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TELEGRAMA
Președintele Republicii Itall^ 

Giovanni Gronchi, a trimis tova
rășului I. Gh. Maurer, președintei 
le Prezidiului Marii Adunări Na. 
ționale următoarea telegramă da 
mulfumire pentru ........ ..
transmise cu ocazia 
nale a Italiei:

Doctor
ION GHEORGHE

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale

Vi mulțumesc Dumneavoastră șî 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romî
ne, pentru urările cordiale pe 
care mi le-ați adresat și la rîndul 
meu transmit sincere urări pentru 
viitorul prosper al poporului ro
mîn și al Dumneavoastră personal.

GIOVANNI GRONCHI

felicitările
Zilei Nation

MAURER

Mașini agricole
la nivelul tehnicii moderne

Nemăsurată este grija statului n< 
mocrat-popular pentru creșterea 
ției viitoare. Copiilor le sînt i 
astăzi — ca niciodată în trecut - 
ții minunate de dezvoltare. Păr 
munci în liniște. Iată de pildă 
grafia noastră un aspect de la 
de zi al fabricii de confecții „< 

Gheorghiu-Dej“ din Caiplta

RZfepunztnJ sarcinii puse de partid, 'de a produce mașini și uti
laje la nivelul tehnicii mondiale, tn prezent se duce o susținută 
acțiune patriotică pentru modernizarea acestora.

Spre a aduce la cunoștință tinerilor problemele legate de sar
cina perfecționării și modernizării utilajelor agricole, atît de 
necesare transformării socialiste a agriculturii, precum și posi
bilitățile de a da un aport de seamă acestei acțiuni, ne-am 
adresat tov. Anghel Nicolae, director general al Direcției gene
rale de utilaje agricole și produse industriale din Ministerul In
dustriei Grele.

Discuția o-o relatăm mai joe.

— Cum se duce acțiunea de 
modernizare a utilajelor Indus
triale? Ce măsuri concrete s-au 
luat și ce rezultate s-au obținut ? 
— am întrebat pe interlocutorul 
nostru.

— In construcția mașinilor s. 
gricole, ca și în celelalte ramuri 
ale industriei constructoare de 
mașini, s-au realizat în primul 
cincinal succese importante. Dar 
nivelul tehnic al unor mașini a- 
gricole produse de uzinele noa
stre în acea perioadă nu a fost 
corespunzător calitativ, executîn- 
du-se unele tipuri de mașini a- 
gricole cu caracteristici tehnice 
inferioare: greutate proprie mare, 
productivitate mică, coeficient de 
siguranță în exploatare, redus.

Congresul al II-lea al P.M.R. 
a trasat sarcina de a se reexa
mina principalele produse în 
curs de fabricație și de a se asi-i 
mila produse noi corespunză. 
toare.

Ca urmare, Direcția noastră 
a luat măsuri pentru moderniza
rea mașinilor agricole, pe de o 
parte prin îmbunătățirea con
structivă a celor în curs de fa
bricație, Iar pe de altă parte 
prin înlocuirea tipurilor necores
punzătoare cu altele noi. Astfel, 
în cadrul acestei acțiuni în 1956 
s-au introdus în fabricație 6 ti-

Convorbire cu iov.
Anghel Nicolae 

director general al Direcției 
generale de utilaje agricole 
produse industriale din M.I.G.

Ing.

fi

puri noi de mașini agricole, Iar 
fn 1957 — 8 tipuri noi. Aceste 
noi tipuri de mașini agricole co. 
respund nivelului tehnic modern.

Vreți să vedeți niște date con
vingătoare ?

Și, ridicîndu-se, aduse următo
rul tabel t

respunzătoare tehnologiei pre
scrise.

— Ce se face In prezent ?
— Pentru continua îmbunătă

țire a mașinilor agricole, s-au luat 
măsuri ca uzinele constructoare 
să urmărească în campaniile agri
cole comportarea mașinilor și, pe 
baza constatărilor, să îmbunătă
țească construcția mașinilor și 
tehnologia de execuție. Astfel, în 
1958 se execută combine de ce
reale, sape rotative, mașini de se
mănat porumb, grape cu discuri 
etc., îmbunătățite pe baza consta
tărilor din campaniile anului 
1957.,

De asemenea, pentru a ridica 
nivelul construcției mașinilor a- 
gricole la cel al tehnicii mon
diale, uzinele constructoare de 
mașini agricole perfecționează 
continuu tipurile existente. Ast
fel, în campania de recoltare a 
acestui an se va încerca un lot 
prototip de combine de cereale 
de construcție perfecționată fată 
de construcțiile anterioare. Aces
te perfecționări urmează a fi in
troduse în fabricația de serie în- 
cepînd cu anul 1959.

— Ne-ațî prezentat situația în 
ansamblu. Spre ce produse de

Greutatea kg. Productivitatea

model model 
vechi nou

model model
vechi nou

Semănătoarea de porumb
Sapa rotativă
Batoza de porumb

1075 730 1,3 ha/oră 2,5 ha/ară
1400 550 2,4 ha/oră 4 ha/oră
2000 480 3,5 t/oră 8,5 t/oră

Paralel cu aceste acțiuni, îm
bunătățirea producției mașinilor 
agricole s-a obținut și prin îmbu
nătățirea tehnologiei și aprovizio. 
narea mai bună a întreprinderilor 
noastre cu scule și dispozitive co-

La secția strungărie a uzinelor „Vasile Roaită“ din Capitală, ti
nerii muncitori Ozag Gheorghe și Ținea Anuța își fac bine da

toria. Succesele lor în producție vorbesc despre aceasta.

bază credefi insă că trebuie în
dreptată atenția, in acțiunea de 
modernizare care o duceți ?

— In acțiune^ de modernizare 
a mașinilor agricole, atenția a 
fost îndreptată în special asupra 
mașinilor necesare mecanizării 

+ culturii păioaselor și porumbului, 
deoarece acestea au volumul cel 
mai mare de muncă în agricul
tură.

Nu «ui fost neglijate nici ma
șinile pentru zootehnie.

Ținînd seamă de documentele 
Consfătuirii de la Constanța, ne 
vom îndrepta totodată atenția 
spre modernizarea mașinilor în 
curs de fabricație pentru viti
cultură, pomicultură, legumicul- 
tură și celelalte ramuri impor
tante ale agriculturii.

Sarcinile mari de care vorbea 
interlocutorul nostru ne-au adus 
gîndul la înfăptuitorii lor, prin
tre care sînt și zeci de mii de 
tineri din întreprinderi. De 
am întrebat t

— In ce măsură credeți 
putea să sprijine tineretul
stă acțiune, șl ce ar trebui să 
facă organizațiile U.T.M. ?

— Fabricarea în bune condi- 
{iuni a mașinilor agricole mo
derne trebuie să constituie o- 
biectivul principal al întrecerii 
socialiste, al preocupării și ini
țiativei colectivelor de muncitori 
și tehnicieni din întreprinderile 
noastre. De aceea și în fa{a or-

aceea

Că ar 
acea-

Monument ridicat memoriei marinarilor
din flota romîno-rusă

GALAȚI 13 (Agerpree). — P» 
canalul Măcin, în dreptul kilome
trului 6, a avut loc solemnitatea 
dezvelirii monumentului ridicat în 
memoria marinarilor din flota ro
mîno-rusă, care în noaptea de 7-8 
iunie 1877 au scufundat monitorul 
turc „Duba Selfy“.

La solemnitate au participat 
peste 1.500 oameni al muncii din 
regiunea Galați, militari ai Forțe
lor noastre Armate.

Delegații ale oamenilor muncii 
din regiune au depus apoi coroa
ne fi jerbe de flori.

Filme romînești
internaționalela festivaluri

La cea de-a 11-a ediție a Fes
tivalului cinematografic interna
țional de la Karlovy-Vary, care 
va începe la 12 iulie, cinemato
grafia romînească va fi reprezen
tată cu filmul artistic „Bijuterii 
de familie“, producție a Studioului 
cinematografic „București“, în re
gia lui Marius Teodorescu, și cu 
filmul documentar „Ion Luchian“, 
închinat vieții și creației marelui 
pictor romîn, film lucrat de regi-

zoarea Nina Behar de la Studioul 
„Al. Sahia“.

Intre 24 august — 14 septem
brie va avea loc la Edinburg 
(Anglia) cel de-al 12-lea Festi
val internațional
Țara noastră va participa cu fil
mele documentare „Livenii lui 
Enescu“, în regia lui Ion Bostan, 
„Ion Luchian“ și „Șapte arte“, 
film de desene animate a cărui 
regie o semnează Ion Popescu- 
Gopo.

al filmului.

Festivalurile

Sosirea unor oaspeți 
din R. A. II.

Miercuri după amiază a sosit în 
Capitală dl. dr. Abdel Moneim El 
Kaissuni, ministrul Comerțului și 
Economiei» a Republicii Arabe 
Unite, invitat să petreacă vacanța 
în țara noastră împreună cu fa
milia sa.

La aeroportul Băneasa oaspeții 
au fost întîmpinați la sosire de 
Marcel Popescu, ministrul Corner, 
țului, Ana Toma, adjunct al mi. 
nistrului Comerțului, dr. T. Cristu. 
reanu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț a R.P.. Romîne și ing. 
L. Cogan, director în Ministerul 
Comerțului.

să contribuie la activizarea
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Pitite între dealuri, cele trei 
Homoroade (de jos, mijloc și sus) 
sînt socotite în topografia raio
nului Satu Mare printre comune
le de margine. „Cei din codru“ 
li se mai spune localnicilor, și 
asta pentru că într-adevăr, cu 
zeci de ani în urmă în inima co
drului s-au ivit primele așezări 
omenești. Mizeria grea a anilor 
de exploatare s-a șters de mult 
din realitatea acestor așezări. 
Azi, viața nouă te întîmpină și în 
aceste locuri din codru. In anii 
noștri s-a schimbat nu numai 
viața economică a satelor dar a 
pătruns și aici, ca în întreaga 
țară, lumina cărții și culturii.

In toată această muncă de 
schimbare a vieții satului o con-

Din experiența 
Comitetului raional 
U. T. M. Safe Mare

—•—

EXA WH ELE
bilanțul unui an de studiu

însușirea proîundă a marxism - leninismului 
cheia succesului

Lupta împotriva
gîndacului de Colorado

CORNELIA BANCILA

Siguranța, claritatea, logica calculului, devin un 
atribut permanent al studentului matematician. 
Răspunsurile studenților matematicieni de ia exa
menul de socialism științific dobîndesc astfel și ele 
asemenea caracteristici.

Marea majoritate a studenților grupei 863 (anul 
II al Facultății de fizico-matematici a Universității 
„C. 1. Parhon") Ia a căror examinare am asistat, 
au reușit să facă fată exigențelor examenu
lui (lector tov. I. Simion) dînd răspunsuri precise, 
complecte, mature. Studenti ca Maria Diaconescu, 
Maria Lungu, Maria Manolescu, Melania Alice 
Georgescu, Ilie lonescu 
punsurile pe care le-au 
rea profundă a bazelor

Studenții au acordat 
leninismului nu numai 
sau din lucrări de popularizare, ci în special din 
operele clasicilor marxism-Ieninismului, din docu
mentele și hotărîrile partidului nostru. Indiferent 
de tema pe care au expus-o, studenții s-au stră
duit să Înfățișeze în primul rînd modul în care 
clasicii marxism-Ieninismului au abordat problema 
respectivă. A excelat din acest punct de vedere 
Melania Georgescu care atunci cînd a vorbit des
pre lupta de clasă s-a referit în primul rînd la 
lucrările în care clasicii marxism-Ieninismului vor
besc despre lupta de clasă ca motor al dezvoltării 
sociale, cînd a tratat problema condițiilor necesare 
pentru transformarea socialistă a agriculturii a 
dovedit o temeinică cunoaștere < documentelor

Melania Alice 
și al(ii au dovedit în răs- 
dat examinatorului studie- 
marxism-leninismului. 
atenție însușirii marxism
din notițele de la cursuri

O parte a culturilor de cartofi 
din jurul comunei Periam, raio
nul Sinnicolau Mare-Timișoara 
a fost atacată de gîndacul de 

Colorado.
In fata acestui pericol, ce a- 

menința culturile de cartofi, ute- 
miști! și tinerii din comună n-au 
stat nepăsători. La chemarea or
ganizației de partid din comună 
ei au răspuns imediat încadrîn- 
du-se în echipele de depistare și 
distrugere a acestui dăunător 
primejdios. Sub îndrumarea tova
rășului inginer agronom Bexa 
Loghin de la gospodăria agricolă 
colectivă din comună, utemiștii 
și tiner i colectiviști, tinerii mun
citori de la G.A.S. și fabrica „La-

zăr Cernescu* precum și pionierii, 
și școlarii împreună cu profesorii 
lor s-au deplasat in afara comu
nei pentru distrugerea gîndacului.

Cu atenție și răbdare, cercetînd 
flecare frunză, ei au controlat o 
suprafață de 140 hectare de car
tofi. In scurt timp mii de gîn- 
daci de Colorado au fost strînși 
și arși.

Tinerii organizați In echipe 
împrăștie soluția D.D.T. pe cîmp. 
Acțiunea de combatere a ginda- 
cului de Colorado continuă zilnic 
pentru a opri extinderea zonei 
infectate.

MIHAIL MOVILA 
profesor

Cînd
NU SÎNT

Vizitele parlamentarilor
Germanădin R. D.

PL0EȘT1 18 (Agerpres).—Mem
brii delegației parlamentare a R.D. 
Germane în frunte cu Gerald Gd- 
tting, vicepreședinte al Camerei 
Populare, însoțiți de Filip Geltz, 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne au 
vizitat miercuri dimineață Muzeul 
Doftana. Delegația este însoțită 
de asemenea de Heinz Lippold, 
secretar al Ambasadei R. D. Ger
mane la București. Parlamentarii 
germani au depus o coroană la ci
mitirul „Trei pruni" și au păstrat 
un moment de reculegere în 
memoria luptătorilor antifasciști

uciși sub zidurile acestei închi
sori.

Tot în cursul dimineții membrii 
delegației au făcut o vizită la sec
torul de extracție al schelei Băicoi. 
La sectorul Călinești al acestei 
schele, oaspeții au vizitat cea mai 
nouă instalație de foraj produsă 
de uzinele „1 Mai" din Ploeșli. 
De aci delegația parlamentară din 
R. D. Germană a plecat spre uzi
nele „1 Mai", unde au fost în
tâmpinați de conducătorii între
prinderii și de un grup numeros 
de muncitori.

In cursul serii membrii 'delega
ției s au înapoiat în Capitală.

De ce să nu recunoaș
tem, pînă acum am a- 
vut o viziune foarte idi
lică și naivă asupra O- 
mului care nu știe ni
mic, ca tip aparte. Ni-l 
închipuiam ca pe un tî- 
năr firav, melancolic și 
cu ochi albaștri, care, a- 
tunci cînd îl întrebi ce
va, surîde angelic și su
av ca un înger dintr-o 
icoană bizantină. Zîm- 
betul lui te învinge, în
cruntarea ta se risipește 
și, cu un gest involun
tar, dictat de resorturi 
intime, îi mingii ușor o- 
brazul.

— Săracu’...
lată însă că realitatea 

crudă, anumite împreju
rări concrete, 
natură să ne 
aceste false... 
Aflindu-ne în 
lui care nu 
am fost puși 
tală derută.

El era înconjurat de 
alți oameni care, de «- 
semenea, nu știau nimic 
și care ne priveau cu o

au fost de 
spulbere 

convingeri, 
fapa Omu- 
știe nimic 
intr-o to-

îndrumătorii
ÎN CUNOȘTINȚA DE CAUZA

k/

— Despre munca Comitetului raional 
U.T.M. Beceni cu organizațiile U.T.M. din 
unitățile agricole-socialiste.

P.C.U.S. și ale partidului nostru, și In sfîrșit in 
expunerea cauzelor și a caracterului primului răz
boi mondial a pornit de la analiza războiului, fă
cută de V. 1. Lenin în lucrări scrise în preajma 
și în anii primului război mondial.

în tratarea temelor ce privesc diferite perioade 
din istoria mișcării muncitorești, sau cu privire 
la diverse aspecte ale construcției socialiste, însu
șirea de la sursă a bazelor marxism-Ieninismului, 
studiul operelor clasicilor a ajutat pe studenți să 
aprofundeze înțelegerea fenomenelor actuale, a po
liticii partidului nostru. Studentul Ilie lonescu a 
putut vorbi cu competență despre planul coopera
tist al lui Lenin, despre opera de transformare 
socialistă a agriculturii In țara noastră, Istrate 
Ion despre alianța dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, Manolescu M. despre patrio. 
tismul socialist și internaționalismul proletar toc
mai pentru că au citit bibliografia ce tratează pro
blemele respective, pentru că în răspunsurile lor 
nu au plutit în generalități ci au reușit să con
cretizeze, să găsească veriga principală în tema 
abordată.

Ceea ce constituie o a doua trăsătură a răs
punsurilor date de studenții grupei 863 este preo
cuparea de a aplica tezele generale ale marxism, 
leninismului la realitățile înconjurătoare, de a se 
călăuzi cu ajutorul marxism-Ieninismului în labi
rintul de fapte, evenimente, ale societății contem
porane.

M, Georgescu, M. Manolescu, T. Constantin, de 
pildă, au dezbătut printre altele 
probleme cu privire la procesul 
uriaș al transformărilor revolu
ționare din satele țării noastre, 
înarmați cu tezele leniniste cu 
privire la transformarea socialis
tă a agriculturii, cunoscînd ho
tărîrile partidului nostru și in 
special documentele recentei Con. 
sfătuiri de Ia Constanța, ei au 
reușit să facă un tablou cuprin
zător al procesului de transfor
mare

sine sur-

Mihai 
ne-am a- 
încredere

siguranță de 
prinzătoare.

— Tovarășe 
Gheorghe — 
dresat noi cu
primului secretar al Co
mitetului raional U.T.M. 
Beceni, care e situația 
în raionul vostru în ce
ea ce privește acțiunea 
tineretului de la sale 
pentru sprijinirea dez
voltării economico-orga- 
nizatorice a unităților a- 
țricole socialiste ?

într -adevăr, recunoaș
tem, fraza noastră era 
nițel cam lungă, deși nu 
eliptică, avea un subiect 
precis. Văzînd că inter
locutorul ridică din u- 
meri cu toată seriozita
tea, am repetat întreba
rea. De astă dată el s-a 
pus în mișcare. S-a con-

sulfat în tăcere cu cei
lalți (printre care am
remaroat pe secretarul 
comitetului raional Ște
fan Dăscăloiu și 
slructorii Ștefan 
rea, Radu Suflea 
colae Mocleașă).
ce aceștia la rîndul lor 
au clipit din ochi și au 
ridicat din umeri în 
chip semnificativ și con
vingător, tovarășul Mi- 
hai Gheorghe și-a în
dreptat din nou privirea 
spre noi și a ridicat în 
așa fel din umeri încit 
am socotit de prisos ori
ce insistență pe această 
temă.

in concluzie, am 
și noi din umeri și 
plecat pe teren, pe 
mele lor.

in urma acestei depla-

pe in- 
Tartu
fi Ni-

După

dat 
am 
ur-

sări în mai multe co
mune ne simțim în mă
sură să le comunicăm 
următoarele :

în raion sînt 4 gospo
dării colective, care au 
aproape o sută de ute- 
miști, și 19 întovărășiri 
agricole și zootehnice 
dintre care numai 5 au 
organizații de bază 
U.T-M.

în nici una din aceste 
organizații nu s-au ținut 
adunări generale în care 
tinerii să-și ia angaja
mente cu privire la con
tribuția lor pentru dez
voltarea unității socialis
te în care muncesc. ’

Poate că cineva ar pu
tea emite părerea că a- 
ceștia n-ar avea ce face.

Acestei păreri îi opu
nem un exemplu care va 
pune intr-o lumină cla
ră lenea și nepăsarea 
susnumiților. La G.A.C 
Cărpiniștea tineretul are 
minunate posibilități de 
activitate, pe care însă 
nu le folosește, ignorîn- 
du-le de-a dreptul. De

revoluționară a satului

1. SAVA

pildă, livada de pomi 
fructiferi, care pînă nu 
de mult era admirată de 
țăranii muncitori din în
tregul raion, este acum 
lăsată în părăsire. Brus
turii, scaieții, rapița și 
bălăriile au trecut de 
coroanele pomilor. In 
curind, dacă va fi lăsată 
în continuare in părăsi
re, livada va avea as
pectul unui loc viran.

Utemiștii, tinerii din 
această gospodărie n-au 
ridicat nici măcar un 
deget pentru a îngriji a- 
ceastă livadă de 60 de 
hectare — o mare bogă. 
ție a gospodăriei — pe 
care ar pute-o lua sub 
patronajul lor, nu-și a- 
duc nici o contribuție la 
dezvoltarea sectorului 
zootehnic, care are aici

tribuție însemnată a avut 
neretul. Conduse de partid, 
nizațiile U.TJM. s-au întărit 
an și dacă te oprești doar la una 
din acțiunile ei — festivalul tine
retului — afli lucruri care-ți um
ple inima de mîndrie. In etapa de 
pregătire s-au făcut nenumărate 
lucruri la care a participat întrea
ga masă '
bine să dau cuvîntul 
organizației de bază 
comună (Homorodul de mijloc) 
tov. Tudoran Vasile.

— Pregătindu-ne pentru festi
val — noi, tineretul, ne-am în
grijit nu numai ca programele ar
tistice să fie gata pentru con
curs. La acțiunile de folos ob
ștesc toți tinerij noștri au fost 
antrenați de organizația U.T.M. 
Astfel am deschis un drum de 
peste 3 kilometri, am destupat 
șanțuri și mai ales am contri
buit și contribuim mereu prin 
muncă voluntară la grăbirea con
strucției căminului nostru cultu
ral. Vrem ca să grăbim această 
construcție, dar o vrem să fie și 
solidă, frumoasă. Numai în ulti
mele două săptămîni ale lunii 
mai, tinerii au lucrat 5 zile la că
rat pămînt pentru nivelarea tere
nului cu căruțele lor. Și prin păr
țile noastre aceasta nu-i o mun
că ușoară. Luna înfrumusețării 
satelor este, dacă vreți, pentru 
noi în fiecare zi. Noi, tineretul, 
avem în grijă pomii, șanțurile —

oi ti- 
orga- 
an de

s-au făcut nenumărate

a tineretului. Dar mai 
secretarului 
U.T-M. pe

șl unde vedem că ceva s-a stricat 
punem mîna și reparăm. Acum 
,,ne batem“ cu gîndacul de Colo
rado care ieri s-a ivit și la noi. 
Am organizat echipe imediat și 
sigur îl vom răpune. Orice tînăr 
din sat știe cît e de dăunător și în 
organizația noastră am discutat 
nu odată în adunări generale 
despre necesitatea îngrijirii și a- 
părării culturilor.

Și de la tovarășul Tudoran af 
multe de aflat. Modest, îți vor
bește de acțiunea tineretului la 
contractări și achiziții. Această 
acțiune a pornit la inițiativa or
ganizației U.T.M. In adunare, ute
miștii au discutat despre impor
tanța participării tineretului la 
această acțiune patriotică, despre 
contribuția pe care ei pot și tre
buie s-o aducă la dezvoltarea 
schimbului dintre oraș și sat, des
pre avantajele pe care le oferă 
contractările și achizițiile țărăni
mii muncitoare. In satul Chilia.de 
exemplu, (secretar, 
ției de
Lucian), s-au contractat 3 tone 
de carne și 8 tone cereale, ca re
zultat al acțiunii dusă de utemiș
tii L. Groza, V. Bologa, AI. Bo- 
laș și Al. Lungu împreună cu a- 
chizitorul comunal. In munca 
organizație de aici se discută 
rent despre ajutorul pe care 
și trebuie să-l dea utemiștii 
neretul, pentru ca viața lor 
devină din zi în zi mai înflori
toare. Cu aceste acțiuni și multe 
altele, se vor prezenta la deschi
derea festivalului. Cu acestea și 
cu programe artistice care să le 
facă cinste. Pîtjă anul acesta, ti-

FL. DANCIU

al organiza-
bază U.T.M. — Groza

(Continuare în pag. 3-a)

de 
cu- 
pot
ti
să

Minunată este patria noastră! Excursioniștii admiră frumusețile 
lacului Bohui.

posibilități deosebite de 
dezvoltare (pășuni gra
se, finețe întinse, la 
care gospodăria are doar 
500 de oi și cîteva vite 
mari), la sporirea pro
ducției agricole și la în
grijirea celor 10 ha. de 
vie nobilă. Tov. Mihai 
Gheorghe, primul secre
tar al comitetului raio
nal U.T.M., care răspun
de personal de această 
gospodărie, ca și de cea 
din Izvorul Dulce (in 
care tineretul se compla
ce în aceeași atitudine 
de indiferență și nepăsa
re față de sporirea avu
tului gospodăriei) ar fi 
putut îndruma tineretul 
de aici să aducă o con
tribuție serioasă la dez
voltarea gospodăriei care, 
deși dispune de pășuni

și finețe întinse, are 
foarte puține vite. (O 
situație asemănătoare e 
și la G.A.C. Blăjani 
unde la o pășune de 65 
ha. nu sînt decît 13 vite 
de muncă și 300 oi). De 
altfel, tov. Mihai Gheor
ghe a mai dovedit odată 
cît de mult cunoaște si
tuația de pe teren cînd, 
la o plenară a comite
tului regional U.T.M., 
n-a fost în stare să spu
nă care-i situația cam
paniei agricole în raio
nul său.

Informarea noastră, 
destul de sumară, dar 
convingătoare credem în 
ceea ce privește ilustra
rea totalei nepăsări față 
de munca tineretului din 
sectorul socialist agricol 
din acest raion, a fost

transcrisă — cu speran
ța că va avea urmările 
necesare — în două e- 
xemplare. Vna o înain
tăm, Comitetului raional 
U.T.M. Beceni pentru a 
fi citită și gîndită, iar 
cealaltă Comitetului re
gional U.T.M. Ploești, 
care are datoria să-i 
trezească din somnolență 
pe oamenii care nu 
știu nimic și care spe
răm că de data aceasta 
nu vor mai ridica din 
umeri și nu vor mai cli
pi din ochi cu nevino
văție.

I.
Și 

coresp.
retului“ pentru 
regiunea PIoeștI

BAIEȘU
N. PUIU. . J
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La ordinea rileit

Organizarea practicii
• •

în producție a studenților
Pentru ă 

fășura amil 
am vizitat Jzilale trecute Institutul politehnic, Uzi 
nele de tractoare „Ernst Thälmann“ și Uzinele 
„Steagul Roșu“ din Orașul Stalin.
MASURI ‘EFICACE DIN PARTEA INSTITUTU 

LUI
Anul acesta conducerea Institutului politehnic din 

Oraștil 'Stalin s-a îngrijit să asigure desfășurarea prac
ticii studenților în produc'țic în bune condițiuni. 
Printre măsurile luate în acest scop se numără și 
aceea de a repartiza pe lîngă fiecare grup de stu
denți cîte un cadru didactic. Aoesta va sta împreună 
cu studenții toată perioada de practică.

Tot în acest scop, într-o ședință de lucru cu ca- 
aniil acesta de prac- 
primească teme pre- 
de practică pe care 
fie în colectiv. De 
caz la caz studenții

cunoaște condițiile în care se va des- 
aoesta praotica studenților în producție

drele didactice, care se ocupă 
tică, s-a stabilit ca studenții să 
cise pentru întreaga perioadă 
să le realizeze fie individual, 
asemenea s-a stabilit ca de la 
să facă practică și în schimbul doi pentru a le da 
posibilitatea să lucreze mai mult timp la mașini. 
Conducerea institutului preconizează ca, colocviul de 
practică să se țină de data aceasta nu în institut 
și nu la începutul anului universitar — așa cum se 
făcea în alți ani — ci imediat după perioada de 
practică, în uzină, în prezența cadrelor didactice, 
a inginerilor și tehnicienilor care s-au ocupat de 
studenți.

Sînt asigurate de asemenea și haine de protecție 
pentru studenți, precum și condiții corespunzătoare 
de cazare la căminele institutului. Organizația U.T.M. 
și asociația studenților au discutat cu studenții de
spre comportarea pe care trebuie să o aibă față de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile 
în care urmează să facă practică. Utemiștilor li s-a 
trasat sarcina să participe la activitatea organizații
lor U.T.M. din întreprinderile în care lucrează să 
sprijine acțiunile tinerilor muncitori.

Cu toate acestea sînt încă deficiențe care pot adu
ce prejudicii desfășurării practicii dacă nu vor fi 
înlăturate din timp. Este vorba în primul rind de 
asigurarea transportului studenților la uzinele mai 
îndepărtate cum sînt „Emst Thälmann“ și „Steagul 
Roșu“. De această chestiune institutul nu s-a în
grijit pînă acum deși există posibilități locale pen
tru a rezolva această problemă. Din fondul de prac
tică pe care institutul îl are la dispoziție se pot 
aloca sumele necesare pentru închirierea unor au
tobuse ale I.C.O.S. Este nevoie însă să fie cerută 
aprobarea Ministerului Invățămîntului și Culturii.

STUDENȚII SINT AȘTEPTAȚI ÎN UZINA
La Uzinele de tractoare „Ernst Thälmann“ s-au 

luat măsuri din timp pentru a asigura desfășurarea 
practicii în producție a studenților în cît mai bune 
condiții. Conducerea uzinelor a desemnat un co
lectiv format din 20 de ingineri și tehnicieni în 
frunte cu tovarășul Eugen Dumitrescu, șeful cabi
netului tehnic care să coordoneze practica studen
ților. Principală preocupare a acestui colectiv de in
gineri și tehnicieni este să asigure locuri de muncă 
pentru toți studenții care vin la practică. Desigur, 
o asemenea treabă nu este deloc ușoară : în primul 
rînd, pentru că nu sînt mașini și utilaje disponibile, 
iar în al doilea rînd, mulți dintre cei peste 500 de 
studenți care vor face practică anul acesta la uzi
nele de tractoare nu au la bază o calificare și nu 
li se pot încredința mașini. De aceea colectivul de 
ingineri și tehnicieni care se ocupă de practica stu
denților studiază în prezent posibilitatea de a or
ganiza practica în două schimburi. Studenții care 
au la bază o calificare vor putea înlocui muncitorii 
plecați în concediu lucrînd la mașinile rămase dis
ponibile, în schimbul doi. Ceilalți vor fi repartizați 
să muncească pe lîngă cei mai buni muncitori. Tre
buie găsită o soluție ca și acești studenți să lucreze 
direct la mașini, să nu se ajungă din nou la situa
ția ca practicanții să fie simplii spectatori.

Comitetul U.T.M. al uzinei s-a gîndit și el cum să 
vină în ajutorul studenților și cum să folosească cu
noștințele lor teoretice, cum să-i antreneze în acti
vitatea organizației U.T.M., în acțiunile obștești și 
cultural-educative ce se întreprind în uzină. Astfel, 
studenții utemiști vor fi luați temporar în evidența

organizației U.T.M. din secțiile și sectoarele în care 
sînt repartizați să muncească. De asemenea, unii 
dintre studenți vor fi încadrați temporar în brigă
zile de producție și posturile utemiste de control. 
Ei vor putea astfel să cunoască mai îndeaproape 
condițiile și metodele de muncă ale tinerilor mun
citori și totodată să împărtășească acestora din cu
noștințele lor. Unii studenți vor fi solicitați să țină 
în fața tinerilor muncitori expuneri, lecții, conferințe 
despre căile de creștere a productivității muncii și 
a reducerii prețului de cost, despre mijloacele de 
economisire a metalului etc.
LA „STEAGUL ROȘU" SE ȘTIE CEVA DESPRE 

PRACTICA. DAR...
Tovarășul Gheorghe E. lonescu, inginer șef cu 

producția la uzinele Steagul Roșu era plecat pe te
ren. Am ajuns în sfîrșit la directorul tehnic al uzi
nei, tovarășul Gh. Timco.

— Despre practica studenților în producție știu 
cîte ceva, mi-a răspuns dînsul dar... ar fi mai nime
rit să discutați cu 
viciul de cadre și 
gele...

Tovarășul Popa 
minister prin care 
sta vor sosi la practică cca. 500 studenți din Ora
șul Stalin, București, Timișoara și Cluj.

— Și ce s-a făcut pînă acum în această direcție ?
— Ne-am gîndit la cîțiva ingineri cărora să le 

încredințăm sarcina de a se ocupa de organizarea 
practicii studenților in producție. Altceva deocam
dată n-am făcut...

Este de-a dreptul lipsită de răspundere această 
atitudine a conducerii întreprinderii, care înainte cu 
10 zile de începerea practicii studenților nici nu 
știe bine cum îi vor primi pe studenți, ce condiții 
le vor asigura. Pregătirea temeinică a studenților, 
ajutorul pe care trebuie să-l dea întreprinderile 
acestora pentru a îmbina cunoștințele lor teoretice 
cu cele practice, este o sarcină politică de mare răs
pundere. Studenții de azi sînt inginerii de mîine 
care vor trebui să îndrume și să coordoneze acti
vitatea unor întreprinderi. Statul nostru democrat- 
popular are nevoie de cadre cu o înaltă calificare. 
Oare cum înțelege conducerea uzinelor „Steagul 
Roșu“, în fruntea căreia se află oameni politici și 
cărora partidul le-a încredințat sarcini de mare răs- f. ■ ----  ■ ■ - ---------- ----
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Efectele studierii superficiale
tovarășul Vasile Popa de la ser- 
învățămînt. El are toate hîrțoa-

mi-a pus în față o hîrtie de la 
uzina era informată că anul ace-

Nesocotind rugămintea în
scrisă cu litere de-o șchioapă pe 
biletul prins de ușă („nu ne de
ranjați, avem examen“) am pă
truns în sala care era martora 
tăcută a examenului de materia- 
lism-dialectic al grupei 212 anul 
IV Ziaristică. Examenul era în 
toi. M-am pregătit să-i înregis
trez roadele sperind că viitorii 
ziariști îmi vor oferi prilejul să 
nu-i prind cu nicio , șopîrlă“. 
Intr-adevăr, unii au răspuns a- 
cestei așteptări dovedind o însu
șire profundă a disciplinei, dove
dind înțelegerea necesității de 
prim ordin a înarmării ideologice 
a celui care se pregătește să par
ticipe activ pe tărîmul scrisului 
la lupta ideologică.

Am avut posibilitatea să mă 
conving că munca conștientă, 
perseverentă s-a văzut și aici 
încununată de succes. Nota 10 a 
venit să răsplătească in munca 
de învățătură eforturile depuse 
de tovarășa Lupu Mioara, secre-

tara U.T.M. a anului IV. Tova
rășul Dima Andrei, absolvent 
al facultății muncitorești a dat 
celorlalți colegi ai săi un fru
mos exemplu de însușire profun
dă a materiei. Tovarășul Uscar 
Ernest a demonstrat prin răs
punsul său cit de folositoare este 
pentru un viitor intelectual în
sușirea profundă a filozofiei 
marxist-leniniste.

Dar nu toți studenții s-au pre
zentat astfel la examen.

...Răspunde tovarășa Stănescu 
Lena. Studenta Stănescu vorbeș
te superficial, dovedește lipsa u- 
nor cunoștințe elementare.

O scurtă convorbire cu tova
rășa lector Florica Neagoe m-a 
edificat Deficiențele din timpul 
anului se răsfring inevitabil- in 
răspunsul Ia examene. Unii stu
denți din anul IV au venit rar 
pe la cursuri, au citit romane in 
timpul lecțiilor, au tratat cu in
diferență consultațiile. Și iată 
rezultatul.

Pavel afirmă 
in condițiile 
de la capita

pe măsura 
în Iupta in

STUDIU
FRUNTAȘI 
la învățătură

însușirea

pundere, să-și în
deplinească această 
datorie de a sprijini 
formarea viitorilor 
ingineri, dacă ea 
nu a reușit nici mă 
car din punct de 
vedere administra
tiv să le asigure 
studenților bune 
condiții de muncă. 
Nu mai vorbim de 
asigurarea conținu
tului practicii.

Studenții vor veni 
peste cîteva zile în 
uzină. Se impune 
de urgență ca cei 
ce poartă răspunde
rea să facă totul 
pentru a le asigura 
condiții corespunză
toare pentru desfă
șurarea practicii în 
producție. Se cere 
mai multă răspun
dere din partea fo
rurilor competente, 
pentru a lichida tă- 
răgăneala, a depăși 
stadiul discuțiilor și 
a începe o activita
te concretă.

I. ANDREI
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In plină încordare: lucrarea de astăzi trebuie 
să fie bună.

Studenții grupei 117 a anului II de la Institutul fsg
de mine din Petroșani la examenul de matematici W 
superioare.

Însemnări despre activitatea Casei de cultura a studenților bucureșteni

Program bogat dar... lipsește
preocuparea pentru informarea politică

Casa studenților „Grigo- 
re Preoteasa“ și-a creat 
un renume bine meritat 
în rândul 
bucureșteni și 
studenților din 
universitare 
Intenționăm — 
acum casa 
se află în pragul acti
vității de vară — să ana
lizăm pe scurt programul 
pe care și l-a propus.

Trebuie stabilit de la 
început un lucru : 
timpul vacanței de 
Casa de cultură și 
două cluburi care 
funcționa pe lîngă Univer
sitate și Politehnică, vor 
fi principalele mijloace 
de organizare a activității 
studenților ce vor cămine 
în București. Posibilitățile 
de mobilizare a studenți
lor la activitatea Casei de 
cultură sînt mult mai mici 
decît în timpul 
Un program care să le sa
tisfacă necesitățile cultu
rale, artistice, de distrac-

studenților 
chiar al 

alte centre 
din țară, 
pentru că 
studenților

în 
vară, 
cele 
vor

anului.

ție șl recreere, îi va atra
ge însă cu siguranță pe 
studenți. Nu s-ar putea 
spune că planul Casei de 
cultură nu are acest ele
ment atractiv, îmbinat ar
monios cu

în sala 
în fiecare 
mul va fi
— seară de cineclub: vor 
fi vizionate și discutate 
filme artistice și docu
mentare. Miercurea — 
seri literare, întîlniri cu 
scriitori, oameni de știin
ță, tehnicieni etc. Joia — 
seară de teatru, concerte 
sau reuniuni. Vinerea — 
concursuri ghicitoare cu 
premii, audiții muzicale. 
Sîmbătă — reuniuni stu. 
dențești. Duminică — fil
me artistice, spectacole de 
estradă. Și în plus vizio
nările de spectacole la te
levizor.

Aici, oarecum, studenții 
vor fi spectatori. Sînt însă 
și activități eare Ie solici
tă participarea directă, e-

cel educativ, 
de spectacole, 
seară, progra- 

altul. Marțea

fectivă. De pildă, activita
tea de club. Ea se va or
ganiza în sală și afară — 
la ștrand sau în excursii, 
în cadrul clubului se vor 
organiza concursuri cu 
premii, manifestații spor
tive. Va avea loc un cam
pionat de șah dotat cu
cupa „Premiul Casei de
cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa“. Joia este 
zi de ștrand la baza spor
tivă „Lacul Tei“, organi
zată de Casa de cultură. 
Aici se vor desfășura con
cursuri de natație, cano 
taj, popice etc. Clubul are 
și o secție de turism care 
va organiza, la propune
rea studenților, excursii în 
țară.

Și, pe lîngă toate ace
ste activități, anul acesta, 
în timpul vacanței se vor 
organiza și cercuri în care 
studenții să nu piardă 
contactul cu studiul — să 
învețe.

Cenaclul literar „Mihail 
Eminescu“ își continuă

Corul Universității „Victor Babe ș“ din Cluj susține un spectacol

activitatea, inițiind con
cursuri de creație, discu
ții literare. Se intențio
nează, ca în toamnă, din 
aceste creații literare ale 
studenților, să se editeze 
o culegere. Cercul drama
tic va avea o secție de 
teatru și una de estradă, 
în vacanță însă el va ini
ția un ciclu de lecții de 
regie și actorie pentru a- 
matori. Și cei din cercul 
foto vor avea în vacanța 
de vară un cîmp larg de 
activitate : excursii, ma
nifestări sportive, specta
cole etc.

Casa de cultură le pre
gătește studenților sur
prize — cercuri noi: de 
stenografie și cercul de le- 
gătorie. Vor învăța să ste- 
nografieze cu cel mai bun 
profesor. Studenții au ce
rut de mult timp un ase
menea cerc, pentru că 
stenografia le va folosi la 
luarea notițelor. Iar în 
ereul de legătorie studen
ții vor 
cărțile.

După 
cheltuit 
și energie 
feri studenților un 
gram interesant, care 
satisfacă gusturi și preo
cupări diferite. De la pri
ma vedere el poate fi so
cotit complect. La o anali
ză mai profundă îți poți 
da însă seama că există o 
latură a activității com
plect neglijată. în pro
gram nu au fost de loc 
prevăzute conferințe pe di
verse teme ideologice, po
litice și științifice. în- 
tr-adevăr, vara, nu trebuie 
organizate prea des aces
te conferințe. Săptămînal 
însă, sau bilunar, ele pot 
fi organizate. Studenții 
trebuie să fie informați

învăța să-și lege

cum se vede, s-a 
destulă imaginație 

pentru a o- 
pro- 

să

periodic asupra principa
lelor evenimente ce se pe
trec în țară și peste hota
re.

Se vorbește foarte mult 
despre faptul că activita
tea în vacanță să se des
fășoare mai mult afară, 
în aer liber. Nimic de zis, 
o asemenea activitate tre
buie să fie preferată celei 
de sală. Dar este neper- 
mis ca la o casă de cul
tură studențească, timp de 
trei luni, să nu se dea a- 
tenția cuvenită laturii po
litice, propagandistice, a 
activității. în acest sens 
programul trebuie revă
zut. Comitetul U.T.M. pe 
centrul universitar Bucu
rești va trebui să dove
dească mai multă preocu
pare pentru orientarea 
programului Casei de cul
tură spre această proble
mă deosebit de importan
tă în educarea studenți
lor: activitatea cu profund 
caracter politic.

Studenții sînt încă în 
institute. Organizațiile 
U.T.M. vor trebui să pu
nă în discuția adunărilor 
generale deschise proble
ma activității pe timpul 
vacanței, să le facă cunos
cut programul, să le ex
plice fiecare acțiune și 
importanța ei. Să fie com
bătută . atitudinea unor 
studenți care preferă dis
tracții de dragul distrac
țiilor, în care-și cheltuiesc 
inutil energie, fără 
tragă nici un folos, 
denții trebuie să fie 
deplin conștienți că 
buie să-și folosească
canța nu numai pentru o- 
dihnă și distracție, ci și 
pentru activități utile, cu 
ajutorul cărora își pot 
lărgi orizontul cunoștințe
lor și preocupările lor.

Absolvenții agronomiei 
timișorene vor pleca 

cu toții la sate
...Sala de cursuri nr. 1 a In

stitutului agronomic din Timi
șoara.

...Anii studenției au trecut. 
Tinerii care ieri au urcat trep
tele institutului — stîngaci, ti
mizi, — sînt azi absolvenți — 
oameni maturi, siguri pe ei. 
Fiecare dorește să-și vadă cit 
mai curlnd primele roade ale 
învățăturii. Deodată, murmurul 
din sală încetează.

Absolventul Alexandru Sîrbu 
citește chemarea promoției 
1958, a Institutului agronomic 
,,Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești.

...„Azi, în pragul viefii noi pe 
care o începeți ca și noi, odată 
cu absolvirea facultății, vă che
măm ca împreună să punem 
întreaga noastră putere 
munca, tot elanul tineresc 
toate cunoștințele noastre 
slujba ridicării producției agri
cole a patriei noastre"...

Un ropot de aplauze sublinia
ză ultimele cuvinte ale chemă
rii. ca o unanimă aprobare. De 
la locul său se ridică apoi un 
tînăr trupeș. Este Vasile Dra- 
goș.

— Mă glndesc cu bucurie la 
faptul că datorită condițiilor 
create de statul democrat-popu
lar, am putut să învăț, să ter
min facultatea. Acum, voi putea 
însfîrșit să-mi achit și eu da
toriile fată de patrie — spune 
el. De aceea voi merge ca in
giner acolo unde va fi cea 
mare nevoie

Ia cuvlntul și profesorul 
versitar Eugen Prutescu, 
arată că exact acum 30 de 
absolvind și dînsul agronomia, 
a dorit 
Luni și 
diploma 
în fără

Studentul Pintea 
cu seninătate că 
perioadei de trecere 
lism la socialism, 
succeselor obținute 
ternă împotriva forțelor care se 
opun mersului spre socialism, se 
rezolvă și contradicțiile care exi
stă pe plan internațional, intre 
forțele socialismului și păcii pe 
de o parte, și forțele reacțiunii 
capitaliste pe de altă parte.

De unde a luat studentul o 
asemenea interpretare antimarx- 
istă a fenomenelor social-politice 
care se petrec în lumea noastră 
contemporană ? Cum și-a însușit 
el noțiunile elementare ale ma
terialismului istoric marxist cind 
nu este în stare să vadă că sem
nul caracteristic al vieții inter
naționale este tocmai lupta din
tre forțele progresului și forțele 
reacțiunii. Cum a putut fi 
trecută cu vederea, în cursul a- 
nului, la seminare, o asemenea 
ignoranță ?

De asemenea, definiții confuze 
, au dat in legătură cu caracterul 

științific al filozofiei marxiste, cu 
rolul gîndirii abstracte studente
le Vass Ildiko și 
Studenta Pătrunjel 
după ce cu o zi 
sese dată afară de 
scris pentru încercare de fraudă 
se prezintă în oral cu un bagaj 
de cunoștințe îngrijorător de re
dus în probleme de maxima im
portanță filozofică cum ar fi, de 
pildă, raportul dialectic dintre 
conținut și formă sau dintre ba
ză și suprastructură.

La sfîrșitul examenului, tova
rășa lector Florica Neagoe consi
dera că în ansamblu rezultatele 

I sînt pozitive, avind în vedere un 
| complex de factori de care per- 
| sonal nu am putut avea cunoș- 
| tință. Fără a risca o generaliza- 
| re, care fără îndoială ar fi pri
pită, trebuie să arăt însă că acea 
parte a grupei 212, la al cărei 
examen am asistat, dovedește 
încă multe lacune în pregătirea 
ideologică a unor studenți.

Tov. lector Neagoe ca și tova
rășul asistent Zugravu Mihai 
s-au văzut deseori nevoiți să in
tervină pentru a corecta în mod 
substanțial răspunsurile. Studen
ții vizați trebuie să 
simț de răspundere sporit pregă
tirea lor ideologică, 
sușirea temeinică 
a filozofiei marxist-leniniste tre
buie să fie o preocupare perma
nentă. Studenții care s-au pre
gătit slab la examen trebuie aju
tați să-și ccrnplecteze cunoștin
țele, să-și clarifice confuziile, 
să aprofundeze studiul filozofiei 
marxist-leniniste. O răspundere 
mare poartă în acest sens orga
nizațiile U.T.M. și cadrele didac
tice.

profunda a 
marxism-leni
ni sinului cheia

succesului
(Urmare din pag. ( a)
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Maria care, 
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și geologie anul Ii
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să-și înceapă meseria, 
luni a umblat însă cu 
in buzunar. Deși erau 
numai cîteva zeci de 

agronomi, nici aceștia nu erau 
angajați. A trebuit ca ani și ani 
să se ocupe cu de toate, numai 
cu agronomia nu...

In contrast cu această situa
ție, cuvintele absolvenților care 
se înscriu la discuții, vin să a- 
runce o lumină edificatoare a- 
supra celor ce se petrec astăzi.

Gh. Piatiliuc, zootehnist, 
tă că'la el situația este 
acum clară.
Dăeni, raionul 
vremea clnd 
tică l-au 
Acum... l-au 
teva zile ca 
nul de stat.

Cei 150 absolvenți ai Institu
tului agronomic din Timișoara 
își primesc apoi cu însuflețire 
repartizările in diferite comune, 
G.A.C., G.A.S., S.M.T. etc. 36 
in regiunea Timișoara, 26 In 
regiunea Constanta, 28 în re
giunea Galafi, 11 în regiunea 
Bacău etc. Aproape în toate 
coifurile tării vor fi absolvenți 
ai agronomiei timișorene.

I. SLATINEANU

ara
te 

din 
pe

Colectiviștii 
Hîrșova, 

era încă la prac- 
ales președinte, 
învoit pentru cl- 
să-și dea exame-

nostru, o analiză profundă a mă
surilor luate de partid pentru de
plina victorie a socialismului la 
sate.

Studentul I. lonescu a avut 
drept unul din subiecte: prezen
tarea politicii P.M.R. față de in. 
telectual'tate. Cunoscind tezele 
marxist-leniniste cu privire la ro
lul intelectualității, cunoscind po
litica partidului față de intelec
tualitate, studentul a analizat 
meinic procesul formării noii 
telectualități, roadele măreței 
voluții culturale care a avut
în țara noastră. Studentul a vor
bit despre intensificarea luptei 
ideologice în epoca actuală, des
pre necesitatea zdrobirii încercă
rilor claselor doborîte de la pu
tere de a rupe intelectualitatea 
din mărețul front al tuturor oa
menilor muncii ce-și făuresc o 
viață nouă.

Vorbind despre formele luptei 
de clasă, studenta M. Georgescu 
a știut să explice tezele generale 
cu privire la clase și la lupta de 
clasă, să treacă în revistă forme
le luptei de clasă în țara noastră, 
și să prezinte in mod combativ 
teoriile revizioniste ce vorbesc 
despre stingerea luptei de clasă 
în epoca actuală, despre împăca
rea claselor, despre capitalismul 
„popular".

Aprofundînd problemele esen
țiale ale cursului de socialism 
științific, apllcînd în mod creator 
cunoștințele politice actuale, o 
bună parte a grupei de studenți 
matematecieni, au dovedit deplină 
seriozitate în studiul marxism-le- 
ninismului, dorința lor fierbinte 
de a-și făuri din ideologia clasei 
muncitoare o puternică armă în 
lupta pe care sînt chemați să o 
ducă ca intelectuali profund ata
șați poporului muncitor, pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră.

t

VIORICA PINTILIE
Institutul de Petrol și Ga 

anul II
ze

HORIA CONSTANTINESCU
Institutul de Arhitectură 

anul IV

NICOLAE GHEORGHIȘOR
Facultatea de mașini și utilaje 

petrolifere anul IV

Ceea ce nu-i este permis unui viitor economist
Examenele studenților din anul 

I, II și III, care se desfășoară ac
tualmente în cadrul Institutului de 
Științe Economice și Planificare 
„V. I. Lenin“ prilejuiesc bogate 
învățăminte și concluzii extrem de 
prețioase cu privire la formarea ti
nerilor ce și-au ales cariera de 
economist. Ele sînt cel mai nime
rit prilej de verificare a gradului 
în care au fost asimilate cunoștin
țele predate, a maturității de gîn- 
dire și analiză economică a fap
telor, a însușirii învățăturii marxist- 
leniniste și a politicii economice a 
partidului nostru de către studenți, 
a capacității de aplicare a tezelor 
teoretice la realitățile noastre eco
nomice. Un cadru concret de a- 
naliză în acest sens ni l-a oferit fe
lul în care a decurs examenul de 
economie politică a socialismului 
la grupa 316, anul II, Facultatea 
de finanțe și credit.

Trebuie subliniat încă de la în
ceput că de la an la an examenele 
se desfășoară într-o notă de exi
gență, ele constituind o oglindă a 
calității ridicate a muncii depuse 
de cadrele didactice în rindurile 
studenților.

Ne-au produs o impresie deose
bit de frumoasă răspunsurile date 
de studenții Androne Maria (nota 
10), Biriș Valeria, Costescu Cezar 
și Băbăița Nicolae (nota 9). Stu
denta Androne Maria în special, 
s-a remarcat printr-o claritate de
osebită în expunere, printr-o te
meinică cunoaștere a celor trei 
subiecte („Legea creșterii cu pre
cădere a producției mijloacelor de 
producție", „Particularitățile con
struirii socialismului în R.P. Chi
neză“, „Principiul cointeresării 
materiale și aplicarea lui în indus
tria și agricultura R.P.R.“).

Aceștia și ceilalți studenți care 
au răspuns bine, au dovedit că 
au înțeles răspunderea pe care 
o impune alegerea carierii de e- 
conomist, că privesc cu autoexi
gență sarcinile lor de studiu.

Au fost însă și studenți care, 
prin răspunsurile date, își dovedesc 
superficialitatea muncii depuse în 
timpul anului. încercările de pre
gătire prin metoda „asaltului" s-au

dovedit încă odată infructuoase. 
Așa, de pildă, studenții Pleșu 
Gheorghe, Drăguț Constantin, Lo
renz Zoltan etc, au dat răspun
suri superficiale la o serie de pro
bleme. Studentul Drăguț Constan
tin n-a sezisat cu precizie ca
racterul științific al politicii eco
nomice a partidului nostru, al mă
surilor luate în vederea dezvoltă
rii schimbului între oraș și sat, n-a 
înțeles suficient de temeinic pro
blema caracterului producției de 
mărfuri în socialism, al rolului or
ganizator al statului socialist.

Alții, eum e de exemplu studentul 
Pleșu Constantin a trecut cu foar
te multă ușurință peste o serie de 
probleme cum sînt acelea ale or
ganizării muncii și repartiției pro
dusului global în G.A.C., n-a pu
tut spune prea multe lucruri des
pre rolul uriaș pe care îl are din 
punct de vedere economic statul 
socialist. Desigur că sărăcia de 
cunoștințe atrage după sine nesi
guranța și lipsa de logică în ex
punere, incapacitatea de interpre
tare științifică a faptelor econo
mice, superficialitate. Or, aceasta 
este un lucru extrem de dăună
tor pentru un viitor economist.

Lipsa însușirii bibliografiei re
comandate la curs, după cum a 
recunoscut-o însuși studentul Lo- 
rentz Zoltan, a dus la formularea 
unor răspunsuri cu totul greșite 
ale acestuia. Vorbind despre pre
țuri și despre formarea lor in e- 
conomia socialistă, studentul Lo- 
rentz Zoltan a făcut o expunere 
complectamente ruptă de realita
te, dovedind neînțelegerea totaj^ 
a mecanismului formării prețuri
lor în economia socialistă. Con
cluzia la care a ajuns studentul 
Lorentz Zoltan că statul mărește 
sau micșorează prețurile din „sim
plă dorință" de a se consuma mai 
mult sau mai puțin, este o inter
pretare subiectivistă, care n-are 
nimic comun cu mecanismul real 
al formării prețurilor în econo
mia socialistă. Este oare posibil 
ca un viitor economist să nu în
țeleagă lupta dusă de partid și 
guvern, de oamenii muncii, pen
tru reducerea prețului de cost al

produselor, pentru ieftenirea con
tinuă a tuturor produselor ? A 
susține teza „simplei dorințe", în
semnă de fapt a te situa pe o po
ziție străină nouă, a nu înțelege 
politica economică a partidului și 
guvernului față de formarea pre
țurilor în economia socialistă, a 
te face, prin urmare, exponentul 
unor teorii economice burgheze, 
reacționare.

Unii studenți au dovedit In 
răspunsurile lor o însușire și in
terpretare mecanică a tezelor teo
retice și a faptelor economice, 
o lipsă serioasă de apro
fundare cînd este vorba de sezi- 
sarea legalității care stă la teme
lia diferitelor fenomene ale eco
nomiei socialiste. Răspunsurile 
unora nu au lăsat impresia că 
sînt date de studenți economiști. 
De asemenea, la baza celor 
mai multe răspunsuri nesatis
făcătoare sau superficiale stă și 
slaba cunoaștere a celor mai im
portante documente ale partidului 
nostru.

In vederea unei temeinice pre
gătiri a studenților pentru înlătu
rarea tuturor confuziilor și a la
cunelor care se manifestă în gîn- 
direa lor economică, cadrelor de 
seminarizare ie revine un rol de
osebit de important. Acestea, atră- 
gînd în discuție întreaga grupă de 
studenți, trebuie să depisteze în 
cursul anului și să combată cu 
competență orice denaturare, 
orice înțelegere greșită, Ae- 
științifică, a teoriei economice 
marxist-leniniste, a politicii econo
mice a partidului nostru. Studen
ții pe care i-am vizat în mod ne
gativ trebuie făcuți să înțeleagă că 
numai Iuptînd pentru înlăturarea 
tuturor golurilor constatate în pre
gătirea lor cu prilejul examenelor 
pentru aprofundarea cunoștințelor 
care s-a dovedit că sînt însușite 
superficial, se vor putea pregăti 
ca viitori specialiști în domeniul 
economiei. Asemenea confuzii și 
carențe teoretice nu sînt compa
tibile cu un viitor economist

C. COJOCARU
P. AVRAMESCU



Viața de organizație

ROLUL ADUNĂRII GENERALE
în educarea morală a utemiștilor

JP O Ș TA

Unțdnd indicațiile Plenarei a 
III-a a C.C. al U.T.M. organiza
ția noastră s-a străduit să ridice 
continuu rolul educativ al fiecărei 
adunări generale. In alegerea 
ordinei 
bordăm problemele majore de 
care trebuie să se ocupe 
lectivuj nostru de utemiști. 
ultimele luni am discutat 
pre contribuția pe care o poate 
aduce tineretul la întărirea eco
nomică a gospodăriei în care 
muncim, despre atitudinea sa
față de muncă și avutul obștesc, 
despre planul de producție al
gospodăriei și sarcinile tineretului 
etc. Discutînd profund aceste 
probleme, noi n-am marcat un ho
tar artificial intre atitudinea ti
neretului în producție și restul 
comportării sale în societate. Nici 
n-ar fi fost posibil acest lucru. 
Dar ne-am dat seama că despre 
comportarea tineretului, despre a- 
titudinea sa morală, n-ajunge să 
vorbim tangențial, într-o ocazie 
ori alta. Ne-am dat seama că a- 
ceastă problemă merită să figu
reze pe ordinea de zi a unei a- 
dunări, întîi pentru că U.T.M. nu 
se interesează doar de felul în 
care se achită tinerii de sarcinile 
lor profesionale, ci și de viața 
lor după cele 8 ore de muncă și 
apoi, pentru că în colectivul no
stru sînt unii tineri care prin 
comportarea lor pătează calitatea 
de utemist.

Organizația noastră cuprinde 
peste 70 de 
mulți dintre

de zi am căutat să a-

co
in 

des-

utemiști. Cei mai 
ei pot fi dați ca 

exemplu de conștiinciozitate și 
disciplină în muncă. Aceștia au 
și o susținută activitate în orga
nizația de bază U.T.M., luptă 
pentru ridicarea nivelului lor 
ideologic, politic și cultural. Or
ganizația noastră se numără 
printre organizațiile fruntașe din 
raion. Dar aȘa cum arătam mai 
sus, avem Ș> tineri a căror com
portare aruncă o lumină proastă 
asupra întregului colectiv.

Utemiștii Marin Ciucă și Vio
rica Șutu lucrează de mai multă 
vreme în sectorul avicol al gos
podăriei noastre. De locuit, locu
iau la căminul gospodăriei. Noi 
am observat că între ei s-au în
firipat relații care depășeau sim
plele relații de prietenie. După un 
timp ne-au anunțat că se vor că
sători. l-am felicitat și așteptam 
invitația la nuntă. Dar in loc de 
invitație am început să observăm 
că Viorica e mereu tristă, plînsă. 
Am început să primim și infor
mații la care nu ne așteptam : 
Marin o bate pe Viorica, îi chel
tuiește tot salariul pe băutură. 
Ne așteptam ca Viorica să pro
testeze împotriva unui asemenea 
tratament. Cînd colo ea conside
ra atitudinea lui Marin drept „o 
puternică manifestare de dragos
te" și suporta în tăcere și smere
nie brutalitatea lui. Am stat de 
vorbă cu fiecare in parte. Marin, 
pe un ton obraznic, ne-a interzis 
să ne amestecăm în viata lui 
personală. O astfel de atitudine 
din partea unui utemist ne-a dat 
foarte mult de gindit. Organiza
ția U.T.M. nu poate fi nepăsă- 
toare la ceea ce face un membru 
al ei. ba dimpotrivă ea are sar
cina să se preocupe cu toată exi
genta de modul de comportare al 
utemiștilor. Marin Ciucă însuși, 
devenind membru al organizației 
revoluționare a tineretului din 
patria noastră s-a obligat să res
pecte cerințele statutului. să 
lupte pentru a fi totdeauna exem. 
piu personal de conduită în so
cietate, să-și însușească morala 
comunistă. I-am explicat aceasta 
lui Marin Ciucă. Tăcea. Tăcea 
și Viorica. Nu numai noi am 
încercat să le arătăm cît de re
trogradă este purtarea lor ci 
și tovarășii din conducerea gospo
dăriei. Dar n-a folosit la nimic. 
Utemiștii ne-au sugerat ideea să 
discutăm despre ei în adunarea 
generală. Manifestări aproape 
identice s-au mai observat și 
la încă doi utemiști: Dumitru 
Căruțașu, un alt lucrător din gos 
podărie. venea beat la lucru, jig
nea fetele, tulbura liniștea în că

ONCURSUL NOSTRU

min, la club, ne strica aproape 
toate reuniunile prin comportarea 
sa. Emil Dobrescu — din păctne 
și membru al comitetului U.T.M 
— se purta la fel, ba mai mult, 
ca îngrijitor la cai maltrata ani
malele, pleca cu șareta gospodă
riei fără rost și fără să ceară 
voie nimănui.

Avînd acest material faptic la 
bază noi am întocmit un referat 
despre trăsăturile morale ale ute- 
mistului, despre atitudinea față de 
bunul abștesc, despre prietenie, 
dragoste, tovărășie, despre ce cere 
organizația de la membrii săi. 
Pe baza acestui referat utemiștii 
au purtat discuții pasionante, 
pline de grijă și atenție tovără 
șească dar în același timp in
transigente, pline de combativi
tate, împotriva manifestărilor 
huliganice și a concepțiilor îna
poiate, retrograde, proprii mora
lei burgheze și străine de mo
rala noastră, comunistă. Ei au 
legat toate aceste manifestări de 
slabul nivel politic și ideologic al 
celor criticați, și le-au indicat să 
studieze mai mult, să se încadre
ze activ în bogata activitate po
litică și culturală pe care o des
fășoară colectivul nostru. In a- 
celași timp utemiștii au analizat 
în mod critic activitatea organi
zației care n-a luptat cu toată 
hotărîrea să educe tinerii in spi
ritul moralei comuniste în așa fel 
îneît niciun membru al său să nu 
rătnînă în afara controlului or
ganizației. Necontroiîndu-le per
manent activitatea atît în timpul 
producției cît și după orele de 
muncă, unii utemiști au neglijat 
să se preocupe de ridicarea con
tinuă a nivelului lor ideologic, 
au uitat de obligațiile statutare 
acceptate de ei atunci cînd au in
trat în organizație. Trebuie să 
spun că adunarea a hotărît să 
sancționeze pe acei utemiști care 
au dovedit o comportare străină 
de morala noastră comunistă cu 
sancțiuni menite să ducă la în
dreptarea lor.

Ce s-a întîmplat după adunare?
Conducerea gospodăriei — care 

a participat la adunare — a ho 
tărît să-i ajute pe cei doi tineri, 
Marin Ciucă și Viorica Șuțu, 
pentru a-și putea întemeia un 
cămin. Le-a repartizat o cameră in 
gospodărie înzestrată cu cele ne
cesare. In ziua în care s-au că
sătorit s-a făcut o masă tovără
șească în gospodărie la care au 
participat toți muncitorii. După 
masă, aproape 40 de tineri am 
plecat în vizită la familia Ciucă, 
i-am felicitat și am petrecut îm
preună. Cu timpul ei s-au dove
dit a fi amîndoi buni gospodari, 
și-au cumpărat multe lucruri fo
lositoare și trăiesc fericiți. Și ati
tudinea lor fată de viața organi
zației s-a schimbat; Marin Ciucă 
s-a hotărît chiar să obțină ase
menea realizări în muncă și în 
comportare îneît să poată cere 
organizației recomandarea pentru 

Plecarea delegației sindicatelor din țara noastră ia Berlin
dimineața a părăsit dinte al Consiliului Central al 

din R. P. Romînă, 
tara Elena Stoia, președintele C.C. al 

Sindicatului lucrătorilor din sfa
turi populare și gospodăria co
munală. Nicolae 
ședințe al C.C.
muncitorilor din 
lectricitate, Ana 
ta comitetului de 
de la fabrica de confecții 
Gheorghiu-Dej", Nicolae Martalo-

Miercuri
Capitala plecînd spre Berlin de- Sindicatelor 
legația sindicatelor din 
noastră care va lua parte la lu
crările Conferinței sindicatelor și 
oamenilor muncii din țările Eu
ropei împotriva primejdiei războ
iului atomic și pentru pace, con
vocată de Federația Sindicală 
Mondială.

Din delegație fac parte tova
rășii Anton Moisescu, vicepreșe-

Festivalurile să contribuie
(Urmare din pag. l-a) 
din Homorodul de sus nu 

prezentat cu nici o formație

Re. 
pro- 
este 

satu 
proce-

nerii 
s-au 
culturală ; acum ei au pregătit și 
piese și monoloage și cîntece și 
dansuri. Tinerii maghiari și 
romîni s-au înfrățit și mai 

mult prin mun 
că. joc și cîmec 
și așteaptă în 
tîlnirea cu cele
lalte echipe. Tot 
atît de bine p~e 
gătiți sînt și cei 
din Homorodul 
de mijloc, 
pertoriul 
gramului 
din viața 
lui, din 
sul de transfor- 
mare socialistă 
a acestei vieți. 
Sceneta ,,O re. 
coltă cu folos“ 
este însoțită de 
alta, „Deputa
ta“. ca și de 
cîntece și dan
suri romînești și 
maghiare.

La „Valea 
lupului“, în mar
gine de codru, 

' ’ 1 ’ ti-
vor 
din 
din 
de

la festivalul 
neretului 
veni și cei 
Chilia și cei 
Homorodul 
jos cu rezulta
te ale muncii 
lor și cu dorin
ța ca în aceas 
tă zi de concurs 
activitatea arti 
stică a oricăreia 
din formații să 
fie cea mai pli
nă de roade. Ti 
nerii din Homo

1 rodul de jos vor 
anunța la festi
val că în satul 
lor munca de 
transformare so
cialistă a agri-

, culturii are un

în

a fi primit în rîndurile candidați- 
lor de partid.

In prima adunare generală 
care a urmat celei de care am 
vorbit mai sus, tov. Dumitru Că
ruțașu a mulțumit utemiștilor 
pentru faptul că nu l-au lăsat să 
alunece tot mai mult pe drumul 
pe care apucase și Ie-a cerut 
să nu-și piardă încrederea în el; 
să i se dea in continuare sarcini 
de organizație. In momentul de 
față este responsabil pe dormi
torul nr. 2 și se ocupă de abo
narea și citirea presei. Dormitorul 
nr. 2 este acum fruntaș.

Singurul care n-a înțeles decît 
mai tîrziu această adunare a fost 
Dobrescu Emil, care și-a dat a 
doua zi demisia din gospodărie. 
Noi l-am asigurat însă că în orice 
colectiv va munci, tinerii de aco
lo vor fi la fel de exigenfi fațade 
el, organizația de bază din care 
va face parte îl va trage la răs
pundere dacă purtarea lui nu se 
va schimba, pentru că intră 
sarcina fiecărei organizații de 
bază să se ocupe de educarea co
munistă a fiecărui utemist.

După cîteva săptămîni tov. Do
brescu s-a întors la gospodărie, 
cerind să fie reangajat. El ne-a 
arătat că în răstimpul cît a fost 
plecat s-a gîndit mult la toată ac
tivitatea lui și le-a dat dreptate 
utemiștilor. Acum e hotărît să 
muncească bine, să șteargă impre
sia proastă pe care a lăsat-o. Con
ducerea G.A.S. a admis să fie 
reangajat.

★
S_au scurs cîteva luni de la 

această adunare. Dar ea n-a fost 
uitată de nici un tînăr din gos
podăria noastră. Modul in care 
a decurs și mai ales schimbările 
adînci petrecute după aceea in 
viața unor utemiști din gospodă
ria noastră, au subliniat încă o- 
dată importantul rol ce trebuie 
să-l îndeplinească o adunare ge
nerală U.T.M., ca mijloc de edu
cație comunistă a tineretului. De 
asemenea adunarea ne-a dovedit 
nouă membrilor comitetului 
U.T.M că atunci cînd punem în 
discuția tinerilor utemiști proble
mele majore de viață atît econo
mice, politice cît și de conduită 
morală în societate, rezolvarea 
lor e mult mai sigură. In același 
timp astfel de adunări sînt me
nite să dezvolte la tineri spiritul 
de combativitate, de răspundere 
față de viața de organizație, de 
modul cum se încadrează în a- 
ceastă activitate fiecare membru 
al organizației și cum reușește el 
să fie exemplu personal în fața 
celorlalți tineri.

Astfel că această adunare a 
avut darul nu numai de a-i aju
ta pe cei patru utemiști citați. 
Ea a fost un puternic mijloc de 
educare a întregului nostru co
lectiv.

ALEXANDRU TARAZI 
secretarul comitetului organizației 
U.T.M. de la G.A.S. Pantelimon

Moraru, vicepre- 
al Sindicatului 
metalurgie și e- 
Lupan, președin- 

întreprindere 
‘ ■ „Gh.

la activizarea politică
a tineretului

primprim rezultat: toți lucrează 
în forme socialiste de muncă și 
la această realizare a contribuit 
și tineretul. La Valea lupului“ 
va răsuna împreună cîntecul și 
dansul romînesc și maghiar ca o 
încununare a muncii dusă în co
mun. Și l-aș nedreptăți pe tova 
rășul V. Tudoran dacă nu i-aș 
divulga ultimul gînd.

— Mă uit cu îngrijorare la 
nori. E frumoasă valea în care 
vom desfășura concursul, dar nu 
cînd plouă. La următorul festival 
nu vom mai avea grijă de nori: 
vom juca și cînta în căminul 
nost'.

Și sîntem convinși că așa se 
vor petrece lucrurile. Setea lor 
pentru cultură le va mări efortul 
pentru terminarea la timp a lă
cașului dorit.

O vizită la Comitetul raional 
U.T.M. Satu Mare (prim secretar 
tov. Gorbe, secretar cu probleme 
de propagandă, tov. Bancoș) îți 
dezvăluie pe lingă faptele întîlnite 
și altele, din întreg raionul, la 
fel de demne de luat în seamă

Pentru pregătirea festivalului 
s-au format 27 comisii de coor
donare. Prelungirea campaniei d< 
însămînțări a cam schimbat da
tele planificate, dar perioada de 
pregătire s-a încheiat în întreg 
raionul cu rezultate bogate. La 
acțiunile obștești au fost antre
nați majoritalea tinerilor și cifre
le acțiunilor sînt ele însele grăi
toare. Astfel s-au reparat 184 po 
dețe (la Solduba Chilia. Girăușa 
Romînești ș.a.). s-au săpat 6 428 
m. de șanțuri, s-a curățat o 
suprafață de 11.800 ha. pășune 
numai de către tineret. Această 
acțiune a fost dusă de organiza
țiile U.T.M. împreună cu sfaturile 
comunale, aducînd o economie de 
531.000 lei. In munca de refacere
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MARIUS CONSTANTIN - 
I Pitești. Ca absolvent al Școlii 

de mecanici tractoriști, după 
1 ce ai făcut deja trei ani de 

practică în specialitate, potri- 
I vit Hotărîrii nr. 1434/956. pu 
! blicată în colecția de hotăriri 

nr. 37 din 31 iulie 1956, dum
neata poți să urmezi mai de
parte Școala tehnică de mai- 

’ ștri pentru mecanizarea agri- 
: culturii.
’ Pentru aceasta este necesar 
; să ai serviciul militar satis- 
j făcut, și recomandarea între-
■ prinderii în care lucrezi, care 
i îți va asigura salarizarea pe 
j tot timpul școlarizării.
• ION PASCU — Sibiu. Da- 
! că într-adevăr ești dornic să 
I studiezi din opera lui Charies 
i Darwin vei găsi cu ușurință 
I în librăriile din oraș, lucrarea 
’ marelui biolog englez „Origi-
■ nea speciilor prin selecție na-
> turală sau păstrarea raselor 
f favorizate in lupta pentru exi-
• stență", apărută recent într-o 
f splendidă ediție în cadrul co- 
: lecției „Clasicii științei univer- 
; sate“.
f VICTOR CONSTANTINE-
? SCU — Ineu-Oradea.
; Decorațiile cu care a fost
> distins Comsomolul sînt urmă- 
‘ toarele •
, Pentru meritele deosebite în 
. luptă ale membrilor Comso- 
! molului în perioada înterven- 
’ ției militare străine și a răz-
■ boiului civil, în 1928, cu oca-
> zia celei de a X-a Aniversări 
! a Armatei Sovietice,
• a fost decorat cu »
■ „Steagul Roșu“.
> In 1931 cu ocazia
| a VH-a comemorări
’ lui V. I. Lenin, Comsomolul a »
j fost decorat cu Ordinul „Stea- 
« gul Roșu al Muncii“ pentru 
! munca de șoc pe frontul con-
> strucției economice, pentru 
l inițiativă în dezvoltarea între-
• cerii socialiste.
; In 1945, pentru marile
• merite față de patrie în
■ războiului antihitlerist, pentru
■ uriașa muncă de educare a ti* 
i neretului sovietic în spiritul
• devotamentului fără de rezer- 
‘ ve față de patrie, Comsomolul
• a fost decorat cu
> Lenin“.
i La 29 octombrie 
: ocazia sărbătoririi a 
j de la crearea Comsomolului, •
> pentru însemnatele servicii ț 
I aduse patriei în opera de edu- ? 
’ care comunistă a tineretului •
I “
; sovietic și pentru participarea 
’ activă la construcția socia- 
’ listă, a fost decorat cu cel 
’ de al II-lea „Ordin Lenin“.

:„Ordinul

1948, cu
30 de ani

«
:
I
V

gu, inginer la Institutul de fizică 
atomică al Academiei R. P. Ro 
mine, și Florea Neacșu, redactor 
șef al ziarului Munca.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Mihaj Mujic. 
Ion Dobre, Nicolae Pascu, secre
tari ai C.C.S., președinți ai C.C. 
ale sindicatelor, șefi ai secțiilor 
C.C.S., activiști ai sindicatelor.

(Agerpres)

și protecție a pădurilor prin mun
că voluntară s-a economisit nu
mai în luna de pregătire a festi
valului 4.430 lei.

Și fiecare cifră reprezintă o 
acțiune a organizațiilor U.T.M. 
Utemiștii și tinerii din întreg ra
ionul au răspuns cu fapte la toate 
chemările organizației. Astfel, în 
Homorodul de sus, îndrumați de 
partid, 25 utemiști au creat in 
primăvara aceasta o întovărășire. 
In multe organizații U.T.M. ne
numărate adunări generale au 
fost consacrate ajutorului pe care 
pot și trebuie să-l dea utemiștii 
în munca de transformare socia
listă a agriculturii la crearea de 
noi întovărășiri, la sporirea nu
mărului de familii intrate în 
G.A.C., la consolidarea lor. De 
exemplu la Ardud — secretar pe 
comună I. Szilagy, într-o adu
nare generală U.T.M, s-a ana
lizat contribuția organizației la 
munca de transformare socia
listă a agriculturii ;■ datorită 
muncii politice dusă de ute
miști alte 41 familii au intrat la 
începutul anului în G.A.C. La 
Tobolz (secretar U.T.M. A. Kiș) 
tinerii îndrumați îndeaproape de 
comuniști au contribuit la colecti
vizarea în întregime a comunei; 
de asemenea la Porumbești și în 
multe alte comune din raion tine
retul a contribuit din plin la ase
menea acțiuni în perioada de 
pregătire a festivalului. Partici
parea din ce în ce mai numeroa 
să a utemiștilor din raionul Satu 
Mare la schimbarea vieții satului 
este
duse
Festivalul a prilejuit ridicarea ni
velului muncii de organizație. In 
adunările generale s-au . discutat

rezultatul muncii politice 
de organizațiile U.T.M.

Pentru meritele sale deose
bite in mobilizarea tineretului 
la desțelenirea pămînturilor 
virgine și obținerea unor re
colte bogate pe aceste pămin- 
turi redate agriculturii, Com
somolul a fost decorat in 1957 
cu cei de al lll-lea „Ordin 
Lenin“.

Pentru amănunte suplimen
tare puteți consulta cartea 
„Cele patru ordine ale Com- 
somoluiui". (Editată înainte 
de ultima decorare a Comso- 
molului).

A. STANESCU.— Timișoara. 
Marele pianist polonez Fr. 
Chopin a scris într-adevăr o 
asemenea compoziție. Ea nu 
se numește însă „Marș revo
luționar“ ci „Studiu revoluțio
nar“ făcînd parte din nemu
ritoarele studii pentru pian, 
scrise de marele virtuos.

Ne bucură că te interesează 
problemele istoriei muzicii. 
Cînți și la un anumit instru
ment ? Scrie-ne.

Noi te putem pune în legă
tură cu o serie de specialiști 
care vor răspunde oricăror din 
nedumeririle dumitale.

celei de 
a morții

U.T.C.L. 
Ordinul

DEVA. Muzeul regional Foto: D. F. DUMITRU
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Ea nivelul tehnicii moderne
(Urmare din pag. l-a)

ganizațiilor U.T.M. stau — so- 
cot eu — sarcini sporite. Pot să 
dau cîteva sugestii in această di
recție ?

— Desigur. Chiar vă rugăm...
— Bunăoară, prin încadrarea 

tinerilor în brigăzi complexe care 
să meargă pe teren, care să ur
mărească felul cum se comportă 
utilajele produse, ele vor putea 
apoi să elaboreze în comun pro
puneri pentru îmbunătățirea con
strucției mașinilor.

De asemenea, participarea tu
turor muncitorilor la rezolvarea 
problemelor tehnice și de produc, 
ție nu poate fi posibilă fără ridi
carea calificării profesionale a ti
neretului. în această direcție — 
spun asta pe baza faptelor con
crete. pe care le-am întîlnit în 
întreprinderi — organizațiile
U.T.Â'l. ar fi bine să intervină
mai mult. De pildă, acest lucru 
se poate face cu succes organi- 
zînd în colaborare cu cabinetele 
tehnice și A.S.I.T. cercuri de mi. 
nim tehnic și 
țe la care să 
cît mai mare

Nu trebuie 
rea tinerilor 
drul serviciilor constructor șef și 
tehnolog-șef la întocmirea cu 
grijă a proiectelor de execuție, 
la elaborarea tehnologiei de fa- 

economic, conferiși 
participe un număr 
de tineri.
neglijată îndruma, 
specialiști din ca-

deseori teme ca: „Lupta uteciș- 
tilor în ilegalitate“ (în comuna 
Bercu), „Cum și-au cinstit cali
tatea de membru, uteciștii“ (în 
comuna Odoreu), despre educația 
patriotică (la Ardud s-au ținut a- 
dunări cu tema : „Să cunoaștem 
istoria comunei și a Cetății“), în 
multe organizații U.T.M. din ra
ion s-au organizat întîlniri cu to
varăși ilegaliști de la care ute
miștii au aflat despre viața de 
mizerie a poporului nostru, despre 
lupta dusă de clasa muncitoare 
condusă de partid, împotriva asu
pririi burghezo-moșierești. De 
asemenea organizarea de către 
unele organizații U.T.M. a vizi
telor la G.A.C. și G.A..S din ra
ion, a conferințelor despre între
ținerea culturilor, scopul contrac
tărilor și achizițiilor etc. — au 
avut drept rezultat creșterea ni
velului politic, a răspunderii po
litice a multor utemiști.
Toate aceste acțiuni au făcut ca 

și munca culturală de masă în 
întreg raionul să se intensifice. 
Dacă pînă mai acum cîtva timp 
în Micula și Homorodul de sus nu 
exista nici o formație culturală, 
acum nu există nici măcar un 
cătun în care să nu se desfășoa
re o vie activitate culturală. In în
treg raionul există acum 228 for 
mâții artistice, însumînd 2.732 ti
neri care s-au preocupat îndea 
proape de pregătirea unui reper 
toriu cu o tematică bogată. La 
Ardeu, Halmeu. Sătmărel, Nisi- 
peni ca și în multe alte comune 
și sate, brigăz.le artistice au în re
pertoriu teme privind transfor 
marea socialistă a agriculturii. 
Formațiile artistice romînești 
maghiare și mixte (aci s-au for
mat echipe culturale comune — 
romînești și maghiare) s-au pre
gătit cu multă însuflețire pentru

SPORT
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In campionatul mondial de fotbal

Meciuri disputate 
pînă în ultima secundă

U.R.S.S.—Anglia 
llin, mi-

STOCKHOLM 18 (Agerpres). 
Corespondență specială: Seria 
surprizelor în pasionantul cam
pionat mondial de fotbal din 
Suedia a fost continuată marți, 
cînd alte trei echipe favorite: 
Anglia, Cehoslovacia și Ungaria 
au fost nevoite să părăsească de
finitiv scena marii întreceri.

Iată noi amănunte primite în 
legătură cu cele trei meciuri de 
baraj:

Göteborg:
1—0 (0—0). A marcat 
nutul 68.

Deabia în minutul 8 
lansează o acțiune mai 
tă care se termină cu 
peste bară al lui Voinov. Englezii 
se regăsesc foarte greu în atac 
și echipa sovietică pune stăpîni- 
re pe joc. Timp de 20 minute ei 
domină cu autoritate punîndu-I la 
grea încercare pe portarul en
glez. Jocul continuă în avantajul 
net al formației sovietice. La re
luare aspectul jocului se schimbă- 
Anglia este cea care atacă cu 
multă insistență. In plină domi
nare exercitată de englezi, sovie- 

sovieticii 
importări- 

un șut

de aserrie- 
mișcarea de

bricație de care depinde atît de 
mult calitate« produselor pe care 
le fabricăm. Știu că există unele 
brigăzi de proiectanți tineri. Ar 
trebui' extinse. De asemenea, exi
stă în întreprinderi o formă foar
te bună — posturile utemiste de 
control. Gazetele lor ar putea 
lua poziție împotriva defecțiuni
lor în promovarea tehnicii noi.

In general nu trebuie pierdut 
din vedere, în legătură cu califi
carea tinerilor, aportul pe care pot 
să-1 dea tinerii ingineri și spe
cialiști. Am constatat că uneori 
sînt prea puțin folosiți.

La modernizarea mașinilor a 
gricole și a utilajelor pe care le 
producem contribuie 
nea în mare măsură 
inovații.

— Știți, tineretul 
ne în acest sens...

— Desigur, e cunoscută. Vă 
referiți la inițiativa pornită de 
tinerii din Regiunea Autonomă 
Maghiară — întrecerea tinerilor 
inovatori. A fost foarte bine ve 
riită. Este oportun ca organiza
țiile U.T.M să dezvolte în în
treprinderile lor mișcarea de ino 
vații, antrenîndu-i cu concursul 
direcțiunilor, pe tineri. în con- 
cursuri .pe temele de producție 
ceie mai actuale.

— Ce alte proiecte de viitor 
aveți ?

— Consfătuirea de la Constan- 

afe o acțiu-

etapele festivalului, fiecare dorin- 
du-și locuri fruntașe. In această 
perioadă de pregătire numărul 
cercurilor „iubiți muzica" din co 
munele Ardud, Doba și Halmeu 
a crescut de la 13 la 29. Și sînt 
încă nenumărate realizări cu 
care tineretul raionului Satu Ma
re vine să întîmpine festivalul ti
neretului. Șj sportivii, și cei din 
formațiile culturale din cătune și 
sate așteaptă faza intercotfiunală 
a desfășurării festivalului.

Un singur lucru a fost negli
jat de comitetul raional : pla
nificarea acestei faze. E drept, 
această fază se desfășoară în 
două luni — iunie și iulie — și 
potrivit condițiilor specifice fie
cărui raion. Dar nu crede comite
tul raional (secretarul cu propa
ganda în special) că planificarea 
tuturor (în afară de una) în 
luna iulie, cînd campania de re
coltare este în toi, ar putea îm
piedica buna desfășurare a festi
valului ? Tinerii sînt pregătiți 
și așteaptă nerăbdători festiva
lul. Acest lucru este cu
noscut de Comitetul raional U.T.M 
Satu Mare și posibilitatea schim
bării planificării este și ea posi
bilă și necesară.

Pregătindu-se pentru festival, 
organizațiile U.T.M. din raionul 
Satu Mare au desfășurat și con
tinuă să desfășoare o intensă 
muncă politică în rîndurile tine
retului. Preocuparea de activiza
re politică a tinerilor, de antre
narea lor la munca obștească, de 
a se desfășura o vie activitate 
culturală și educativă de masă a 
stat în centrul atenției organiza 
țiilor U.T.M.. festivalul fiind în
țeles ca un prilej de antrenare a 
maselor de tineri la viața politi
că, prilej de educație comunistă. 

ticii contraatacă prin surprindere 
și reușesc să înscrie prin llin, pus 
în poziție ideală de șut în urma 
unei combinații Kuznețov—Voi- 
nov—llin. Contraatacurile dispe
rate ale englezilor sînt oprite în 
ultimă instanță de Iașin care a 
apărat din nou excepțional.

STOCKHOLM: Țara Galilor - 
R. P. Ungară 2—1 (0—1). Au 
marcat: Tichy (min. 33), Al- 
lchurch (min. 55), Medwm (min. 
76).

In primele 30 minute la poarta 
lui Kelsey a fost un adevărat 
asediu. Deabia în minutul 33 la 
o centrare a lui Buday, centrul 
atacant Tichy reușește să mar
cheze. In repriza a doua jocul se 
echilibrează. Minutul 55 aduce 
egalarea. Allchurch din „voie" 
trimite balonul în plasă, în col
țul din stînga. Grosics este soli
citat tot mai des. In minutul 76 
Grosics degajează cu mîna la 
Sipoș, dar jucătorul galez Med- 
win foarte atent interceptează 
balonul din aer și fără nici o di
ficultate îl trimite în poarta goa
lă. Stupoare printre jucătorii ma
ghiari și în rîndul spectatorilor 
care nu se așteptau la o așa în
torsătură a jocului.

MALMOE: Irlanda de Nord- 
R. Cehoslovacă 2—1 (1 — 1; 1 — 1).

Au marcat: Zikan (min. 19). 
Mc. Parland (min. 42 și 100).

O etapă 
m „Cursa

piu 
fost

(Prin telefon de la trimisul no
stru).

Drumul de întoarcere de la Si 
biu spre Orașul Stalin a constituit 
o bătălie aprigă în care forțele ru
tierilor au fost risipite cu larghe- 
ță. Pe un traseu de 140 km. 
tonul celor 150 de cicliști a 
supus unor mari încercări.

După Avrig evadează din 
ton Vasîi Gheorghe, 
Ier, Walter și Klein, dar , 
lei“ în număr de 24, care 
un avantaj de peste 11 
față de cei 4 fugari nu se sinchi- 

plu-
Hora, Zeig 

„zeii zi- 
aveau 

minute

ța a țăranilor muncitori și a lu
crătorilor din sectorul socialist 
al agriculturii a stimulat con
structorii de mașini agricole în 
ce privește modernizarea mașini 
lor cît și mărirea numărului de 
noi sortimente și a volumului de 
producție. Această .consfătuire, 
arătînd justețea liniei urmată în 
socializarea agriculturii noastre, 
a ridicat totodată o serie de noi 
probleme care privesc uzinele 
constructoare de mașini agricole.

In domeniul modernizării ma
șinilor agricole o problemă ridi
cată și care va fi rezolvată de 
uzinele constructoare este pro
iectarea și executarea cuplajelor 
de mai multe mașini agricole la 
un tractor în scopul utilizării la 
maximum a puterii tractoarelor. 
De asemenea ne preocupă meca
nizarea lucrărilor care au un vo. 
lum mare de lucru la recoltatul 
cerealelor, porumbului și finețe 
lor, prepararea furajelor etc. O 
problemă vitală este asigurarea 
fabricării pieselor de schimb la 
același nivel calitativ cu piesele 
din fabricația de serie a mașini
lor.

•— Aveți sarcini mari în față.
— Da. Lucrările Consfăiuir i de 

la Constanța ne-a arătat încă 
odată că în fața lucrătorilor din 
industria grea stă sarcina de a 
perfecționa și moderniza con 
tinuu mașinile noastre, de a pro- 

—. .' --I_I tehnicii 
nici o 

se vor

duce mașini la nivelul 
mondiale Noi nu uităm 
clipă că de felul cum 
comporta mașinile pe care le fa. 
bricăm depinde mult productivi 
tatea muncii în agricultură de
pinde mult ridicarea bunei stări 
a celor ce muncesc.

Am mulțumit interlocutorului 
în numele cititorilor noștri.

T I 11

I DE CÎ5TIG

S-a jucat dur chiar din primele 
minute și arbitrul a intervenit de 
multe ori acordînd numeroase lo
vituri de pedeapsă. Două faze 
mai importanie se semnalează în 
prima jumătate de oră : golul lui 
Zikan in m.nutul 19 și șutul în 
bară al lui Mc. Parland. Cehii își 
intensifică ofensiva către sfîrsitul 
reprizei și au o mare ocazie cart 
ar fi putut decide soarta partidei 
în favoarea lor. In același minut 
irlandezii egalează prin Mc.Par
land care reia de la 16 m. o pasă 
venită de la Cush. In repriza a 
doua, Irlanda domină. Cele 90 
minute se consumă și scorul ră- 
mîne 1—1. Prelungirile vor de
cide învingătorul. Cehoslovacii a- 
tacă cu mult .elan dar apărarea 
adversă este necruțătoare. Mi
nutul 100 va rămîne memorabil 
pentru irlandezi. Blanchlower e- 
xecută o lovitură de pedeapsă de 
la 30 m. trimite pe sus la Mc, 
Parland care reia balonul din 
aer. Dolesji plonjează, atinge 
mingea cu vîrful degetelor Jar 
nu-i poate opri drumul către pla
să. In timp ce întunericul se lasă 
pe stadion cehoslovacii fac toiul 
pentru a egala. In fața porții lui 
Uprichard se află în ultimele 10 
minute toată echipa cehoslovacă 
plus cea irlandeză. Rezultatul nu 
mai poate fi schimbat și ech!pa 
cehoslovacă părăsește terenul in-cehoslovacă părăsește terenul 
vinsă.

44

dat

agila! â 
Munților

sesc de ei. La un moment 
evadaților li se mai adaugă alți 
cinci cicliști; Ion Vasile, Cohan- 
ciuc, Șelaru, Simion Hariton și Ma
xim obțin un avans de 3 minute 
față de restul plutonului. Pluto
nul mare începe să se agite, se 
întinde și apoi pornesc în urma 
fugarilor Zanoni, Torok, Șerban și 
Tustochowicz. C. Dumitrescu și 
G. Moiceanu își dau seama de pe
ricol și încep o goană drăcească 
de urmărire. „Gigi" nu se cruță. 
Dar este prea tîrziu. Apare Ora
șul Stalin. „Gigi“, Moiceanu și ci
clistul polonez Tustochowicz mai 
au 500—600 metri pînă la grupul 
din fața lor. In apropierea hote
lului Carpați se sprinteazâ puter
nic. Se părea că Tor°k îi va bate 
pe ceilalți, dar Zanoni, Șelaru și 
Șerban trec înaintea lui linia de 
sosire.

Pe primul loc a sosit Zanoni, 
apoi Șelaru, Șerban și Torok, toți 
în același timp: 3 h. 39" 38”. Tri
coul galben a fost îmbrăcat de 
Gheorghe Șerban (C.C.A. 1). Pe 
echipe conduce Dinamo I urmată 
de C.C.A. I la 2 secunde și de 
Gwardia la 4 minute și 28 se
cunde.

De sezon

culinare.

întreprinderea de voiaj și de ex
ploatare a restaurantelor C.F.R. 
face cunoscut că incepind de 
la data de 1 iunie 1958 s-au des
chis agenții de voiaj de sezon 
în următoarele stațiuni balneo
climaterice : Băile Herculane, Bă
ile Buziaș, Borsec, Sovata, Go
vora, Călimănești, Olănești, Va- 
sile Roaită, Vatra Dornei. Slănic 
Moldova și Eforie.

Pe data de 1 iulie a.c. se des
chide o agenție de voiaj in ora
șul Giurgiu, strada Gării nr. 6.

De la aceste agenții de voiaj 
se pot obține:

Bilete de călătorie în țară și 
străinătate ;

Suplimente pentru vagoanE de 
dormit;

Tichete pentru trenuri cu locuri 
rezervate ;

Suplimente pentru trenuri acce
lerate ;

Abonamente de orice fel;
Bilete pentru călătorii in gru

puri, precum și viza oricăror le
gitimații de călătorie.

Pentru a vă asigura confor
tul in timpul călătoriei, FOLO
SIȚI VAGOANELE RESTAU
RANT PRECUM Și RESTAU
RANTELE DIN PRINCIPALELE 
STAȚII.

Sortimente bogate de preparate 
—L------ cofetărie și băuturi.



Deschiderea celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

0 dovadă a forței și trăinicie! 
puterii populare din Ungaria
Ecouri la sentința în procesul grupului de 

complotiști Nagy Imre

PRAGA 18 (Agerpres). — La 
18 iunie in Palatul Congreselor 
din Praga s-a deschis Congresul 
al Xl-lea al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

La ora 9 dimineața, delegații la 
Congres și numeroșii oaspeți in
vitați la Congres au intimpinat 
cu aplauze furtunoase prelungite, 
apariția în prezidiu a lui A. No
votny, prim secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, V. Siroky, V. 
Kopecky, I. Dolansky, R. Barak, 
Z. Fierlinger, membri ai Biroului 
Politic al Comitetului Central și 
pe ceilalți conducători ai Parti
dului Comunist din Cehoslovacia

Raportul de activitate al C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia prezentat 

de tovarășul Ântonin Novotny
In prima parte a raportului, A. 

Novotny a subliniat că cel de-al 
Xl-lea Congres se desfășoară sub 
semnul unei sarcini mărețe — 
desăvîrșirea construirii socialis
mului în Cehoslovacia.

După victoria Uniunii Sovieti
ce asupra fascismului hitlerist și 
după eliberarea Cehoslovaciei de 
către Armata Sovietică în 1945, 
ca urmare a luptei de eliberare 
națională, condusă de partidul 
comunist au fost create condiții 
favorabile pentru dezvoltarea so
cialistă a Cehoslovaciei.

Țelul principal: desă- 
yîrșirea construirii 

socialismului
Cel 13 ani de existență a orîn- 

duirii democrat-populare în Ce
hoslovacia au confirmat justețea 
legilor fundamentale ale revolu- 
ției socialiste formulate în învă
țătura marxist-leninistă. A fost 
confirmată de asemenea posibili
tatea dezvoltării pașnice a revo
luției socialiste în condițiile date.

„In Cehoslovacia, a spus 
A. Novotny, a fost lichi
dată exploatarea omului de 
către om și în linii mari 
au fost construite bazele so
cialismului. Apartenența noa
stră la puternicul lagăr so
cialist, alianța trainică cu 
Uniunea Sovietică și rezulta
tele obținute ne-au permis 
să ne propunem următorul 
țel: DESĂVÎRȘIREA CON
STRUIRII SOCIALISMU
LUI IN ȚARA NOASTRĂ“.

NUMAI EXISTENȚA UNIU
NII SOVIETICE, APARIȚIA 
SISTEMULUI SOCIALIST MON
DIAL ȘI SOLIDARITATEA FOR. 
ȚELOR REVOLUȚIONARE DIN 
TOATE ȚĂRILE NE-A DAT PO
SIBILITATEA DE A NE PRO
PUNE LOZINCA DESAVIRȘI- 
RII CONSTRUIRII SOCIALIS
MULUI IN CEHOSLOVACIA.

Vorbind despre lupta dusă cu 
succes de sutele de milioane de 
oameni ‘împotriva colonialiștilor, 
A. Novotny a subliniat că în în
treaga lume se năruie definitiv 
pozițiile imperialismului. Ar fi 
însă greșit să se tragă concluzia 
că pozițiile imperialismului se pot 
nărui de la sine, fără luptă. A- 
ceasta decurge din esența social-: 
economică a capitalismului mo. 
noipolist contemporan al cărui ca
racter antipopular și hrăpăreț nu 
s-a schimbat cîtuși de puțin. In 
legătură cu aceasta A. Novotny 
s-a ocupat de progtamul Uniu. 
nii Comuniștilor din Iugoslavia. 
El a arătat că o serie întreagă 
de afirmații pe care le conține 
acest program nu sînt decît o în
cercare de a formula un sistem 
de concepții oportuniste cu pri
vire la caracterul capitalismului 
contemporan. Astfel sub masca 
terminologiei marxiste se face în. 
cercarea de a introduce în miș-i 
carea muncitorească teorii anti- 
leniniste potrivit cărora statul ca-i 
pitalist se află deasupra claselor 
și societatea socialistă poate a. 
pare în mod spontan din capita, 
lism. Este clar că răspîndirea a- 
cestor concepții nu poate decît să 
aducă confuzii în rîndurile clasei 
muncitoare, să slăbească lupta ei 
revoluționară și să aducă preju
dicii cauzei socialismului hi în. 
treaga lume.

A. Novotny a menționat în 
continuare acțiunile revanșarzilor 
vest-germani și eforturile parti
dului democrat-creștin din Italia 
care la alegerile din mai a încer
cat să-și instituie monopolul po
litic, ceea ce firește, nu a reușit 
ci dimpotrivă, a contribuit la în. 
tărirea pozițiilor comuniștilor din 
Italia.

Referindu-se la evenimentele 
din Franța și Algeria, A. Novot
ny a spus:

„Simpatiile noastre sînt întru- 
totul de partea clasei muncitoare 
franceze și a păturilor largi ale 
oamenilor muncii, care luptă pen
tru apărarea republicii, pentru 
drepturile lor democratice.. Ne 
exprimăm din nou solidaritatea 
cu lupta poporului algerian pen
tru independență națională. Ne 
exprimăm din nou solidaritatea 
tovărășească cu Partidul Comu
nist Francez, care stă ferm în 
fruntea forțelor democratice și 
progresiste din țara lui“.

A. Novotny a subliniat rolul 
imperialismului american ca cen
tru al reacțiunii mondiale, care 
își concentrează acțiunile subver
sive în primul rînd împotriva ță
rilor socialiste. Imperialiștii ^ame
ricani încearcă zadarnic să ca
mufleze prin țipete despre „peri
colul comunist“, politica lor sub
versivă al cărei scop este în.rea
litate războiul, asuprirea și înro
birea popoarelor. Politica consec
ventă de pace a țărilor socialis

și pe conducătorii celorlalte par
tide comuniste și muncitorești 
frățești, sosiți la Congresul al 
Xl-lea al P.C. din Cehoslovacia. 
Delegații la Congres și oaspeții 
au scandat mult timp : „Trăiască 
partidul !“, „Trăiască Uniunea 
Sovietică !“, „Trăiască pacea 1". 
In sală au răsunat puternice 
urale.

Congresul a fost deschis de 
Viliam Siroky, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia. El a salutat cordial pe 
delegații și oaspeții sosiți la Con
gres, pe reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești.

te, în frunte cu Uniunea Sovieti
că, politică care promovează 
principiile coexistenței pașnice în 
toate domeniile vieții internațio
nale, decurge d>n convingerea 
profundă că puternica forță a la. 
gărului socialist, împreună cu ac
țiunile tuturor forțelor iubitoare 
de pace din lume, poate să ză
dărnicească astăzi planurile im
perialiste de dezlănțuire a unui 
nou război.

Politica de pace 
a R. Cehoslovace

Cehoslovacia consideră ca • 
sarcină a sa urgentă să lupte cu 
perseverență împotriva militari
zării Germaniei occidentale și, în 
special, împotriva înzestrării ar
matei de la Bonn cu arme ato
mice și rachete. Noi declarăm în 
același timp că dorim să devenim 
o parte din zona denuclearizată 
din Europa centrală, dacă guver
nul federal de la Bonn va renun
ța la actualele planuri militari
ste și se va arăta gata să includă 
Germania occidentală în această 
zonă în aceleași condiții.

Ne solidarizăm cu Republica 
Democrată Germană care con
struiește cu succes socialismul și 
care întruchipează interesele fun
damentale ale maselor muncitoa
re germane.

Raportorul a subliniat impor
tanța pe care ar avea-o o confe
rință la nivel înalt a reprezen
tanților țărilor socialiste și capi
taliste pentru slăbirea încordării 
internaționale și a condamnat în
cercările puterilor occidentale de 
o amîna o astfel de conferință. 
El a respins categoric încercările 
de amestec în treburile interne 
ale Cehoslovaciei și a declarat 
că nu există o așa-numită pro
blemă a țărilor din Europa de 
est.

In continuarea raportului său 
vorbitorul s-a referit din nou la 
consfătuirea din luna mai a sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia și a vorbit despre 
hotărîrile importante adoptate la 
această conferință. Apoi tov. No
votny s-a ocupat de problema 
unității internaționale a clasei 
muncitoare. Pentru realizarea a- 
cestei unități, a spus el, este ne
voie în primul rînd de colaborare 
între comuniști și socialiști.

In ultimii ani cel de-al XX-lea 
Congres al P.C.U.S., care este 
detașamentul înaintat al mișcării 
comuniste, a spus A. Novotny, a 
dat un nou avînt tuturor partide
lor comuniste.

Elaborarea leninistă cura
joasă a problemelor funda-: 
mentale ale strategiei și tac
ticii luptei revoluționare în 
momentul de față, bazată ne 
experiența tuturor partidelor 
frățești, criticarea sinceră a 
greșelilor și lipsurilor din 
trecut, precum și elaborarea 
concretă și aplicarea creatoa
re a hotărîrilor Congresului 
al XX-lea de către celelalte 
partide — toate acestea au 
dat un ajutor neprețuit co
muniștilor din întreaga lume. 

In perioada care a trecut de 
la Congresul el X-lea Comitetul 
Central al P. C. din Cehoslova
cia s-a ocupat sistematic de pro
blemele dezvoltării mișcării co
muniste internaționale. C. C. al 
P.C din Cehoslovacia și-a extins 
legăturile cu multe partide fră
țești și îndeosebi și-a extins co
laborarea cu PC.U.S.

Concluziile pe care partidul le-a 
tras din studierea situației inter
naționale și din dezvoltarea miș
cării comuniste internaționale au 
fost absolut juste. Partidul no
stru a dovedit că este un detașa
ment puternic și de nădejde al 
mișcării revoluționare internațio
nale, că este fidel marxism-leni- 
nismului.

Să luptăm împotriva 
revizionismului

In continuarea raportului său 
tovarășul Novotny a subliniat 
necesitatea combaterii revizionis
mului. In ultimul timp, pe mă
sură ce burghezia și-a intensifi
cat persecuțiile anticomuniste, pe 
plan internațional s-a ridicat un 
nou val de concepții revizioniste 
antileniniste. Esența de clasă a 
tendințelor revizioniste s-a mani
festat clar în cursul contrarevo
luției ungare cînd renegații re
vizioniști s-au unit cu fasciștii 
horthyști și cu agenții americani 
pentru a ataca cu bestialitate pu
terea populară. Partidele comu
niste, .a căror majoritate au lup
tat încă înainte împotriva revi
zionismului, și-au dat seama că 
acesta este principalul pericol 
care amenință mișcarea noastră,
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Delegații au salutat cu o uriașă 
însuflețire pe solii partidelor fră
țești.

Din însărcinarea C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, V. Siroky de
clară deschis cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. Cei prezenți 
intonează ..Internaționala''.

Congresul a aprobat următoa
rea ordine de zi:

1. Raportul de activitate al Co
mitetului Central al P. C. din 
Cehoslovacia și principalele sar
cini actuale (raportor Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia).

2. Raportul de activitate al Co

și au daf o lovitură nimicitoare 
revizionismului. Partidul nostru 
a curmat în fașă diferitele ten
dințe revizioniste și burgheze li
berale care începuseră să se ma
nifeste pe alocuri în țara noa
stră. In timpul evenimentelor din 
Ungaria, prin unitatea și poziția 
sa marxistă nezdruncinată, parti
dul nostru a fost un important 
factor de stabilizare, ceea ce a 
fost apreciat de partidele fră
țești.

Un rol deosebit în activizarea 
concepțiilor revizioniste pa plan 
internațional, a spus A. Novotny, 
l-a avut faptul că după Congre
sul al XX-lea al P.C.U.S. și, în
deosebi în legătură cu evenimen
tele din Ungaria, reprezentanții 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia au intensificat propaganda 
teoriilor lor revizioniste.

Proiectul de program al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia 
și orientarea celui de-al VH-lea 
congres al său au confirmat că 
reprezentanții U.C.I. continuă 
să-și mențină concepțiile revizio
niste, că într-o serie de proble
me dintre cele mai principiale ei 
se depărtează conștient de punc
tul de vedere marxist-leninist al 
partidelor comuniste și de punc
tul de vedere pe care ei înșiși 
l-au însușit, semnînd Manifestul 
Păcii.

Presa partidului nostru și a 
partidelor frățești a analizat în 
amănunțime concepțiile nemarx- 
iste ale conducătorilor iugoslavi 
în ce privește capitalismul con
temporan. situația internațională 
și colaborarea dintre partidele co
muniste și țările socialiste, pre
cum și revizuirea oportunistă de 
către ei a învățăturii leniniste 
despre stat, partid și internațio
nalism proletar. Cel de-al VII- 
lea Congres al U.C.I. a respins 
critica tovărășească, fără a se 
ocupa de ea cu seriozitate și a 
deschis focul nu împotriva impe
rialiștilor, ci împotriva partidelor 
comuniste, împotriva Uniunii So
vietice șj a tuturor țărilor socia
liste. Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia continuă aceste ac
țiuni și după congres și culege 
în schimb laudele imperialiștilor 
americani. Nu încape nici o în
doială că sprijinul politic pe care 
îl acordă Iugoslaviei monopoliștii 
și dolarii lor nu poate contribui 
la construirea socialismului ci, 
dimpotrivă, se urmăresc scopuri 
diametral opuse.

Partidul nostru, a spus A. No
votny, a fost și continuă să fie 
de părere că rezoluția din iunie 
1948 a Biroului Informativ cu 
privire la Iugoslavia a fost prin
cipial justă, dar că s-au făcut 
greșeli în ce .privește metodele 
înfăptuirii ei și că a fost nejustă 
cea de-a doua rezoluție din no
iembrie 1949.

Pornind de la acest punct de 
vedere, începînd din 1954 parti
dul nostru a dat dovadă de su
ficientă bunăvoință pentru apro
pierea de Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia pe baza marxism- 
leninismului. Firește că nu vom 
renunța niciodată la acest punct 
de vedere. Reprezentanții U.C.I. 
au respins însă mîna ce le-a 
fost întinsă și continuă cu și mai 
multă încăpățînare să se mențină 
pe pozițiile lor revizioniste. In 
ce privește politica de stat vom 
continua să menținem relații cu 
Iugoslavia care vor fi în folosul 
ambelor țări. Firește dezvoltarea 
viitoare a relațiilor dintre parti
dele noastre depinde numai de fe
lul în care va acționa pe viitor 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia. Partidul nostru va supu
ne și pe viitor unei analize mul
tilaterale concepțiile revizioniste 
care se manifestă deosebit de evi
dent în Iugoslavia și va demasca 
în mod deschis esența lor dău
nătoare.

Noi, a continuat A. Novot
ny, vom întări în primul rînd 
legăturile care ne unesc cu 
țările socialiste. în această 
comunitate, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, cimentată 
pe veci prin unitatea profun
dă de idei, interese și țeluri 
ale tuturor membrilor ei, 
constă cea mai mare chezășie 
a securității și dezvoltării 
pașnice a țării noastre. Res
pingem afirmațiile jignitoare 
ale revizioniștilor care, în- 
tr-un fel sau altul, pun la
gărul nostru socialist pe ace
lași nivel cu blocurile milita
riste ale imperialiștilor.

Legăturile noastre cu ță
rile socialiste se bazează pe 
principiul ajutorului reciproc 
frățesc care constituie cea 
mai înaltă expresie a inter
naționalismului proletar. Res
pingem încercările revizio
niste de a considera relațiile 
noastre ca o chestiune în- 

misiei Centrale de revizie al P. C. 
din Cehoslovacia (raportor Jozef 
Stetka, președintele Comisiei Cen
trale de revizie).

3. Alegerea Comitetului Cen
tral al P.C. din Cehoslovacia.

4. Alegerea Comisiei Centrale 
de revizie a P.C. din Ceho
slovacia.

Delegații la Congres au ales 
apoi prezidiul de lucru al Con
gresului și Comisiile Congresului.

A luat apoi cuvîntul A. No
votny, salutat îndelung și cu căl
dură, care a prezentat raportul 
in cadrul primului punct al or- 
dinci de zi.

gust comercială. In cadrul 
colaborării socialiste, firește, 
este vorba de mult mai mult: 
de folosirea în comun a tu
turor resurselor și posibilită
ților țărilor noastre în intere
sul dezvoltării cît mai grab
nice a întregului nostru sis
tem, găsirea și folosirea tu
turor rezervelor pentru o ast
fel de ridicare a productivi
tății muncii care să ne per
mită să obținem împreună 
victoria hotărîtă a socialis
mului asupra capitalismului. 
Vom obține aceasta prin a- 
dîncirea colaborării econo
mice și printr-o tot mai per
fectă diviziune socialistă in
ternațională a muncii.

In continuarea raportului său 
tov. Novotny a vprbit despre tra
tativele economice cu U.R.S.S. 
care au avut loc anul trecut și în 
cursul acestui an. a subliniat ma
rea însemnătate a ajutorului a. 
cordat de Uniunea Sovietică pen
tru construirea socialismului în 
Cehoslovacia și a salutat rezul
tatele Consfătuirii din luna mai 
a reprezentanților partidelor co
muniste din țările membre ale 
Consiliului de ajutor economic 
reciproc. In încheierea acestei 
părți a raportului său el a ară. 
tat că există condiții internațio
nale favorabile pentru desăvîrși- 
rea construirii socialismului în 
Cehoslovacia.

Ce sarcini stau în fața 
desăvîrșirii construcției 

socialiste
Trecînd la examinarea căilor 

desăvîrșirii construcției socialiste, 
Novotny a arătat că este necesar 
să se obțină o victorie decisivă 
în acele sectoare unde pînă în 
prezent are o anumită pondere 
mica producție de mărfuri. Prin 
urmare este vorba de victoria 
marii producții agricole coopera
tiste socialiste la sate. Se preve
de ca trecerea la marea produc
ție cooperatistă să fie desăvîrșită 
in linii mari în următorii doi ani.

Sarcina următoare este lichida
rea rămășițelor paselor exploa
tatoare.

In procesul revoluției și con
strucției socialiste din Cehoslo
vacia clasa muncitoare reprezin
tă astăzi peste 62 la sută din 
populație. La sate se formează 
și crește o clasă nouă — clasa 
țăranilor, membri în cooperative. 
Marile succese dobîndite pînă a- 
c.um în politica îngrădirii și în
lăturării chlaburimii ne dau drep
tul să tragem concluzia că con
tinuarea consecventă a acestei 
politici va duce într-un viitor a- 
propiat la lichidarea chi-aburimii 
ca clasă. In viitor vor continua să 
crească rîndurile intelectualității 
socialiste care, mergînd mînă în 
mînă cu clasa muncitoare și cu 
țărănimea cooperatistă, joacă un 
rol de tot mai mare răspundere.

Este necesar ca pe baza celei 
mai dezvoltate tehnici aă dezvol
tăm și de acum înainte forțele 
de producție. Ca urmare a dez
voltării rapide, pînă în 1965 pro. 
ducția industrială va spori față 
de anul 1957 cu 90—95 la sută, 
producția agricolă cu 40 la sută. 
In aceeași perioadă volumul lu
crărilor de construcții va crește 
cu 70—80 la sută, volumul trans
porturilor va spori cu 90—95 la 
sută, prin extinderea considera
bilă a tracțiunii electrice și cu 
motoare. Ca urmare a folosirii 
depline a celor mai noi realizări 
ale științei și tehnicii, producti
vitatea muncii va crește în acea
stă perioadă în ansamblu cu 75 
l,a sută și în agricultură — de 
două ori. Reducerea prețului de 
cost în producția industrială va 
fi în medie de 2,5—3 la sută a- 
nual și în construcții — de 3 
la sută anual.

Ridicarea continuă sub toate 
aspectele a nivelului de trai al 
populației va fi asigurată în pri
mul rînd prin reducerea prețuri
lor la principalele produse de 
larg consum și prin sporirea ve
niturilor reale. Pînă în 1965 con
sumul individual al populației va 
crește în comparație cu anul 
1957 cu aproximativ 45 la sută. 
Pînă în 1970 va fi rezolvată în 
linii mari problema locuințelor. 
Se vor crea și pe viitor condiții 
pentru reducerea duratei zilei de 
muncă.

Se prevede să se sporească și 
mai mult extracția de cărbune. 
Ca urmare a construirii de noi 
centrale electrice în 1965 se vor 
produce 8 miliarde Kwh. energie 
electrică. Dat fiind volumul limi
tat al rezervelor de cărbune 
energetic, sarcina primordială 
constă în aceea că în colabora
re cu U.R.S.S. să se construias
că prima centrală atomo-electrică 
și să se dobîndească experiența 

pentru a construi după anul 
1965 alte centrale atomo-elec- 
trice.

Pînă în 1965 producția de oțel 
va putea fi sporită la 9,2—9,7 
milioane tone, producția de cocs
— la 10,7 milioane tone. Produc
ția chimică va spori de 2,5 ori, 
producția industriei constructoare 
de mașini — va spori cu 10 la 
sută, producția industriei alimen
tare va spori cu 40 la sută, a 
hîrtiei — cu o treime, de ciment
— cu 7 milioane tone pe an.

CEHOSLOVACIA TRECE LA 
DESĂVÎRȘIREA CONSTRUIRII 
SOCIALISMULUI INTR-O PE
RIOADA DE REVOLUȚIE TEH. 
NICA. DE ACEEA O NOUA O- 
RIENTARE IN DEZVOLTAREA 
ȚARII VA FI MECANIZAREA 
COMPLEXA ȘI, IN PRIMUL 
RIND AUTOMATIZAREA. Se 
va asigura stabilitatea cadrelor 
de muncitori calificați și în po
litica salarizării se va aplica 
consecvent principiul socialist de 
retribuire după cantitatea și cali
tatea muncii. Sporirea cotei-părți 
a muncii calificate în volumul 
general al muncii sociale duce 
treptat la ștergerea diferențelor 
dintre munca intelectuală și 
munca fizică.

O condiție importantă pen
tru îndeplinirea sarcinilor în 
domeniul economiei naționa
le este aplicarea consecventă 
a principiilor de sporire a 
eficienței economice a con
ducerii întreprinderilor. O 
nouă formă de includere a 
activului de producție din 
rîndurile muncitorilor, tehni
cienilor, economiștilor, acti
viștilor în conducerea unită
ților economice — de pro
ducție, va consta în înființa
rea de consilii tehnico-econo- 
mice, adică organe consulta
tive ale directorilor.

Schimbări fundamentale s-au 
produs în domeniul agriculturii. 
La 1 iunie 1958, țăranii din cele 
11.740 cooperative agricole unice 
de producție au lucrat aproxima
tiv 3.898.000 hectare pămînt agri
col și paTtea lor, împreună cu 
gospodăriile de stat, reprezintă 
peste 71.5 la sută din suprafața 
totală a pămîntului arabil. In ul
timii trei ani, din iulie 1955 pîpă 
în iunie 1958, numărul gospodă
riilor agricole unice a crescut cu 
peste 5.000, iar suprafața pămîn- 
turilor lucrate de gospodăriile a- 
gricole unice a crescut de peste 
două ori. A sporit producția de 
carne și de culturi tehnice, a 
crescut producția de cereale la 
hectar, s-au mărit livrările pen
tru fondurile centrale. Există pre
mise reale pentru ca pînă în 1965 
să acoperim consumul de unele 
produse legumicole și animaliere 
principale prin producția proprie 
și să reducem treptat la mini
mul necesar importul de produse 
agricole.

In partea următoare a rapor
tului, consacrată dezvoltării de
mocrației socialiste în Cehoslo
vacia, A. Novotny a subliniat că, 
datorită unei serii de măsuri 

practice, îndeosebi în industrie 
și în activitatea comitetelor na
ționale, oamenii muncii participă 
tot mai mult la rezolvarea pro. 
blemelor vieții economice și so
ciale.

A. Novotny a analizat noile 
sarcini ale comitetelor naționale 
și ultimele măsuri referitoare la 
activitatea organelor de stat și 
economice superioare, în dome
niul conducerii industriei, mă
suri care au atacat birocratismul 
chiar la rădăcinile sale.

Novotny a arătat apoi că 
în perioada desăvîrșirii con
struirii socialismului crește 
în mod considerabil însemnă
tatea și rolul Frontului na
țional și al organizațiilor de 
masă. Sarcina principală a 
sindicatelor cehoslovace este 
de a asigura participarea cea 
mal largă, directă a oameni
lor muncii la conducerea eco
nomiei, la controlul și condu
cerea producției, și de a În
tări in felul acesta in practi
că puterea politică și econo
mică a muncitorilor și a ce
lorlalți oameni ai muncii. 
Pentru asigurarea unei și 
mal mari participări a oame
nilor muncii la conducerea 
economiei au o mare însem
nătate consfătuirile de pro
ducție ca o manifestare im
portantă a inițiativei și con
trolului de jos.

în partea următoare a rapor
tului său A. Novotny a vorbit 
despre marile sarcini ale Uniunii 
Tineretului din Cehoslovacia și A 
PROPUS CA CONGRESUL SA 
TRASEZE UNIUNII TINERETU
LUI SARCINA DE A PARTICI
PA CIT MAI MULT LA CON
STRUIREA UZINELOR NOI, 
CONTINUIND IN FELUL A- 
CESTA TRADIȚIA GLORIOA
SELOR ȘANTIERE ALE TINE
RETULUI.

Problemele revoluției culturale 
constituie o parte indisolubilă a 
desăvîrșirii construirii socialis
mului. In domeniul întăririi con
științei socialiste a oamenilor 
muncii în Cehoslovacia au fost 
obținute în ultimii ani succese în
semnate. In lupta împotriva ideo
logiei capitalismului, împotriva 
influenței ideologice a burgheziei 
și împotriva tendințelor mic bur
gheze, partidul comunist ,a reu
șit ca ideile socialismului să de
vină un bun .al majorității oame
nilor muncii și a întărit în po
porul cehoslovac sentimentul in
ternaționalismului proletar și pa
triotismului socialist.

In partea următoare a ra
portului său A. Novotny a 
vorbit despre sarcinile învă- 
țămîntului și a subliniat că 
pînă în anul 1970 trebuie să 
se creeze condițiile pentru ca 
majoritatea covîrșitoare a ti

neretului să poată absolvi un 
învățămînt mediu complect. 
In viitorii doi ani învățămîn- 
tul obligatoriu va fi de nouă 
ani.

Unitatea cimentează 
întregul partid

In ultima partea a raportului, 
consacrată partidului comunist, 
A. Novotny â subliniat unitatea 
care cimentează întregul partid. In 
atitudinea noastră limpede poate 
fi găsit motivul pentru care con
cepțiile capitularde și oportunis
te nu s-au putut dezvolta la noi 
și de ce în perioada presiunii tur
bate a reacțiunii internaționale 
asupra mișcării comuniste a con
tinuat să se adîncească unitatea 
dintre partid și popor.

PARTIDUL S-A ÎNTĂRIT IN 
MOD CONTINUU DIN PUNCT 
DE VEDERE POLITIC, IDEO
LOGIC ȘI ORGANIZATORIC. 
La 1 ianuarie 1958 el număra 
1.422.199 membri și candidați de 
partid organizați. în 47.478 orga
nizații de bază. Un fapt impor
tant este că numărul organizații
lor de bază a sporit cu aproxima
tiv 7 la sută și în felul acesta s-a 
lărgit sfera influenței directe a 
partidului asupra noilor sectoare 
de lucru și noilor localități.

„ÎNTREAGA ACTIVITATE A 
PARTIDULUI NOSTRU, a decla
rat în încheiere A. Novotny, 
MUNCA SA POLITICA, IDEO
LOGICA ȘI ORGANIZATORICA 
TREBUIE SA FIE STRINS LE
GATE DE NOILE SARCINI 
GRANDIOASE PE CARE NI LE 
PROPUNEM. ACUM, CÎND ÎN
CEPEM LUPTA PENTRU DE- 
SAVIRȘ1REA CONSTRUCȚIEI 
SOCIALISTE, A CRESCUT ȘI 
MAI MULT ÎNSEMNĂTATEA 
APLICĂRII CREATOARE A EX
PERIENȚEI P.C.U.S., CENTRUL 
ÎNCERCAT AL MIȘCĂRII MUN
CITOREȘTI REVOLUȚIONARE 
INTERNAȚIONALE, EXEMPLU 
DE MUNCA ENTUZIASTA ȘI 
SPIRIT PRACTIC LENINIST 
PENTRU REALIZAREA ȚELU
RILOR COMUNISTE“.

(Text prescurtat; subtitlurile și 
sublinierile aparțin redacției).

Sărbătorirea zilei 
de 18 iunie în Franța

PARIS 18 (Agerpres). — La 
chemarea Partidului Comunist 
Francez, a Confederației Genera
le a Muncii și a altor organizații 
democratice, în întreaga țară s-a 
desfășurat la 18 iunie Ziua na
țională de luptă împotriva instau
rării puterii personale și pentru 
apărarea republicii. Au avut loc 
ceremonii și mitinguri la Paris, 
Brest, Lyon, Le Havre, Rouen, 
Toulon, Saint Etienne.

In orașele Franței zeci de mii 
de republicani și-au exprimat în 
forme variate voința și hotărîrea 
de a apăra libertățile democra
tice.

Problema Ciprului 
în discuția Consiliului 

N. A. T. O.
PARIS 18 (Agerpres).— Agen

ția Reuter anunță că joi se va 
întruni la Paris Consiliul perma
nent al Organizației pactului 
nord-atlantic, care va lua în dis
cuție situația creată în urma in
tervenției acestei organizații în 
problema Ciprului,

R. CEHOSLOVACA Primăvara țării

ml'sea i n F

R. P. Ungară
BUDAPESTA 18. Coresponden

tul Agerpres transmite: Presa 
centrală din 18 iunie consacră ar
ticole de fond și articole redac
ționale sentinței de condamn-re 
a grupului trădător Imre Nagy. 
Ziarul „Nepszabadsag“ subliniază 
în articolul său că sentința pro
nunțată ește o sentință de con
damnare a celor care au pregă
tit, au organizat și condus con
trarevoluția din toamna anului 
1956. „A trecut mai bine de un 
an și jumătate din timpul zilelor 
sîngeroase ale anului 1956, scrie 
„Nepszabadsag“. Mulți și-au pus 
de nenumărate ori întrebarea: 
Cine răspunde pentru asasinarea 
unor oameni nevinovați in timpul 
contrarevoluției ? Cine răspunde 
pentru pagubele materiale de mi
liarde ? Cu drept cuvînt se pu
teau întreba văduvele și orfanii 
celor 234 de martiri asasinați 
fără vină: Cine le-a răpit pe cei 
dragi și apropiați ? Sentința spu7 
ne lucrurilor pe nume și stabi
lește pedeapsa dreaptă pentru 
inițiatorii direcți și principalii or
ganizatori din țară ai complotu
lui sîngeros îndreptat împotriva 
poporului: Nagy Imre și compli
cii săi“.

„Unul din principalele învăță
minte ale procesului, scrie în 
încheiere „Nepszabadsag“, este 
acela de a împiedica cu vigilență 
ca renegați, trădători, contrare
voluționari să mai poată tulbura 
în viitor munca noastră construc
tivă, care servește interesele po
porului".

Ziarul „Nepakarat“ scrie în
tr-un articol redacțional: „Corn, 
plotul trădătorilor a putut să în
trerupă numai un scurt timp 
munca noastră de construire a 
socialismului. Acum, munca are 
cuvîntul... Muncim și construim 
ca viața noastră să fie mai fru
moasă și mai bogată, iar contra

Lupte violente în Liban
S.U.A., Anglia și Franța sînt gata 

să intervină în Liban
BEIRUT 18 (Agerpies). — Ti 

ultimele 24 de ore forțele popu
lare libaneze și-au continuat ope
rațiile împotriva trupelor guver
nului prooccidental șl lui Sami 
Solh, care, după părerea cores
pondenților agențiilor occidentale, 
pierde tot mai mult controlul 
asupra situației în întreaga țară.
LA 18 IUNIE, după ce în cursul 
dimineții autoritățile guverna
mentale anunțaseră că în Beirut 
„domnește un calm relativ“. AU 
IZBUCNIT DIN NOU LUPTE 
VIOLENTE DE STRADA IN 
CENTRUL ORAȘULUI. Răscula- 
ții au ocupat o închisoare de fe
mei situată pe unul din dealu
rile din cartierul creștin al capi
talei respingînd toate atacurile 
trupelor guvernamenta’e.

Agenția americană United Press 
Internațional anunță de aseme
nea că LUPTELE AU CONTI
NUAT IN TOT CURSUL ZILEI 
DE MIERCURI IN REGIUNEA 
MUNTOASA ȘUF, PRECUM ȘI 
IN ORAȘUL TRIPOLI, unde ră- 
sculații, care controlează cartie
rele arabe, continuă să hărțuia- 
scă trupele guvernamentale. De 
asemenea, după cum relatează 
postul de radio Cairo citînd re
latările corespondenților străini 
din Liban, în cursul nopții de 17 
spre 18 iunie șl în cursul dimine- 

revoluția să nu însemne altceva 
decît o învățătură pentru noi 
toți”,

R. P. Bulgaria
SOFIA 18 (Agerpres). •— Zio 

rele bulgare comentează comuni
catul Ministerului de Justiție al 
R. P. Ungare în legătură cu pro
cesul lui Imre Magi) și complici
lor lui. Ziarul „Rabotnicesko De- 
lo“ subliniază in articolul său de 
fond că pedeapsa pronunțată de 
Tribunalul Suprem împotriva slu
gilor imperialismului, dușmani de 
moarte ai poporului ungar șl ai 
socialismului, este binemeritată și 
justă. Ea dovedește forța și trăi
nicia puterii populare din Ungaria, 
confirmă hotărîrea fermă a popo
rului ungar de a-și apăra orînaui- 
rea democrat-populară, de a mer
ge pe drumul ales — drumul so
cialismului și unității lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică.

Poporul bulgar, se spune în ar
ticol, care se pregătește să pri
mească zilele acestea delegația de 
partid și guvernamentală ungară 
în frunte cu Jănos Kădăr, fiu de
votat al Ungariei populare, în
tâmpină cu satisfacție pedeapsa 
justă pe care au primit-o trădă
torii.

R. Cehoslovacă
PRAGA 18 (Agerpres). — Sub 

titlul „O pedeapsă binemeritată 
pentru trădare“ ziarul „Rude Pra- 
vo“ a publicat un articol consa
crat comunicatului Ministerului 
de Justiție al R. P. Ungare pri
vind procesul lui Imre Nagy și al 
complicilor lui. Ziarul subliniază 
că sentința la care au fost con
damnați instigatorii și organizato
rii rebeliunii contrarevoluționare 
ungare din 1956 constituie o con
damnare zdrobitoare a revizionis
mului sub toate formele lui. T.i- 
bunalul a condamnat totodată și 
metodele criminale folosite de 
cercurile imperialiste occidentale.

ții de 18 iunie au continuat lupte 
violente în suburbiile orașului 
Baalbek,

Agenția U.P.I. citînd surse gu
vernamentale de la Beirut, rela
tează că , Libanul ar fi gata să 
ceară trimiterea grabnică în țară 
a unor trupe americane și britani
ce..." Fără a ascunde că Statele 
Unite ar consimți imediat să sa
tisfacă această „cerere“, agenția 
recunoaște că „încă de pe acum 
un ajutor militar american a în
ceput să sosească în țară. In ul
timele 36 de ere au fost trimise 
Ia Beirut nouă avioane încărcate 
cu muniții..."

„La rindul său — adaugă agen
ția — Marea Britanie este gata 
să trimită și ea trupe în Liban 
din efectivul celor trei batalioane 
de parașutiști trimise in Cipru.

ȘI FRANȚA SE PREGATEȘ- 
TE ȘA INTERVINĂ IN LIBAN, 
alături de „aliații" săi pentru 
apărarea „intereselor franceze“ in 
această țară. Ambasadorul fran
cez la Londra a comunicat Mini
strului de Exte.ne britanic că 
Franța „are interese în Liban“ și 
că „guvernul francez înțelege să 
se asocieze cu America și Anglia 
în orice acțiune care ar urmări 
protejarea intereselor occidentale 
în Liban..."


