Pe lingă a- 
ceasta, fabrica este un important 
centru de pregătire a cadrelor de 
ingineri și al tehnicienilor nece
sari în industria chimică, elec
trică și mecanică.

★
CALCUTTA 19 (De la trimisul 

special Agerpres): In după-amia
za de 19 martie tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne. însoțit 
de tovarășii Emil Bodnăraș, vice-

continuîndu-și
au

președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Avram Bunaciu, 
nistrul Afacerilor Externe, au 
sit la Calcutta.

în acest important centru in
dustrial se află întreaga industrie 
de iută a îjidiei, numeroase cen
tre de prelucrare fiind instalate pe 
malurile rîului Hugli, pe o rază 
de 50 de km. în jurul Calcuttei. 
Se găsesc de asemenea în oraș im
portante întreprinderi industriale, 
ca turnătorii, întreprinderi de fa
bricare a hîrtiei, fabrici de prelu
crare a laptelui, mori și numeroa
se întreprinderi poligrafice. Orașul 
acesta constituie de asemenea cel 
mai important centru de concen
trare a proletariatului industrial 
din India.

La sosirea pe aeroportul pavoa
zat cu drapelele de stat ale R.P. 
Romîne și Republicii India, înal
ții oaspeți au fost salutați de pri
mul ministru al statului Bengalul 
de Vest, dr. Roy, care le-a pre
zentat pe membrii guvernului local 
și alte personalități oficiale venite 
în întîmpinarea solilor poporului 
romîn.

Pe tot parcursul, pînă la reșe
dința ce le-a fost rezervată în Cal
cutta, populația a făcut oaspeților 
romîni o caldă manifestație de 
simpatie.

Seara, la reședința guvernatoru
lui, primul ministru al Bengalului 
de Vest, dr. Roy, a oferit un di
neu în cinstea inalților oaspeți.

mi-
30-

Studenti romìni la Moscova

Constantin lliescu, student la Conservatorul de Stat din Moscova, 
este in același timp un pianist talentat. Prietenii s-au strîns în 

jurul Iui să-l asculte

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dată publicității scrisoarea 
de răspuns a lui N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., la mesajele din 
16 ianuarie și 8 februarie 1958 
ale primului ministru al Marii 
Britanii, Harold Macmillan. In 
scrisoare se spune printre altele :

Acceptarea de către guvernul 
Marii Britanii a construirii de 
baze americane pentru rachete pe 
teritoriul țării sale reprezintă un 
element serios de agravare a si
tuației internaționale, a relațiilor 
dintre Statele Estului și Vestului.

Guvernul sovietic, arată N. A. 
Bulganin, nu poate de asemenea 
să treacă cu vederea Cartea Albă 
a guvernului englez în care „se 
afirmă de fapt hotărîrea Marii 
Britanii de a folosi prima armă 
atomică și cu hidrogen împotriva 
Uniunii Sovietice".

Aceste acțiuni ale guvernului 
englez, scrie N. A. Bulganin, 
sînt incompatibile cu asigurarea 
dată de el despre năzuința de a 
contribui la atenuarea încordării 
internaționale și de a îmbunătă
ți relațiile dintre Marea Britanie 
și Uniunea Sovietică.

N. A. Bulganin atrage atenția 
asupra tărăgănării rezolvării pro
blemei privind convocarea unei 
conferințe la nivel înalt, precum 
și asupra faptului că guvernele 
Marii Britanii, S.U.A. și a altor 
state participante la Uniunea 
nord-atlantică, înfăptuiesc în ritm 
accelerat măsuri practice în do
meniul pregătirilor militare.

N. A. Bulganin confirmă că 
guvernul sovietic este gata să 
examineze la conferința la nivel 
înalt problema interzicerii folosi
rii spațiului cosmic în scopuri 
militare și a lichidării bazelor 
militare străine de pe alte teri
torii, precum și problema înche
ierii tratatului de pace cu Ger
mania.

Firește, scrie el, problema uni
ficării R.D.G. și R.F.G. într-un 
singur stat, care este în întregi-

me de competența acestor două 
state germane, nu poate consti
tui obiectul examinării la o vii
toare conferință la nivel înalt.

Șeful guvernului sovietic de
clară de asemenea că U.R.S.S. 
nu poate fi de acord cu discuta
rea unor probleme ca situația din 
țările Europei răsăritene.

Declarînd că guvernul sovietic 
nu obiectează ca la conferința la 
nivel înalt să aibă loc un schimb 
de păreri asupra căilor și mij
loacelor de întărire 
N. A. Bulganin scrie 
tează însă împotriva propunerii 
S.U.A. care urmărește 
rea principiului 
membrilor permanenți ai 
liului de Securitate.

N. A. Bulganin subliniază că 
unitatea de vederi a guvernelor 
Uniunii Sovietice și Marii Brita
nii asupra necesității convocării 
unei conferințe la nivel înalt o- 
feră speranțe serioase de succes 
eforturilor care se întreprind în 
prezent în scopul convocării aces
tei conferințe.

șt mtj- 
a O.N.U., 
că obiec-

înlătura- 
unanimității 

Consi-

Un savanf american 
despre învăfămîntul 

sovietic
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

După cum anunță corespondentul 
agenției Associated Press, cuno
scutul fizician american dr. Tel- 
ler a criticat cu asprime sistemul 
de învățămînt din Statele Unite. 
Americanii, a declarat el, „au 
scandalos de puține cunoștințe în 
domeniul diferitelor științe“.

Comparînd organizarea învăță- 
mîntului în U.R.S.S. și S.U.A., 
Teller a arătat că în 
Sovietică tineretul are mai bune 
condiții de învățătură 
Statele Unite. In Statele Unite, a 
subliniat el, copiilor li se băga 
in cap ideea că este plictisitor să 
înveți, în timp ce în Uniunea So
vietică respectul față de știință 
ajunge aproape pînă ia adorație.

Situația din Indonezia
DJAKARTA 19 (Agerpres). — 

Viața în orașul Medan (Sumatra 
de nord) a revenit la normal, iar 
legăturile aeriene și de telecomu
nicații între Medan și Djakarta 
au fost restabilite începînd de la 
19 martie. Potrivit declarației unui 
reprezentant al armatei și știrilor 
sosite din Medan, trupele guverna
mentale sînt stăpîne pe situație, 
rebeliunea maiorului Naingolan 
fiind lichidată.

Generalul maior Nasution, șeful 
statului major al armatei indone
ziene, a sosit la Medan spre a

Uniunea

decît în

conferi cu comandantul primei re
giuni militare, cu guvernatorul 
Sumatrei de nord, precum și cu 
alte oficialități militare și guver
namentale. De asemenea se anunță 
că la Medan a sosit la 17 martie 
generalul maior Suryadarma, șeful 
statului major al aviației indone
ziene, pentru a examina situația 
la fața locului. După conferința 
ținută cu comandanții locali, Su
ryadarma s-a reîntors la Djakarta. 
El a declarat corespondenților de 
presă că moralul ofițerilor și sol- 
daților este foarte ridicat.
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Vizita în U.R.S S. 
a unei delegații 

engleze de tineret
La 1 aprilie se așteaptă so

sirea in Uniunea Sovietică a 
delegației Comitetului organi
zațiilor de. tineret din orașul 
Portsmouth (Anglia) formată 
din 9 persoane. Aceasta va fi 
o vizită de răspuns la vizita 
făcută de delegația tineretului 
sovietic în orașul Portsmouth 
în anul 1956.

Consiliul studențesc de pe 
lingă Comitetul organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S. a ho- 
tărit să invite anul acesta în 
Uniunea Sovietică o delegație 
a Uniunii naționale a studen
ților din Anglia și o delega
ție a Uniunii studenților cin 
Scoția. Consiliul studențesc 
de pe lingă Comitetul organi- 
zațiilor de tineret din U.R.S.S. 
a acceptat de asemenea invi
tația de a trimite două dele
gații de studenți sovietici în 
Anglia și Scoția. Oaspeții 
Consiliului studențesc se vor 
interesa de viața studenților 
sovietici, de organizarea învă- 
țămîntului superior în U.R.S.S., 
de activitatea organizațiilor 
studențești din Uniunea So
vietică. La rindul lor studenții 
sovietici vor putea cunoaște 
viața colegilor lor din Anglia 
și Scoția.

Apelul 
studenților greci

„Este pentru prima oară că 
pe noi studenții ne preocupă 
această problemă critici, pro
blema instalării în Grecia de 
rampe pentru arma rachetă — 
se spune in apelul adresat ti
neretului de Asociația studen
ților greci care lucrează în 
producție, apel în care aceștia t 
protestează împotriva planuri-1 
lor de construire de baze alo- 4 
mice americane în Grecia. v 

Nu vrem, se spune în apel,t 
să murim, iar năzuințele noa- ț 
stre să fie îngropate sub cenușa ♦ 
exterminării termonucleare. (Vet 
adresăm tuturor deputaților și . 
șefilor partidelor politice șt /ei 
cerem să nu accepte moartea*

»♦♦♦♦« ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
pe pimintul Greciei.’De altfel, 
nimeni nu are dreptul să ia o 
astfel de hotărire groaznici pe
ste capul poporului grec. Ne 
adresăm tuturor organizațiilor 
de tineret și le cerem ca îm
preună cu noi să ridice glasul 
de protest împotriva realizării 
planurilor de instalare de baze 
atomice în Grecia, ceea ce va 
avea ca rezultat in caz de răz
boi ștergerea de pe suprafața 
globului a patriei noastre“.

Congresul finerilor 
constructori din R.P.D. 

Coreeană
După cum transmite Agen

ția Centrală Telegrafică Co
reeană, la 16 martie s-a des
chis la Phenian primul con
gres pe intreaga Coree al ti
nerilor constructori ai socia
lismului. La acest congres 
participă peste 1.000 de repre
zentanți ai tineretului, care 
lucrează în toate domeniile 
economiei naționale, științei și 
culturii.

In lumina hotărîrilor primei 
conferințe de partid, congresul 
va discuta sarcinile tineretu
lui în îndeplinirea primului 
cincinal, la ridicarea rolului 
tinerilor muncitori, țărani și 
intelectuali în construirea 
cialismului.

Congresul va examina de 
asemenea problema intensifi
cării muncii educative in rin- 
durile tineretului.

La lucrările congresului par
ticipă conducători ai Partidu
lui Muncii din Coreea și gu
vernului republicii, in frunte 
cu Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R. 
P. D. Coreene.

Pak En Guk, președintele 
C. C. al Uniunii tineretului 
Democrat din Coreea, a pre
zentat raportul „Sarcinile ti
neretului în îndeplinirea hotă- 
rîrilor primei conferințe a 
Partidului Muncii din Coreea“.

Lucrările Congresului vor 
dura patru zile.

so- In fotografie : șomeri din New 
York așteptind la oficiul d« 
plasare.
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NEW YORK 19 (Agerpres). -i 
TASS transmite :

După cum anunță Ministerul 
Muncii, la New York numărul 
muncitorilor care nu au de lucru 
este de 329.000, ceea ce reprezin
tă aproximativ 7 la sută din to
talul brațelor de muncă. Numă
rul total al șomerilor din New 
York este cu aproximativ 55 la 
sută mai ridicat decît anul tre
cut-

Un inspector de prevederi so
ciale din New York a declarat 
că numărul persoanelor care cer 
ajutoare de șomaj a crescut față 
de anul trecut de la 300 la 900 
persoane zilnic. El a subliniat că- 
„acest număr crește neîncetat“.

Este limpede că cea mai discu
tată problemă internațională este 
în prezent aceea a întîlnirii la cel 
mai înalt nivel. Opinia publică 
mondială, ziarele de cele mai di
verse orientări, oameni politici și 
strategi militari discută cu aprin
dere, de multe ori în contradic
toriu, despre întîlnirea la nivel 
înalt, despre șansele realizării unei 
astfel de întîlniri ca și despre e- 
ficacitatea hotărîrilor ce-ar urma 
să fie adoptate.

Sarcinile unei astfel de conferin
țe au fost formulate în mesajele 
adresate de premierul sovietic 
N. A. Bulganin președintelui Ei
senhower și altor șefi de guverne 
apusene. Din propunerile clare și 
realiste privind principalele pro
bleme ce ar trebui abordate reiese 
că o întîlnire la nivel înalt este 
necesară pentru a elibera omenirea 
de primejdia războiului atomic și 
de povara înarmărilor. Ea ar tre
bui să aibă ca scop principal însă
nătoșirea atmosferei politice inter
naționale, crearea unui climat pro
pice colaborării rodnice între state 
cu orînduiri diferite.

Evoluția evenimentelor din mo
mentul în care guvernul so
vietic a propus întîlnirea la nivel 
înalt ca și unele probleme de u- 
riașă importanță ce ar trebui «tu-* 
diate la această consfătuire a șe
filor de guverne, arată că nu • 
vorba de piedici reale, obiective, 
ci mai mult de obstacole false și 
obstrucții ridicate de către cance
lariile ocidentale la fiecare pas și 
îndată după efectuarea unei alte 
propuneri menită să reducă distan
ța între pozițiile Răsăritului și cele 
ale Apusului. De aceea este nece
sară o analiză, fie și sumară, a mo
dului în care se desfășoară dialo
gul ce are ca scop convocarea unei 
conferințe la înalt nivel.

în mesajul adresat de premierul 
sovietic N. A. Bulganin președinte
lui Eisenhower la începutul lunii 
ianuarie, guvernul sovietic propu
nea convocarea unei conferințe la 
nivel înalt în interesul destinderii 
internaționale, al făuririi unui spi
rit de încredere și coexistență paș
nică între popoare. Pornind de la 
ideea că există probleme interna
ționale greu de rezolvat, dar că 
totodată se pot afla probleme mai 
ușor de abordat și la care se pot 
găsi mai lesne soluții, și că nu e 
neapărat necesar să se atace între
gul complex al relațiilor interna
ționale, N. A. Bulganin a propus 
pentru ședința șefilor de guverne 
o serie de probleme foarte impor
tante, asupra cărora s-ar putea 
cădea de acord. Aceste probleme 
sînt după părerea guvernului so
vietic, următoarele:
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— încetare» experiențelor cu 
arme nucleare.

— Realizarea unui acord intre 
Uniunea Sovietică, S.U.A. și ?.n- 
glia în care să se prevadă renun
țarea la fabricarea acestor arme.

— Crearea unei zone deriuclea- 
rizate în centrul Europei.

— Acord de neagresiune între 
membrii N.A.T.O. și semnatarii 
pactului de la Varșovia.

— Reducerea efectivului trupe
lor străine staționate în Germania 
și în alte state europene.

— Elaborarea unui acord asupra 
problemelor legate de preîntîmpi- 
narea unui atac prin surprindere.

—- Lărgirea relațiilor comerciale.
— Slăbirea încordării existente 

în Orientul Mijlociu și Apropiat.
— Interzicerea propagandei de 

război.
Abordarea acestor probleme și 

găsirea unor mijloace eficace de 
rezolvare a lor, ar micșora fără 
îndoială încordarea existentă în re
lațiile internaționale și ar alcătui 
prcmizele necesare studierii unor

altor state și ar duce la sporirea 
încordării existente, la nașterea 
altor animozități și conflicte.

Unificarea Germanici în condi
țiile dorite de Statele Unite, ar 
însemna, așa cum s-a arătat de 
nenumărate ori, înființarea în mij
locul Europei a unui 
rist și revanșard, 
înghită R.D.G. și 
bru al N.A.T.O, 
o primejdie atît 
săi cît și pentru

în sfîrșit Statele Unite încearcă 
să mai tulbure odată apele, adu- 
cînd pe tapet o problemă inexis
tentă în realitate și anume, re
gimurile din țările de democrație 
populară. Regimul acestor țări 
este o problemă care privește ex-, 
clusiv popoarele lor. Ele resping 
orice încercare de amestec în afa
cerile lor interne. Această încercare 
nu servește deloc cauzei păcii, 
destinderii relațiilor internaționa
le. Indiferent dacă regimul de de
mocrație populară place sau nu 
altor guverne, el reprezintă expre-

stat milita
re ar urma să 

să rămînă mem- 
ar fi necontenit 
pentru vecinii 

pacea mondială.

ține dialogul între Est și Vest și de 
a contribui ia destinderea interna
țională, sprijinit de Uniunea So
vietică, care a propus ca la în
tîlnirea la nivel înalt să se discute 
și denuclearizarea Europei Cen
trale, guvernul polonez a prezen
tat apoi un memorandum în care 
aducea precizări, ținea cont și 
de unele critici și supunea studiu
lui unele soluții concrete.

N-a ajuns bine memorandumul 
polonez în mîinile guvernelor in
teresate că Departamentul de 
Stat s-a grăbit să-1 considere inac
ceptabil.

Din păcate acesta n-a fost ulti
mul caz de obstrucție. Dorind să 
vină însă în întîmpinarea occiden
talilor, guvernul sovietic a făcut 
cunoscut prin scrisoarea ministru
lui Afacerilor Externe A. A. Gro- 
mîko către Cr. Pineau, ministrul 
de externe francez, că e de acord 
atît cu o conferință a miniștrilor 
de externe care să fixeze ordinea 
de zi a consfătuirii șefilor de gu
verne cît și cu adoptarea princi-

întîlnirea la cel mai înalt nivel
O NECESITATE

alte probleme care formează de sia voinței popoarelor respective, 
le privește numai pe ele și nu tre
buie să dea socoteală nimănui.

Acgst schimb de mesaje a în
semnat începutul unor schimburi 
de vederi, un început de contacte 
între Răsărit și Apus avind ca 
scop crearea unor condiții optime 
pentru ca întîlnirea la nivel înalt 
să fie cît mai grabnică, să atingă 
problemele importante și rezolva
bile, să fie eficace. S a întîmplat 
însă un lucru curios, de altfel 
practicat de mai multă vreme atît 
de Departamentul de Stat cît și 
de alte cancelarii diplomatice oc
cidentale. Orice încercare de a a- 
propia punctele de vedere expri
mate, inițiată de guvernul sovietic 
sau de o altă țară răsăriteană, este 
îndată respinsă. Așa a fost cazul 
cu mai multe propuneri interveni
te în timpul schimbului de vederi 

Se știe că guvernul polonez a 
făcut în decembrie trecut o serie 
de propuneri ce tind la crearea u 
nei zone denuclearizate în 
Europei, zonă din care ar 
să facă parte Polonia, 

_____  slovacia, R.D.G. și R.F.G.
S.U.A. și aliaților săi în treburile . Însuflețit de dorința de a între-

asemenea obiectul unor litigii.
Mesajul de răspuns al președin

telui Eisenhower, acceptă convo
carea unei conferințe la înalt ni
vel, dar prin contrapropunerile ce 
le conține, nu creează perspective 
prea îmbucurătoare. Guvernul a- 
merican stăruie și de astă dată în 
abordarea unor chestiuni care în 
loc să destindă situația internațio
nală ar aduce noi piedici și noi 
complicații. Așa de pildă, preșe
dintele Eisenhower propune ca la 
întîlnirea la nivel înalt să se dis
cute micșorarea dreptului de fo
losire a vetoului în Consiliul de 
Securitate, unificarea Germaniei în 
condiții ce ar crea primejdia unui 
focar permanent de război în cen
trul Europei, precum și introdu- 
cerea pe agendă a așa zisei pro
bleme „despre situația țărilor din 
răsăritul Europei“.

Prima problemă urmărește lichi
darea principiului unanimității ce 
stă la baza Consiliului de Securi
tate. Aceasta ar înlesni trecerea 
prin Consiliul de Securitate a unor 
măsuri ce ar favoriza amestecul

centrul 
urma 

Ceho-

piului parității în ce privește par- 
ticipauții, la ambele întruniri, 
principiu ce fusese sugerat de gu
vernul francez.

Abia au fost date publicității 
noile propuneri sovietice că de la 
Departamentul de Stat — și apoi 
prin reluare de la alte ministere 
de externe occidentale — s-a și 
auzit același refren : inacceptabil. 
Guvernele occidentale respingeau 
acum o proprie propunere, aceea 
a convocării unei consfătuiri a mi
niștrilor de externe în scopul defi
nitivări; ordinei de zi a întîlnirii 
la nivel înalt.

Dar atitudinea obstrucționistă a 
puterilor occidentale nu se oprește 
aici. Două dintre mesajele preșe
dintelui Eisenhower adresate pre
mierului Bulganin se ocupă pe 
larg de problema folosirii spațiu
lui cosmic numai în scopuri paș
nice, de instituirea unui control a- 
supra rachetelor intercontinentale. 
Guvernul sovietic a examinat a- 
ceastă problemă și a supus apoi 
studiului un program care pre
vede paralel cu instituirea unui 
control asupra folosirii spațiului 
cosmic, lichidarea bazelor milita-

re de pe teritoriu] statelor străine 
și crearea unui organism în cadrul 
O.N.U. care să vegheze asupra fo
losirii pașnice a spațiului cosmic. 
„Inacceptabil-ul“ scos la prima 
lectură a propunerii, făcută la 
Departamentul de Stat a confirmat 
unele temeri. Se pare că Statele 
(Jnite n-au fost animate de prea 
multă sinceritate atunci cînd au 
cerut controlul folosirii rachetelor 
intercontinentale. Existența rache
tei intercontinentale pe care o po
sedă Uniunea Sovietică 
distanțele să-și piardă 
în calculele strategilor, 
teritoriul S.U.A. să nu 
adăpost în cazul unei 
turi. Făcînd propunerea interzice
rii spațiului cosmic în scopuri mi
litare S.U.A. au vrut să-și asigure 
numai propria securitate. Or. 
propunerea sovietică asigură în 
mod egal securitatea S.U.A., a 
Uniunii Sovietice ca și a celorlal
te state. Securitatea cosmosului 
trebuie să fie simultană cu cea a 
pămîntului. Separarea acestor două 
elemente, cum ar dori unele 
cercuri occidentale, e nerealistă și 
primejdioasă.

Prin urmare, diplomația occi
dentală practică din plin obstruc
ția ca și jocul de respingere a u- 
nor propuneri proprii (așa cum 
a-a mai îutîmplat de altfel în pro
blema dezarmării).

Pentru cercetătorul obiectiv 
este limpede că puterile occidenta
le opun în schimbul unor trata
tive pe baze realiste asupra unor 
probleme concrete, tergiversări, dis
cuții sterile, pertractări. Ocolind 
tratativele și înlocuind dialogul cu 
vorbărie nu se poate ajunge lesne 
la o consfătuire a șefilor de guver
ne. Pentru o întîlnire trebuie două 
părți. Or, unul din eventualii par- 
teneri nu se arată dispus să se a- 
șeze la masa rotundă. Opinia pu
blică mondială nu este deloc de 
acord cu această 
fund negativă. Ea 
pentru tratative și 
la nivel înalt.

Presiunea opiniei publice inter
naționale ca și ofensiva diploma 
tică perseverentă a statelor iubi
toare de pace poate ajuta la dă- 
rîmarea obstacolelor reale și la 
spulberarea celor false aflate în 
fața convocării unei asemenea în- 
tîlniri.

a făcut ca 
importanța 
astfel incit 
mai fie la 
conțralovi-

atitudine pro
se pronunță 

cere o întîlnire

AL. GÎRNEATA

Zborul spre Marte 
și Venus este posibil

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Ziarul „Sovetski Flot“ publică sub 
semnătura lui Nikolai Varvarov, 
președintele secției de astronauti
ca a Asociației voluntare pentru 
sprijinirea armatei, aviației și flo
tei, un articol în care arată că lu
na poate fi atinsă de pe acum 
chiar și cu ajutorul unor rachete 
care folosesc un combustibil chi
mic.

După ce se va desprinde de pă- 
mînt cu o viteză de 40.000 km/oră, 
racheta port-satelit ar putea să a- 
jungă în lună în 115 ore.

Varvarov subliniază că nu există 
obstacole ca nu ar putea fi în 
principiu înlăturate și pentru zbo
ruri spre planetele Marte și Venus.

Autorul arată că în fața astro- 
nauticii stă în prezent sarcina de 
a trimite în lună rachete dirijate 
automat și să realizeze un satelit 
al pămîntului adaptat transportu
lui oamenilor și încărcăturilor ne
cesare. Dacă luna poate fi atinsă 
de pe acum, scrie Varvarov, zbo
rul în lună cu înapoiere pe pă- 
mînt nu este încă realizabil pen
tru tehnica rachetelor în starea ei 
actuală.

El poate fi înfăptuit numai cu 
ajutorul unei stațiuni intermediare 
pentru alimentarea cu combustibil, 
situată în apropierea pămîntului.

Cert este, scrie Varvarov în în
cheiere, că folosirea energiei ato
mice va oferi as tronau ticii noi 
posibilități.
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Lucrările hidraulice din regiunea Kiyang, provincia Phenianul 
de sud din R. P. D. Coreeană pro gresează rapid.

In fotografie: lucrările pent ru formarea Iacului de acumulare 
Taisung, care face parte din sistemul hidraulic Kiyang.

Elogiile presei engleze 
cu privire 

la Ansamblul 
C. F. R. Giulești

LIVERPOOL 19 (Agerpres).— 
Corespondență specială : La tpee- 
putul acestei săptămîni Ansam
blul C.F.R- Giulești a sosit la Li
verpool, oraș situat în vestul 
Angliei.

Presa din 18 martie consacră 
numeroase cronici și publică dife
rite fotografii cu aspecte din dan
surile prezentate de artiștii ro
mîni pe. scena lui „New Shakes
peare Theatre“.

„Romînil aduc cu ei un ritm 
minunat“, acesta este titlul sub 
care ziarul „Daily Post“ își pu
blică cronica despre spectacolul 
prezentat de Ansamblul C.F.R. 
Giulești. Ziarul „Daily Mirror“, 
publică o frumoasă fotografie în 
care cuprinde un aspect din „Sui
ta de pe Mureș“.

„Fascismul nu va trece
Marele miting de la Paris al antifasciștilor 

Și republicanilor
PARIS 19 (Agerpres). — In 

seara de 18 martie a avut loc la 
velodromul de iarnă din Paris 
un mare miting antifascist al oa
menilor muncii organizat la che
marea Partidului Comunist Fran
cez, Confederației Generale a 
Muncii, Uniunii republicanilor 
progresiști, „Uniunii socialiste de 
stînga“ și Asociației republicane a 
foștilor combatanți.

Cu mult înainte de începerea 
mitingului mii de muncitori ai 
Parisului au umplut uriașa clă
dire a velodromului.

Toate străzile învecinate cu 
velodromul au fost înțesate de 
poliție și jandarmi care, potrivit 
afirmațiilor oficiale ale autorită
ților, au fost aduși aici pentru 
„preîntîmpinarea unor eventuale 
dezordini“. ! •

La miting au participat condu
cători ai Partidului Comunist, ai 
C. G. T„ Uniunii republicanilor 
progresiști și ai altor organizații 
democratice. Participanții la mi
ting au întîmpinat apariția lor 
cu aplauze furtunoase și scandînd 
cuvintele: „Fascismul nu va tre
ce !“ Mitingul s-a deschis sub 
președenția amiralului Moule care

ii

a anunțat că participanții la mi
ting au fost salutați de oamenii 
muncii din întreaga țară prin nu
meroase telegrame.

In fața celor prezenți a luat 
cuvîntul Pierre Cot, (Uniunea 
republicanilor progresiști), cunos
cut fruntaș al vieții publice, fost 
ministru.

A luat apoi cuvîntul Jacques 
Duclos, secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Francez. La a- 
cest miting, a spus el, trebuie să 
ne exprimam voința de a realiza 
unitatea pentru apărarea repu
blicii.

Unirea forțelor de stînga, dic
tată de evenimente, nu este posi
bilă fără partidul comunist, a de
clarat Duclos. Numai acțiunile 
unite ale forțelor de stînga vor 
salva Franța de rușinea fascis
mului... Viitorul aparține poporu
lui care ia în propriile sale mîini 
destinele patriei.

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care condamnă 
acțiunile provocatoare ale grupu
rilor fasciste și cheamă la inten
sificarea luptei de la orașe și 
sate în vederea apărării libertă
ților republicane.

'MOSCOVA. — La 19 martie, 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a primit pe 
Serge Grussard, corespondentul 
ziarului francez „Le Figaro", Ia 
rugămintea acestuia 
el o convorbire.

VARȘOVIA. - La 
delegație economică
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condusă de J aroszewicz,
vice-președinte al Consiliului de 
Miniștri, a plecat spre Republica 
Populară Chineză.

LONDRA. — Potrivit relatărilor 
ziarului „Daily Telegnaph and 
Morning Post“, ministrul Afaceri-' 
lor Interne, Butler, a declarat Ia 
17 martie că în Anglia se consta
tă o creștere-considerabilă a cri
minalității. El a subliniat crește
rea considerabilă a procentului 
criminalității în special în rtndu. 
rile tineretului. Butler a calificat, 
acest fenomen drept o „boală socială“.

ACCRA. — La Acera s-a anun» 
fat in mod oficial* că orima con- 
ertnță internațională a țărilor in* 
dependente din Africa, care va. 
avea loc în Ghana, va fi deschisă 
•a 15 aprilie de primul miniștru. 
JZ Ghanet, Nkrumah.

ie^SSC,aVA ~ ,n dim‘heăta zi
lei de 19 martie, în sala my. a 
Conservatorului din Moscova n 
început audierea violoniștilor fn' 
-adrul primului lur ai concursului. 
Mk^de Pian cioară

STRASSBOURG 19 (Agernres) 
Strassh9 mart,e 5“a deschis la 
Ș'rassbourg sesiunea constitutivă 
a Adunării celor trei „comunități 
oterrpenî\ (comun,t*cărbune

* comună" șl „Euratol

La 19 martie s-a

I


