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Inovatorii 9
a „Cel care iubește munca. <7 
X creează. Leneșii se tirăsc după (2 
X muncă, stingaci, și nu văd decît v 
X pînă unde ajung cu mina să O 

A apuce o piesă". Cam așa râs- V 
X punde frezorul llie Lucaci, șe- <z 
X ful brigăzii de tineret, din ate- V 
Ja lierul de freze, al uzinelor V 
\ „Timpuri Noi" din București. <? 
X dacă îl întrebi cum de au do- Q 
Ja venit cu toții, inovatori. Numai V 
Ja că el nu spune „creează" ci. 0 
X mai simplu 
a fiecare tînăr 
a născocit cile 
a nouă metodă 

Ja care să aducă 
X selor pe care
a creștere a calității și in același </ 
a t.mp o simplificare a muncii. 0 
a — Ce ai mai născocit nou, Q 
a tovarășe Lucaci ? v
X — Eu?... ()
a llie Lucaci are veșnic o ex- Q 
\ presie de mirare pe față; doi V 

y) ochi nvari. căprui; sprâncene ri- 0 
a dicate; fruntea încrețită. Me- 
p ditează cîteva clipe... Și apoi : Q 
a — Am născocit un dispoz tiv Q 
. de fixare a axului regulator, v

----  O nouă discu
ție între mem- 

| brii brigăzii ino-
I vatorilor de la

uzinele „Tim
puri . Noi" — 

condusă de Uie 
Lucaci. Un membru al bri
găzii, Gheorghe Dinu, a rea
lizat un nou dispozitiv pentru 
roțile dințate, cu ajutorul că
ruia randamentul mașinii cre
ște cu aproape 40 la sută.

Foto: V. CHIRCEV

„creează1 
„născocește".• --------- l
din brigadă a <J 
un dispozitiv, o v 
de muncă, ceva v 

o ieftinire a pie- V 
le lucrează, o 0

Să acordăm tot sprijinul

Miercuri 19 noiembrie 1958

economisesc metalul
în urma inițiativei pornite 

de tinerii reșițeni, tinerii Com
binatului siderurgic Hunedoa
ra, în frunte cu utemiștii, s-au 
angajat ca pînă la 31 decem
brie a c. să economisească 1799 
tone de metal. Străduindu-se 
să dea viață acestui angaja
ment, tinerii hunedoreni au ob
ținut succese importante. Pînă 
acum ei au economisit deja 
peste 1300 tone metal. în acea-

stă acțiune patriotică, fruntașă 
pe combinat continuă să fie 
oțelăria Siemens Martin nr. 1. 
Tinerii din această secție au 
economisit singuri peste 800 
tone de metal.

Valoarea metalului economi
sit pînă acum de către tinerii 
din toate secțiile combinatului 
este de peste 995.000 lei.

P. JURCONI 
corespondent voluntar

metal, din care aproape 800 
kg. au fost economisite de ute
miștii Gheorghe Popescu și 
Vasile Beldiu.

S. REȚEA

Atenție la 
debitarea 
metalului

Brigâzile de tineret 
în frunte

studenților bursieri
ai sfaturilor populare
și ai întreprinderilor

(Jind posturile
utemiste de control 

aiulnu văd esen

' !\u aduce o economie prea Q 
' mare. — 468 lei anual. Insa, d? Q 
' ici 400, de colo 400 ...motorul 0 
) se ieftinește... v
? In jurul nostru se afla ma- v 
' șinile celorlalți inovatori: Dumi- v 

tru Dima, Ion Voinescu, Gheor- 
ghe Dinu. Printre mașini, piese v

} felurite, cruci czrdanice. cilin-
’ drii S 6, pinioane, pompe, cor-' -.------- -

puri supape, furci de articula- * întreprinderii 
ție și multe altele. Pentru mu- 
joritatea pieselor membrii bri- V 
găzii conduse de utemistul Uie \ 
Lucaci, au construit cîîe un dis- 
pozitiv care ușurează munca și \ 
sporește productivitatea. \

— La ce te gindești tovarășe \ 
Dima ?

— Am propus un nou dispo < 
zitiv. S-a aprobat deja, dar îmi \ 
pare că am să-i mai fac o mo v 
dificare... Va trebui să mă gră \ 
besc, să nu-l pună în lucru... x 

Și doar nu cu mult timp îna- \ 
inte tinărul Dumitru Dima rea- \ 
Uzase și dispozitivul de frezat 
șlițul pinionului pompei SD 25 \ 

Alt inovator din brigadă este \ 
Ion Voinescu. El a realizat dis- \ 
pozitivul de frezat și găurit ca- \ 
pacul supapei. Și mai este în a 
brigada inovatorilor un tînăr; % 
Constantin Chingaru. Uscățiv și fi 
mărunt, cu priviri sincere, des- A 
chise. Abia s-a întors din ar-a 
mată. Cînd am trecut pe la el a 
era foarte înfierbîntat de lucru.

' Un lot de piese venise cu în- 
itîrziere, iar cei de la montaj Q 
aveau mare nevoie de ele. A- A 
tunci brigada s-a sfătuit și a /) 
introdus în lucru aceeași piesă fi 
la toți frezorii din brigadă, in 
cîteva ore. piesele la care unul v 
singur ar fi muncit zile la v 
rî>nd, au fost gata, iar monta" v 
jul n-a mai stat să aștepte. k 

Așa-i în brigada inovatorilor, x 
Cînd te-aștepți și cînd nu x 
te-aștepți, ți se oferă altă sur- 
priză, altă noutate. Ei spun că \ 
nu fac lucruri prea mari. Aici x 
cîteva sute lei economii, colo \ 
cîteva sute. Dar, așa cum spune \ 
Uie Lucaci și „ploaia de toamnă \ 
este măruntă, totuși satură pă- \
mîntul de apă**, \

V. D. ANDRIESCU a
corespondent fi
voluntar din fi

Uzinele „Timpuri Noi“ fi

In curtea întreprinderii „Gri
gore Preoteasa", printre vechituri 
se afla pînă nu de mult o gră
madă impresionantă de piese de 
bachelită cu borne de contact. 
Bornele acelea din metal gal
ben reprezentau o adevărată a- 
vere — și de luni de zile era 
pierdută.

Mai mulți utemiști din secția 
bachelită și-au încercat puterile 
In recuperarea acestor valon. Au 
reușit. Au vorbit apoi ca între 
utemiști cu tinerii de la secția 
tiiclielaj; iar aceștia tot în timpul 
Ibr liber, au curățat cu acid 
sulfuric bornele de metal scoase 
din bachelită. Și astfel brigada 
condusă de Ion Șerbănescu a dat 

i 6.500 borne de
contact.

cj La întreprinderea „Grigore 
'/ Preoteasa" există multe posturi 
V utemiste de control. In gazetele 

satirice „Cactus", „Zgîrieciul", 
„Viespea" etc., posturile critică 
deobicei în raidurile pe care le 
întreprind indisciplina unor ti
neri. Dar aceasta nu-i de-ajuns. 
Iată un caz ; la secția telefoane 
.Ariciul" înțeapă pe tînărul Ma- 

Vînjoaică care a dat cu vop- 
pe pantofii colegului de lucru, 

același timp, pe peretele 
vizavi un grafic al rebuturi- 
își urcă săgeata pînă în drep- 

lunar.

»■ 
rin 
sea 
In 
de. 
lor 
tul sumei de 25.000 lei 
Cînd în secție se dau rebuturi 
care ating astfel de valori, noi 
ne ocupăm exclusiv de un tînăr 
care a făcut o glumă proastă ?

Oare utemiștii din posturile u- 
temiste de control de la între
prinderea „Grigore Preoteasa" 
nu știu că rebuturile înseamnă 
o pierdere pentru economie, că 
în mod indirect a da rebuturi, 
înseamnă a păgubi avutul ob
ștesc ? Și dacă, din cauze obiec
tive se mai dau unele rebuturi, 
dece nu sugerează și altor tineri 
metodele 
nescu ?

Dovezi 
miște de

brigăzii lui Șerbă-

că unele posturi ute- 
control nu-și cunosc în 

întregime sarcinile legate 
crearea unei puternice opinii 
masă împotriva celor ce nu 
vedesc grijă pentru apărarea 
întărirea avutului obștesc se mai 
pot găsi destule. La Filatura de 
lină pieptănată „Alexandru Sa
bia" nu prea se dau rebuturi, in 
schimb se produc deșeuri. Lăzi 
întregi cu deșeuri sînt aduse la 
sfîrșitul fiecărui schimb la cîn- 
tarui din capătul halei.

— Dar aceste deșeuri nu cons
tituie o problemă fiindcă ele 
sînt folosite din nou ca materie 
primă. Se cîntăresc spre a ve
dea dacă o mașină dă mai multe

deșeuri decît celelalte și astfel să 
fie planificată pentru reparații.

Deci, după părerea secretarului 
organizației U.T.M. și a altor to
varăși deșeurile nu constituie o 
problemă. Să facem însă o soco
teală simplă. Deșeurile cîntărite 
sînt date ca materie primă la 
mașinile din capătul fabricației. 
Dacă aceste deșeuri n-ar fi exis
tat, la capătul cci’ălalt al fabri
cației -ar fi ieșit mai mu’.te fire 

— deci ar fi crescut productivi
tatea muncii.

Lîngă cîntarul pentru deșeuri, 
n-a poposit niciodată postul ute- 
mist de control. Ar fi putut de 
pildă, să vadă cu acest prilej 
că la cutare mașină s-au d>.t 
mai multe deșeuri, nu din vina 
unor defecțiuni mecanice, ci a 
indisciplinei — lucrătoarea ne- 
glijindu-și lucrul și lăsînd axele 
să se încurce cu fire rupte. Pos
tul utemist de control critică de 
obicei indisciplina. O critică pe 
Ioana Pascclu că se plimbă pe 
la mașinile altor fete și vorbește 
necuviincios sau pentru aceleași 
motive pe Niculina Ivănuș. Dar 
între indisciplină, deșeuri și pro-, 
blema întăririi avutului obștesc nu 
se face nici o legătură.

Această sit'jrție se datore$le 
în primul rînd comitetului U.T.M. 
(responsabila postului utemist 
de control, o tînără venită de 
două luni în fabrică, a primit a- 
ceastă sarcină fără măcar să i se 
spună tot ce are de făcut).

Și în general dacă în cele 
două întreprinderi „Grigore Preo
teasa" și „Alexandru Șahi©" din 
Capitală posturile utemiste de 
control nu se ocupă suficient de 
problemele păstrării și apărării 
avutului obștesc, vinovați sînt 
atît membrii comitetelor U.T.M. 
cit și activiștii respectivelor comi
tete raionale U.T.M., care răspund 
de aceste întreprinderi și care 
n-au demonstrat la fața locului ne
cesitatea activității bine organiza
te a posturilor utemiste de con-

Acțiunea patriotică de gospo
dărire cu grijă a metalului a 
cuprins întreg colectivul de 
muncă de la uzina „Tudor Vla- 
dimirescu" din Capitală. Tine
retul care reprezintă aici peste 
85 la sută din numărul total 
al muncitorilor a pus și el a- 
ceasta acțiune pe primul plan 
în activitatea sa.

In opt luni de la aplicarea 
inițiativei, secțiile uzinei au 
obținut importante realizări. 
Secția forjă de exemplu a eco
nomisit 30 tone de metal, sec
ția montaj 16.5 tone iar secția 
remorci 21 tone.

Cele mai mari economii au 
fost obținute în special de bri
găzile de tineret conduse de 
Cornel Dumilrașcu, Constantin 
llănescu, Valeriu Savu și altele.

in cadrul întrecerii socialiste 
brigăzile de tineret și-au făcut 
un punct de onoare din parti
ciparea la acțiunea de econo
misire a 
întreaga 
sebit de 
pînă la 
nerii au 
metal.

Acțiunea de economisire a 
metalului este aplicată cu re
zultate bune și de către ti
nerii de la atelierul de debita
re al uzinei „Electroputere" 
din Craiova. Folosind metode
le cele mai economicoase de 
trasare și fiind aiutați de tov. 
Dumitru Simulescu. dispece
rul atelierului, la trasarea ma
terialului, tinerii au economi
sit în luna septembrie 5000 
kg. metal, iar în luna octom
brie 8100 kg.

O contribuție de seamă au 
adus la aceste realizări trasa
torul Ion Georgescu și lăcătu
șul Gh. Stanciu care n-au lă
sat să se irosească nici o bu
cată de metal.

P. VEDEA

In institutele 
învățămînt 

superior se pre
gătesc astăzi 
numeroși stu
denți recrutați 
din rîndul mun
citorilor, al fiilor 
de muncitori și 
tori. Prin măsurile luate de partid 
și guvern o mare parte din acești 
studenți sînt bursieri ai sfaturilor 
populare și ai marilor întreprin
deri. Ei au intrat în institute prin 
concursul de burse. Față de a- 
ceștia, noi toți — institutele, sfa
turile populare și întreprinderile 
— trebuie să avem toată grija.

Institutul politehnic din lași 
și-a format de acum cîteva meto
de adecvate de muncă cu stu
denții bursieri. In cele cinci fa
cultăți ale institutului nostru sînt 
cuprinși 224 de studenți bursieri 
ai sfaturilor populare și ai între
prinderilor. Necesitatea unei te
meinice pregătiri profesionale a 
celor care peste cîțiva ani vor 
trebui să participe cu pricepere și 
cu întreaga putere de muncă la 
dezvoltarea industriei noastre so
cialiste, pune în fața noastră o 
seamă de probleme care se cer 
urmărite și rezolvate cu compe
tență. Una din principalele pro
bleme pe care trebuie s-o urmă
rim este aceea a bunei pregătiri 
ritmice și a complectării lipsuri
lor din cunoștințele cu care unii 
bursieri au venit din școlile medii 
(trebuie să ținem seama că unii 
dintre ei vin de la școlile medii 
serale, iar alții au întrerupt de 
multă vreme legătura cu studiul 
organizat). Pentru aceasta am 
considerat util ca pe lîngă acti
vitatea didactică firească (cursuri, 
seminarii, activitate în laborator, 
consultații), să organizăm cu bur
sierii, în mod obligatoriu, 4—6 
ore săptămlnale de meditații — 
in special la matematică, meca
nică și fizică. Această măsură a 
dat rezultate bune anul trecut. 
Dovadă — cifra mică a pierderi.

prof. univ.
Cristofor Simionescu
rectorul Institutului Politehnic

Iași
■XX—

de

lor înregistrare 
din rîndul stu
denților bursieri. 

In afară 
aceasta, 
sorul, șef de an 
de studiu și a- 
sistenții care 

activitatea grupe- 
urmăresc con-

de 
profe-

VIGILENȚA
Pașca 

„Emst 
Stalin,

Tinărul mecanic Nicolae 
la uzinele de tractoare 

îâlmann" din Orașul 
îndrepta, trecînd prin gară, spre 

Să.
La ieșirea pe peron, un necu- 
scut l-a oprit și l-a întrebat 
de se află uzina de tractoare 

dacă nu cumva muncește 
uzină. După puțin timp s-au 

nprietenit". Necunoscutul l-a 
litat cu insistență la un pahar 

țuică. Aici, la întrebările sub- 
» ale individului, despre produc- 

fabricii, despre felurite mașini 
i uzină, despre diverși conducă- 
H ai uzinei, Nicolae Pașca —care 
repuse să bănuiască ceva — răs- 
ndea cu lux de amănunte, spu- 
ad de fapt lucruri ireale. Născo- 
i date, nume, și amănunte teh- 
■e. Mai tîrziu, au căzut de acord
Nicolae Pașca să-i împrumute 

oului prieten" legitimația de u- 
iă pentru cîteva ore, pentrfl ca

necunoscutul să poată intra și vi
zita uzina numai așa din „curiozi
tate".

Au pornit către fabrică. După 
cîțiva pași, Nicolae Pașca a oprit 
un milițian :

— Tovarășe, fii bun și vezi 
cine-i cetățeanul care mă însoțește, 
și condu-ne te rog la secția de 
miliție. ,

Năucit, necunoscutul se uita dis
perat împrejur, căutînd să fugă. 
Nu a putut. Utemistul Nicolae 
Pașca și milițianul l-au imobilizat.

La cercetări, s-a dovedit că in
dividul era un înrăit dușman al 
poporului.

Utemistul Nicolae Fașca a proce
dat așa cum ne învață partidul și 
organizația noastră: să fim vigi- 
lenți și necruțători față de dușma
nul de clasă.

BUCUR TOMNIUC 
ajustor

metalului. Bilanțul pe 
uzină se prezintă deo- 
rodnic. Astfel numai 
10 noiembrie a.c. ti- 
economisit 130.000 kg.

P. PALIU

Reducînd 
consumurile 

specifice

In secția tinichigerie a uzi- 
zei „Magheru" din Topleț, ra
ionul Orșova, tinerii depun o 
muncă susținută pentru eco
nomisirea metalului. In ca
drul acestei secții lucrează și 
echipa tovarășului V. Schultz. 
Doi dintre membrii acestei 
echipe sînt și utemiștii Gheor
ghe Popescu și Vasile Bel- 
diu, absolvenți de anul acesta 
ai școlii profesionale. Pentru 
realizări de economii, respon
sabilul acestei echipe, tovară
șul Schultz a făcut de curind 
un calcul. Prin reducerea con
sumului specific de metal ia 
unele repere de Ia batoza de 
porumb s-a ajuns ca la fie
care batoză
sească cite 16 kg. oțel de di
ferite profile.

In total, pînă acum au fost 
economisite peste 2.300 kg.

să se econcmi-

căminul 
de copii al fa
bricii Industria 
Bumbacului A 
din Capitală co
piii se bucură de

o îngrijire deosebită.
Iată în fotografia noastră 

un grup din cei mai mici 
locatari" ai căminului.

Colectivul de muncă al minei „Petre Gheorghe" din regiunea 4
♦ Baia Mare și-a terminat planul anual de producție și lucrează ț
l de-acum în contul lunii februarie 1959. J
♦ In fotografie: minerul fruntaș Vasile Romaniuc urmărește, ♦
t împreună cu maistrul Moise Csake și Anton Abina, filonul în * 
« vederea determinării frontului de înaintare. I
î• • ♦ ♦♦♦ • > • ♦ • « » « « -t

Fapta
Intr-una din zilele săptămînii 

trecute la locuința unui țăran 
muncitor din comuna Roșiori, ra
ionul Călmățui, regiunea Galați, 
izbucnise 
nința să 
răspîndit 
Pionierii,

pionierească

V. CONSTANTINESCU

La Rafinăm nr. 10 Onești

Babe, fe- 
păcate, și 
cu mintea

n-avea 
pe u-

un incendiu care ame- 
se întindă. Vestea s-a 
cu iuțeala fulgerului, 
care activează în cercul

„pompierilor voluntari" din acest 
sat, au venit deîndată în ajuto
rul locuitorului și împreună cu 
cîțiva colectiviști au localizat și 
stins focul izbucnit.

Printre cei care au dat dovadă 
de mult curaj se numără și pio
nierii Mihai Teodorescu, Petre 
Mocanu, Rica Tobă și alții.

Dintre buruienile o- 
trăvitoare ale trecutului 
mai scoate și azi capul, 
ici-colo, cite una. Așa a 
apărut la Bacău o „vră
jitoare". „Vrăjitoarea" 
era tînără, n-avea decît 
22 de ani, era și mărita
tă. O cheamă Olga Lin- 
guroiu. Vrăjitoarei nu-i 
plăcea să muncească. Șe
dea la căldurică, îmbră
cată în halat elegant, cu 
covoare pe jos și radio 
de ultim tip pe studio. 
Era o vrăjitoare moder
nă ; deosebirea față de 
predecesoarele sale me
dievale era vizibilă. Nu 
umbla nici în zdrențe, 
nici despletită, 
nici cucuvele 
meri. Dimpotrivă. Tot 
ce era vechi la ea era o- 
trava pe care o răspîn- 
dea și uneltele —— o stra
chină plină cu un lichid 
oarecare, a mașinărie 
ciudată din tablă, o fri
gare, o statuetă de bronz. 
Cliențiî săi ? 
mei și, din 
cîțiva tineri

încă stăpînită de întune
ric și obscurantism. Așa 
au fost sofii Anica și Va- 
sile Letcan de la fabrica 
„Muncitorul liber". Ple
caseră intr-o dimineață 
la piață, după cumpără
turi. Anica era 
tristă. Dintr-un 
nimic, dintr-un 
certaseră puțin, 
loarea", care-și

puțin 
lucru de 
fleac, se 

„V răji- 
adul me

răspund 
lor de studenți 
tinuu progresul la învățătură al 
bursierilor. Ei sezisează lipsurile 
și dau îndrumări pentru studiul 
individual. Activitatea metodică, 
didactică, nu încetează însă odată 
cu terminarea programului prevă
zut in orar, ea se desfășoară 
continuu, după-amiezile la cămin, 
atunci cînd studenții își însușesc 
individual cunoștințele predate la 
cursuri și seminarii.

Experiența anului trecut ne-a 
arătat cit de utile sînt legăturile 
Institutului cu întreprinderile, cu 
sfaturile populare și familiile stu
denților bursieri. In special pen
tru acei puțini care prezintă de
lăsări in muncă, metoda aceasta 
a informării întreprinderilor, a 
sfaturilor populare și a organiza
țiilor U.T.M. în care au muncit, 
a părinților, este foarte bună. 
Apreciem deosebit atitudinea Sfa
tului Popular al regiunii Bacău 
care a cerut continuu informații 
de la facultate și a convocat bur
sierii săi în vacanță, ia o ședință 
in care au analizat rezultatele 
lor la învățătură. Această iniția
tivă. generalizată, este în măsu
ră să sprijine facultățile în efor
turile lor pentru buna pregătire a 
studenților bursieri.

Și în munca de educare comu
nistă a studenților bursieri efor
turile noastre au sporit. Mulți din 
studenții bursieri al întreprinderi
lor și ai sfaturilor populare sînt 
candidați și membrii de partid; 
aceasta ușurează mult munca 
educativă în rindul studenților 
bursieri. Totuși, organizația 
U.T.M., sub îndrumarea organi
zației de partid, nu slăbește efor
turile sale în ce privește munca 
educativă cu studenții bursieri. 
Ea se ocupă intens de educarea 
marxist-leninistă a studenților, îi 
indrumă să studieze și să cu
noască profund politica partidului 
nostru ; ii îndrumă să îmbine just 
munca profesională cu activitatea 
extrașcolară, îi atrage să-și aducă 
contribuția la munca patriotică 
desfășurată de toți studenții in
stitutului. ~ 
rezultate menite 
samblu nivelul de pregătire al 
bursierilor.

In încheiere 
tuez pe o anumită problemă. Stu
denții bursieri sînt în majoritate 
tineri serioși, ei se situează în 
fruntea studenților în ce privește 
atitudinea lor față de muncă și 
învățătură, în ce privește compor
tarea lor. De aceea noi trebuie să 
ne bizuim mai mult în munca 
educativă pe exemplul acestor 
studenți. Și, în același timp, să-i 
ajutăm mai mult. Bursierii sfatu
rilor populare și ai întreprinderi
lor, care studiază în institutul 
nostru trebuie ajutați să se ridi
ce la înălțimea încrederii și a 
grijii pe care le-o acordă partidul 
și guvernul devenind cadre de
stoinice pentru industria noastră 
socialistă.

Toate acestea vor da 
să ridice în an-

vreau să accen-

Se extinde inițiativa 
de la „lanoș Herbak“

Alăturindu-se inițiativei munci
torilor de la întreprinderea „lanoș 
Herbak“ din Cluj, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la fabrica „Ardeleana" din Alba 
Iulia a luat o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice, care, 
în practică, au 
cepul rezultate 

în luna care 
croit — secția 
înregistrat cele 
nomii de materiale din anul ace
sta. Astfel valoarea totală a econo
miilor făcute în luna trecută se 
ridică la suma de 7.635 lei, în timp 
ce în luna septembrie (atunci cînd

aplica inițiativa de la Cluj,

dat chiar de 
bune, 
a trecut, la 
tineretului — 
mai însemnate

puse 
la în-

secția 
s-au 
eco-

nu se . . „ , . ...
economiile de materiale la secția 
croit s-au ridicat abia la suma de 
3.500 lei.).

Dintre muncitoarele acestei sec
ții s-au evidențiat în mod deosebit 
tînăra comunistă Ana Moldovan, 
(care a economisit 1.777 dm.p. de 
piele), utemista Maria Boitor (cu 
o economie de 1.442 dm.p. piele), 
tînăra Ana Mandrosca, (cu o eco
nomie de 2.487 dm.p. de meșină), 
precum ți utemiștii Gheorghe Cre
ta, Paraschiva Schcau ți Elena 
Naghi, proaspeți absolvenți ai șco
lii profesionale.

N. COTIGA

f-o găsit ea într-o zi tot 
la piață, dimineața.

— Nu vă merge bine, 
așa-i ?

— Ba da — a încercat 
să protesteze Anica.

— Nu-mi spune nimic 
că știu eu totul. Eu vă 
văd sufletele la amîndoi. 
Veniți după mine.

l-a dus la ea acasă. 
Încăperea era luxoasă.

altfel nu scăpăm de ei. 
Și vrăjitoarea i-a smuls 
tinărului suta de lei din 
mînă. l-a luat și soției o 
sută. A aruncat 
banii „dracilor".

— N->a, luați-i și ple
cați I

Dracii, prin persoana 
bărbatului său, delegatul 
lor cu problemele finan
ciare, a luat banii și-a

apoi

Vînzătoarea
de „fericire"

ca cliențiî prin piață, a 
venit la ei și i-a chemat 
de-o parte,

— Sînteți triști ? Hai 
să vă fac fericiți. Vă 
spun trecutul și viitorul. 
Pune zece lei pe cartea 
asta și suflă odată.

„Vrăjitoarea" i-a luat 
cu gura și i-a prostit. 
Le-a „ghicit" în cărți.

— Cînd nu v-o merge 
bine, căutați-mă. Eu vă 
fac fericiți.

Cei doi n-au trebuit 
să vină ei la vrăjitoare.

Vrăjitoarea și-a scos u- 
neltele, și-a camuflat 
geamurile. In cameră 
s-a făcut întuneric. Ceva 
a început să țiue și să 
vîjîie ca o sirenă. Mior- 
lăiau parcă niște pisici. 
Cei doi s-au speriat pu
țin.

— Huo, dracilor I a 
urlat vrăjitoarea spre 
bărbat-su, care învîrtea 
alături o morișcă și 
miorlăia fioros. — Scoa
teți repede niște bani, să 
alungăm dracii, a urlat 
ea spre cei doi clienți,

jdecat să bea o țuică la 
bodegă. „Vrăjitoarea" i-a 
bodogănit pînă i-a ame
țit, o oră întreagă. Pe 
nevastă a chemat-o de-o- 
parte și i-a spus să vină 
a doua zi. Dacă nu vine 
o ajung blestemele. Pe- 
meia a venit. I-a fost 
frică. Avea și niște bani 
la ea, vreo 200 lei ii 
luase pentru niște cum
părături. Vrăjitoarea a 
stins lumina și a pus din 
nou dracii in funcție, l-a 
luat și banii aceștia.

Apoi i-a spus că trebuie 
să-i aducă o cămașă și 
niște izmene să le în
groape la miezul nopții 
la o răscruce, pentru că 
așa vor dracii. Prostită, 
Anica i-a adus tot ae a 
cerut.

Vasile Letcan a în
ceput însă să se dezme
ticească. A vorbit cu 
cîțiva prieteni de la fa
brică. Aceștia i-au des
chis ochii asupra înșelă
toriei în care căzuse. 
„Feficirea,< care i-o pro
misese vrăjitoarea îl 
costase pînă atunci 400 
lei. Așa că a anunțat 
miliția. „Vrăjitoarea** a 
fost prinsă, tocmai cînd 
dăruia „fericirea" 
jutorul „dracilor** 
tor clienți creduli, 
tuneric. Bărbat-su
tea și miorlăia de zor în 
„culise".

Acum cabinetul său 
„vrăjitoresc** e închis. 
Vrăjitoarea și-a găsit și 
ea „fericirea" la închi
soare. Otrava ei a fost 
slîrpită. în fața luminii, 
a adevărului, înșelăciu
nea a ieșit la iveală. 
Trebuie să aruncăm fără 
cruțare la gunoi hîrbu- 
rile care au rămas, ori 
de cîte ori le descope
rim.

ION BAIEȘU

cu a- 
fi al
in in- 
înv'r-



0 ȘCOALA DE
pentru tinerii

turile, iar porumbul

INoua
conștiință

CALIFICARE 
colectiviști

VEȘTI DE LA TINERII 
corespondenți de la sate

Cînd am venit la Băltăgești, în 
martie 1955, ca inginer agronom al 
gospodăriei colective ,Jzbînda“, 
primul meu gînd a fost să lupi 
din toate puterile ca să-i conving 
pe colectiviști că prin aplicarea 
unei agrotehnici superioare se pot 
obține recolte bune de pe orict 
pămînt. Astfel, mi-am alcătui! uu 
colectiv. îndrumat și sprijinit de 
organizația de partid, ajutat de or
ganizația U.T.M., m-am adresat 
iutii tineretului, utemiștilor. Am 
început munca prin înființarea 
unui laborator în iulie 1956.

Pentru ca lecțiile pe care le pre
dam aici să fie mai interesante, 
mai atractive, i-am obișnuit pe 
cursanți și îndeosebi pe tineri să 
lucreze singuri cu aparatele de la
borator.

Am continuat apoi să descope
rim împreună dăunătorii animali și 
vegetali ai culturilor gospodăriei 
A doua zi plecam cu toții în cîmp 
ți executam operațiunile de depis
tare și combatere a dăunătorilor.

Cursurile agrozootehnice din a- 
nul următor — 1957 — au fost 
axate mai mult pe probleme zoo
tehnice. Totuși, n-am neglijat în- 
vățămîntul în legătură cu culturi
le de cîmp. In această direcție 
ne-am preocupat mai mult de ro
lul îngrășămintelor naturale și chi
mice, de epoca și adîncimea opti
mă de însămînțare și de executa
rea lucrărilor de întreținere a cul
turilor. Expunerile comparative pe 
tare le-am făcut în laborator și 
cercetările din cîmp i-au convins 
pe cursanți de importanța aplică
rii acestor reguli științifice agro
tehnice. In ei am găsit militanți 
activi, hotărîti să dovedească ne
temeinicia afirmațiilor unora că la 
Băltăgești nu se poate folosi gu
noiul de grajd pentru că arde cul-

turile, iar porumbul fie că-1 pră
șești odată fie de trei ori. produc
ția e aceeași. La propunerea or
ganizației de bază U.T.M. con
siliul de conducere a aprobat 
înființarea unei echipe de tineret 
în cadrul brigăzii a doua de cimi'. 
Tinerii au îngrășat terenul care 
le-a fost încredințat lor si alte su
prafețe cu 600 tone gunoi de grajd 
și au prășit porumbul de trei ori. 
Producțiile au fost peste așteptări.

In același an am organizat două 
loturi experimentale — unul pen
tru porumb și celălalt pentru griu, 
pe care le-a luat în primire echi
pa de tineret. Rezultatele pe care 
le-au obținut de pe aceste parcele 
au fost deosebite ; cu 600 kg. griu 
și peste 300 kg. porumb la hectar 
mai mult decît media obținută pe 
gospodărie.

Care au fost roadele acestei ac
tivități științifice, roade care au 
avut o înrîurire deosebită asupra 
consolidării economice a gospodă
riei și a creșterii bunei stări a fie
cărui colectivist ?

Dacă media producției de grîu 
la hectar între anii 1953—1956 a 
fost de 888,5 kg, ea a ajuns în 
anul acesta la 1.229 kg. Porum
bul, în aceeași perioadă, a dat o 
producție medie la hectar de 812 
kg, iar în anul acesta peste 2.000 
kg. boabe la hectar.

Paralel cu această creștere a 
producției s-a întărit și puterea 
economică a gospodăriei noastre 
colective. Fondul de bază s-a mă
rit în fiecare an, ajungînd în anul 
acesta la aproape 2.500.000 lei. 
Intărindu-se gospodăria, a crescut 
și vâloarea zilei-muncă a colecti
viștilor la aproape 40 lei.

Este pe deplin justificat, deci, 
interesul colectiviștilor și îndeosebi 
al tineretului pentru știință, setea 
lor de învățătură.

Biblioteca tehnică a casei-labo- 
rator a devenit acum familiară fie
cărui tînăr colectivist.

Participarea însuflețită a tinere
tului la activitatea casei-laboratoi 
se explică și prin faptul că am fo
losit aici metode atractive de stu
diu. Lecțiile teoretice le-am îmbi
nat cu interesante lucrări practice 
în cîmp, am organizat vizite la 
gospodării colective experimentate 
în cultura cerealelor și creșterea 
animalelor ca aceea din Scorțaru 
Vechi — raionul Brăila și Hăr- 
man, regiunea Stalin. Acum, nive
lul cunoștințelor agricole al majo
rității membrilor echipei de tine
ret a ajuns și a depășit chiar pe 
cel al unui șef de echipă. Avem 
o experiență bună și, sprijiniți per
manent, ca și pînă acum, de or
ganizația de partid și de organi
zația de bază U.T.M., care este 
inițiatorul și motorul tuturor ac
țiunilor tinerești, vom face din casa 
laborator a gospodăriei noastre co
lective o adevărată universitate a- 
gricolă.

Ne înfrumusețăm
comuna

In acțiunea de înfrumuseța
re a comunei noastre, Fîntîna 
Domnească, din raionul Turnu 
SeVerin tinerii își aduc zi de 
zi contribuția lor. După ce în 
satul Prunișor a fost termina
tă construcția căminului cul
tural recent s-a dat în folo
sință drumul ce unește satul 
Arvătești cu satul Fîntîna Dom
nească. Tineretul din comună 
a construit noul drum.

In prezent. în Fîntîna Dom
nească se face radioficarea. Ti
nerii au cărat stîlpii din stația 
Prunișor pe traseu și apoi au 
ajutat la fixarea lor

Tot în vara acestui an. tine 
rii au ars un număr de. 100.000 
bucăți de cărămizi pentru con
struirea unei școli în satul Bîl- 
tanele. Pentru arderea cărămi
zilor tinerii au transportat cu 
carele lemnul necesar. In pre
zent a început acțiunea de 
transportare a cărămizilor.

Peste 750 hectare 
redate agriculturii 

de tinerii 
din regiunea Cluj

MIHAI CURETEU 
secretarul organizației de 
bază U.T.M. din comuna 

Fîntîna Domnească

Mobilizați de utemiști, tine
rii din raionul Luduș, răspun- 
zînd chemării organizației de 
partid, au săpat prin muncă 
voluntară șanțuri și canale pe 
o lungime de peste 700 metri, 
redînd astfel agriculturii 75 ha. 
teren. De asemenea, tinerii din 
comunele Lechința și Sîngiorzu- 
Nou, din raionul Boolean au 
redat agriculturii prin muncă 
voluntară 30 ha. teren, iar cei 
din raionul Bistrița 11 ha. teren 
arabil.

Tinerii din orașul Dej au 
hotărît nu de mult, în cadru) 
unor adunări fulger, să mun
cească pentru a asana și reda 
gospodăriei de stat din Dej 650 
ha. teren.

In fruntea frumoasei acțiuni 
patriotice se află elevii Școlii 
profesionale de ucenici, precum 
și elevii Școlii medii nr. 1 din 
localitate.

V. DUMITRU 
corespondent voluntas

Ing. DUMITRU NASTĂSOIU 
președintele G.A.C. „Izbînda" 

din satul Băltăgești, 
regiunea Constanța

Aflați despre mine că sînt bine și... pe tractor. Un tractor K.D.35. 
Intr-o zi m-am instalat la volan și am plecat la S.M.T.-Buda, re
giunea Ploești.

— Dumneata ești ariciul ? m-a întrebat tractoristul Ștefan Eugen, 
ffstîcit.

— Eu sînt. Ce ascundeai acolo în pămînt ?
— Niște piese... s-a bîlbîit e|. Le pun în pămînt ca să nu se 

strice. Se păstrează mai bine așa.De fapt, piesele nu sînt ale mele. 
Sînt ale lui Toma Gheorghe. El m-a rugat, știți...

M-am dus să-l caut pe Toma, unul din tractoriștii fruntași ai 
stațiunii. Mi-a 
dezlegat el mi
sterul. Știți de 
ce-i îngropa 
Ștefan Eugen 
piesele ? Ca să 
nu-1 depășească 
in Întrecere.

Drept să vă 
spun, s-au zbur
lit țepii pe’mine 
de indignare.

Ce părere a- 
veți, e aceasta o 
atitudine de un 
tractorist ?

ARICIUL

La G.A.S. „Pavel Tcacenco 
din regiunea Galați a luat o 
mare dezvoltare sectorul zoo
tehnic. In prezent acest sec
tor numără 1.500 porcine, 172 
vaci cu lapte, 2000 de oi, 
125 viței etc.

In fotografie: tînăra Eli- 
sabeta Bejgu acordă o mare 
atenție îngrijirii vițeilor.

Utemiștii sînt 
în fruntea acțiunilor 

patriotice
Activiștii Comitetului raional 

U.T.M. Slatina, alături de alți 
peste 220 tineri, în majorita
te utemiști, au muncit intens 
la căratul gunoiului de grajd 
pe terenurile agricole și la să
parea gropilor pentru planta
rea pomilor de-a lungul șoselei 
Slatina—Pitești.

Două vagoane de gunoi de 
grajd au cărat pe terenurile a- 
gricole ale G.A.S. Curtișoara 
cei zece tineri utemiști din în
treprinderea „Oltul". De ase
menea 93 vagoane de gunoi 
de grajd au fost cărate pe 
cîmp prin muncă voluntară în 
G.A.S. Piatra Olt și G. A. S. 
Curtișoara. La aceasta se adau
gă 1.119 tone nutreț înstlo- 
zat și peste 560 gropi săpate 
pentru plantarea pomilor.

S-au evidențiat în aceste ac
țiuni patriotice tinerii din or
ganizațiile de bază de la Școa
la de tractoriști, întreprinderea 
„Oltul", tinerii din organizațiile 
de bază G.A.S. Piatra Olt și 
G.A.S. * '
școlilor

GH. NEAGU 
corespondent voluntar

Curtișoara șt elevii 
medii nr. 1 și 2 Sla-

Desene de N. CLAUD1U

O lucrare importantă, care trebuie făcută la timp, este îngro
patul viei. La această lucrare pot fi îrvtîlniți, alături de vârstnici, 
și tinerii colectiviști de la G.A.C. „Vasilescu Vasia“ din raionul 
Călărași.

Cînd se neglijează
crearea organizațiilor U.T.M
în întovărășirile agricole

Informarea politica 
în cadrul adunării
generale U. T. M.

De mai bine de un an a intrat 
în obiceiul nostru să prezentăm în 
fiecare adunare generală '' 
cite o scurtă informare 
evenimentelor politice mai 
tante din țară și de peste 
Prin luna august a anului 
biroul U.T.M. a constatat că mulți 
utemiști nu cunoșteau evenimen
tele politice interne și internațio
nale pentru că nu citeau cu regu
laritate ziarele, iar alții chiar dacă 
citeau nu reușeau să pătrundă 
sensul celor citite, pentru că nu 
fuseseră ajutați să le înțeleagă.

Intr-o ședință de comitet noi 
am căutat să găsim modalitatea 
de a-i face pe utemiști să pricea
pă și să poată ei înșiși discuta 
despre evenimentele politice mai 
importante. Atunci am hotărît ca 
în cadrul adunărilor generale ale 
organizației noastre de bază să 
prezentăm regulat scurte referate 
despre evenimentele politice mai 
importante apărute în presă.

După primele referate am obser
vat că tinerii încep să pună tot 
mai multe întrebări, legate și de 
alte evenimente neprezentate în 
referat. Asta era o primă dovadă 
că tinerii încep să citească mai 
atent presa, că tinerii devin inte
resați de problemele de politică 
internă și internațională. De ase
menea ei au început să se oprească 
mai mult asupra unor articole în 
care se vorbea despre dezvoltarea 
economică a țării noastre, despre 
succesele oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Biroul U.T.M. a organizat tot 
în cadrul informărilor politice și 
tinerea unor referate cu subiecte 
mai generale. Așa de pildă, s-a 
ținut un referat despre egalitatea 
în drepturi a naționalităților con
locuitoare din țara noastră, în care 
s-a vorbit în special despre egali
tatea și prietenia ce există între 
tinerii romîni și maghiari din sa
tul nostru, în muncă. în activitatea 
culturală, sportivă etc.

Informarea politică a stimulat 
de asemenea pe utemiștii organiza
ției noastre în organizarea unor 
acțiuni. Astfel organizația U.T.M. 
a hotărît deschiderea unor cercuri 
de citit în cadrul circumscripțiilor

U.T.M. 
asupra 
impor- 
hotare. 
trecut,

electorale în care să se facă citi
rea presei cu tinerii neutemiști și 
cu ceilalți cetățeni. Un aport deo
sebit îl aduc în această acțiune 
învățătorii utemiști și deputății 
sfatului popular.

Informările politice făcute în 
cadrul adunărilor generale U.T.M. 
împreună cu celelalte forme de 
educare politică folosite de orga
nizația noastră (gazeta de stradă, 
conferințe ■ la căminul cultural, ac
tivitatea agitatorilor utemiști, 
cercurile de citire a presei etc.) 
au un rol important în pregătirea 
politică a utemiștilor noștri în cre
area interesului acestora pentru 
urmărirea vieții politice din țara 
noastră și de peste hotare.

IOSIF FILUP
secretarul organizației 

de bază U.T.M., satul Halmeu, 
raionul Satu-Mare

In comuna Băilești, care este și 
reședința raionului cu acelaș nu
me, au fost create 15 întovărășiri 
agricole.

In aceste întovărășiri muncesc 
peste 200 de utemiști și un mare 
număr de tineri harnici și buni 
gospodari, care merită să pri
mească calitatea de membru al 
organizației noastre.

Cu toate acestea în nici una din 
aceste întovărășiri comitetul ra
ional U.T.M. nu a creat încă or
ganizații de bază U.T.M.. Pe 
bună dreptate se pune întrebarea: 
cum justifică Comitetul raional 
U.T.M. această situație ?

De ani de zile utemiștii din în
tovărășirile agricole își duc acti
vitatea politică în organizațiile 
de bază U.T.M. din cartierele 
orașului Băilești, iinde activitatea 
este orientată prea puțin și spre 
problemele specifice muncii din 
întovărășirile agricole.

La întovărășirea „Partizanii 
Păcii" lucrează un mare număr 
de tineri. Ei constituie de fapt 
marea majoritate a membrilor 
întovărășiți. Aici nu există nici 
organizație de partid nici orga
nizație de bază U.T.M., cu 
toate că pentru aceasta din urmă 
existau condiții de creare.

Aici s-au strecurat cîteva ele
mente negustorești și chiaburești 
ca de exemplu, fostul negustor 
Vasile Țeculescu și chiaburul Ște
fan Corneanu care își muncesc și 
acum pămîntul în dijmă. Or, a- 
ceste elemente n-au fost demas
cate și îndepărtate din întovără
șirea agricolă. Fată de ele. fată 
de acțiunile lor dușmănoase, față 
de scornirile și zvonurile lor 
mincinoase, utemiștii din întovă
rășire nu au luat nici un fel de 
atitudine. Nu este oare aceasta 
o consecință și a faptului că aici 
nu s-a creat organizația de bază 
U.T.M. care să ia în discuție a- 
ceste probleme deosebit de impor
tante ?

Situații de acest fel mai sini 
și în alte întovărășiri agricole 
din Băilești. Cu toate acestea co
mitetul raional U.T.M., deși a 
primit indicații precise de a crea 
organizații de bază U.T.M. in a- 
ceste întovărășiri agricole, a ne
glijat această sarcină fără nici o 
justificare.

Utemiștii din întovărășiri au 
făcut de asemenea de numeroase 
ori propuneri de alcătuire a or
ganizațiilor de bază, dar ele au 
rămas fără răspuns din partea 
comitetului raional U.T.M. Acea
stă atitudine de nepăsare nu mai 
poate fi tolerată. Este necesar ca 
In toate întovărășirile agricole să 
se treacă la crearea organizațiilor 
de bază U.T.M.

Cu sprijinul comitetului raional 
U.T.M., organizațiile de bază din 
întovărășirile agricole trebuie să 
desfășoare o susținută muncă po
litică pentru a ridica combativita
tea revoluționară a tinerilor înto
vărășiți și nivelul lor de conștiin
ță. In această perioadă trebuie 
intensificată participarea tinerilor 
întovărășiți la învățămîntul poli
tic de organizație, trebuie alcă
tuite grupele de agitatori ute- 
miști, îmbunătățită activitatea în- 
vățămîntului agro-zootehnic de 
masă, organizate schimburi și vi
zite Ia unitățile socialist-coopera- 
tiste din împrejurimi, expuneri la 
căminul cultural cu privire la în
semnătatea efectuării tuturor lu
crărilor agricole în comun și ne
cesitatea creșterii fondului de 
bază etc. Aceste activități trebuie 
puse în slujba luptei pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern cu privire la 
munca politică de lărgire și con
solidare a sectorului socialist din 
agricultură.

Iată numai cîteva din sarcinile 
mari deosebit de importante care 
trebuie să stea în fața organiza
țiilor de bază U.T.M. pe care co
mitetul raional U.T.M. va trebui 
să le creeze neîntîrziat în întovă
rășirile agricole din comuna Băi- 
lești.

Organizația de bază U.T.M. din 
gospodăria colectivă Segarcea- 
Vale, regiunea București a desfă
șurat și desfășoară permanent o 
vie activitate politică în rîndul 
utemiștilor și tinerilor colectiviști* 
Adunări generale interesante, 
popularizarea fruntașilor la panoul 
de onoare, informări politice și 
conferințe cu un conținut ideologic 
bogat, șezători, vizite la alte gos
podării colective, muncă cultu
rală și sportivă — iată cîteva din 
activitățile organizației U.T.M.

Aceasta contribuie la dezvolta
rea conștiinței socialiste a tinerilor * 
colectiviști. Iată cîteva fapte care 
demonstrează acest lucru.

Tinerii colectiviști. alături de 
cei vîrstnici, au clădit un cuptor 
de 50.000 de cărămizi necesare 
pentru grajdul modern, la care a- 
cum se pun grinzile. La saivanele 
pentru cele 600 de oi, tinerii au 
prestat peste 1000 de ore muncă 
voluntară Și, către toamnă, comu
nistul Marin Cioc și utemiștii Ion 
Mocanu și Biți Lungu au început 
să sape fîntîna modernă.

Utemistul Ion Mocanu săpa la 
aproape 30 de metri. Aerul era toi 
mai înăbușitor. Deodată, de dea
supra capului său, țîșni cu putere 
ți furie un torent puternic de apă. 
Cu o ultimă încordare Mocanu se 
ridică și strigă : „pericol își 
încleșta palmele și bărbia pe frîn- 
țhia de sîrmă.,,

A fost scos la suprafață, dar ca 
și cînd nimic nu s-ar fi întâmplat a 
continuat lucrul cu aceeași rîvnă 
alături de ceilalți tovarăși. Era în 
joc averea gospodăriei și onoarea 
utemiștilor,

...In balta de la revărsarea Ol* 
tului în Dunăre, toamna și primă
vara vin cu ploi torențiale și 
inundații mari. De fiecare dată ti
nerii Ion Nețoi și Fane Drăgulin. 
îngrijitorii oilor colectivei au a- 
vut de luptat cu apele pentru o 
salva turma. Anul acesta ei au sal
vat de la înec 200 de oi. Responsa
bilul turmei era Linca Mihalcea; 
De la o vreme, cu toate că oile erați 
bine îngrijite de cei doi tineri, pro
centul de grăsime la lapte scădea 
In cîteva rînduri, conducerea gos 
podăriei a cercetat cazul. Dar n-t 
aflat nimic, Mihalcea — ba
ciul stânei — arunca merei 
vina pe tineri. Multă vremi 
cei doi tineri îngrijitori s-au fră 
mîntat, l-au urmărit pînă cînd l-ai 
prins cu ocaua mică. La un mo 
ment tinerii au găsit ascuns în bo1\ 
deiul stînei un sac 
lină. Mihalcea le-a 
împartă între ei.

„Să ne mai gîndim au zis ti 
nervi". Ion Nețoi s-a dus însă într-î 
fugă la sediul gospodăriei ți i 
spus secretarului de partid tot a 
pusese la cale Mihalcea. Cîțiva ca 
lectiviști, în frunte eu președin 
tele, l-au prins pe hoț tocmai chu 
acesta se străduia să-i înduplec 
pe tineri să ia lina furată, Acet 
element dușmănos, strecurat d 
multă vreme în colectivă a foi 
dat în vileag prin vigilența cele 
doi tineri. El și-a primit pedeaps 
bine meritată t 6 ani de pușci 
rie.

Iată numai cîteva fapte cai 
oglindesc atitudinea tinerilor faț 
de averea colectivei, care vorbe: 
de la sine despre noua mental 
tate care se formează în masa tin 
rilor colectiviști educați de V.T.A

mare plin ei 
propui so-

NICOLAE BARBUP. LUNGU

Acțiunea organizației de bază U.T.M. „Să transportăm cit mai; 
mari cantități de îngrășăminte naturale pe cîmp" se bucură de 
multă popularitate printre tinerii colectiviști de la G.A.C. „Răs-ș 
coala din 1907“ din comuna Cacomeanca, regiunea București. Eîl 
au transportat pe cîmp numai în ultimele două zile, prin muncă! 
voluntară, peste 50 tone de îngrășăminte naturale. In foto
grafie : un nou convoi de căruțe se îndreaptă acum spre ogoa
rele gospodăriei colective.

CALENDAR AGRICOL
In perioada aceasta, organizațiile U.T.M. 

de la sate trebuie să desfășoare o susținută 
muncă politică în rlndul tineretului, pentru 
a participa la cele mai importante lucrări 
agricole.

Tinerii mecanizatori, tinerii conductori de 
atelaje din sectorul socialist — cooperatist, 
precum și tinerii care au atelaje din sectorul 
agricol individual, să considere ca una din 
sarcinile principale: efectuarea în cele mai 
bune condiții a arăturilor adînci de toamnă, 
pe terenurile care urmează să se însămînțeze 
în primăvară. Intensificînd arăturile adînci 
de toamnă se înmagazinează și se rețin mari 
cantități de apă în sol, iar datorită acestui 
fapt în primăvară insămînțările se pot face 
la timpii optimi și în cefe mai bune condi- 
țiuni.

O altă preocupare importantă pentru orga
nizațiile de bază U.T.M. trebuie să fie 
transportul îngrășămintelor naturale la cimp 
sau depozitarea lor în platforme special ame
najate. Acolo unde mai există încă obiceiul 
păgubitor de a se arunca gunoiul de grajd 
la marginea satului, prin ripe sau in alte 
locuri, este necesar ca organizațiile de bază 
U.T.M. să inițieze largi acțiuni în rinduriie 
tineretului pentru 
gății naturale pe 
că in felul acesta 
recolte la hectar.

Organizațiile de bază U.T.M. trebuie 
să se preocupe în această perioadă și de ti
nerii crescători de animale. Să recomande în 
adunările generale de organizație pe cei mai 
buni tineri pentru a munci în sectorul zooteh
nic, să cultive neîncetat la tinerii colectiviști

transportarea acestor bo- 
terenurile agricole, știind 

se asigură mari sporuri de

dragostea față de animale, față de munca 
crescători de animaie. Acolo unde nu s- 
ter minat încă lucrările de reparație și cț 
strucții zootehnice este bine ca organizați 
de bază U.T.M. să creeze echipe de fin 
pentru a sprijini terminarea acestor lucii 
asigurind îij felul acesta animalelor un ai 
post bun și călduros.

De asemenea se pot continua cu suci 
și lucrările de protecție a pădurilor, red; 
de noi terenuri în circuitul agricol, însilo] 
rea nutrețurilor și îmbunătățirea pășuni 
și fînețelor.

Organizațiile de bază U.T.M. de la s 
trebuie să analizeze cu regularitate felul c 
se îndeplinesc aceste sarcini, să stabilea: 
și măsurile care trebuie luate pentru înf; 
tuirea lor.

a%25c8%2599a.De


Adunări de dări de leamă ți alegeri
în organizațiile de bază ale 0. T. M.

Darea de seamă 
trebuie să fie 

un stimulent al discuțiilor

CRONICA FILMULUI

Marea frumusețe morală 
a omului sovietic

Emil Dumitraș, secretarul orga
nizației de secție, citește darea de 
seamă. Cei 20 de utemiști ai or
ganizației ascultă cu atenție rapor
tul asupra activității organizației 
lor.

...Planul de producție al atelie
rului a fost îndeplinit și depășit 
lună de lună: brigada de tineret 
condusă de Florica Pop este frun
tașă pe uzină; toți tinerii neca
lificați au urmat în acest an un 
curs de calificare și toți au deve
nit electricieni sau bobinatori în 
urma examenului pe care l-au tre
cut cu foarte bine: uteiniștii au 
făcut economii de metal și au adu
nat 530 kg. deșeuri de cupru; au 
făcut sute de ore muncă voluntară 
la înfrumusețarea uzinei și a ora
șului Baia Mare. In atelierul elec
tric toți tinerii sînt utemiști, coti
zațiile se plătesc sută la sută etc. 
etc.

Unii tineri își aud însă numele 
legate și de fapte mai puțin demne 
de laudă: ion Kunyak a fost scos 
din rîndul fruntașilor în producție, 
luliu Baibuc și Vindt Margareta 
sînt indisciplinați, Vasile Banc res
pinge critica tovarășilor săi etc.

...Darea de seamă s-a termi
nat. Toți cei prezenți la adunare 
au avut sentimentul că lucrul ace
sta este imposibil, că trebuie nea
părat să mai urmeze ceva după în
șiruirea acestor dale, nume și cifre. 
Așteptam să se facă o analiză se
rioasă a lipsurilor, a cauzelor care 
le-au determinat, să se analizeze 
modul în care au crescut tinerii 
din punct de vedere politic în a- 
ceastă perioadă. Nimic. Nimic 
din toate acestea. Am fost convins 
după aceea că lacunele dării de 
seamă vor fi înlăturate de cei 12 
utemiști înscriși Ia cuvînt. Din pă
cate, lucrurile nu s-au petrecut 
așa. In toc de a lua o poziție com
bativă, fermă, participanții la cu
vînt nu au făcut altceva decît să 
enunțe o seamă de probleme necu
prinse în darea de seamă, fără să 
facă o analiză temeinică a lor.

Așa, de pildă, Constantin Vasi- 
lescu a arătat că au fost omiși din 
darea de seamă o serie de fruntași 
in producție și unii codași, fără a-i 
critica pe aceștia din urmă, fără 
a arăta ce trebuie să facă biroul 
U.T.M. pentru a nu mai exisla ti
neri codași în atelierul lor.

De asemenea, Gh. Kovacs a 
spus că trebuia trecut în darea de 
seamă și faptul că nici un tinăr 
nu a participat la concursul „Iu
biți cartea*.

Problema ridicată de Kovacs este 
într-adevăr foarte importantă. Dar 
ea nu trebuia numai enunțată. Atit 
el cit și ceilalți participanți la 
cuvînt ar fi trebuit să analizeze cu 
seriozitate de ce se întîmplă acest 
lucru, cine sînt vinovății. Gh. 
Kovacs ar fi trebuit să arate în 
mod autocritic de ce nu a parti
cipat el personal la acest concurs. 
Vorbitorii, în cuvîntul lor, au ri
dicat și alte probleme interesante, 
cum ar fi, de pildă, întrecerea so
cialistă între brigăzi și tineri, par
ticiparea tineretului la munca vo
luntară, ia festivalul orășenesc, 
faptul că nu s-a ținut în acest an 
nici o reuniune tovărășească etc. 
Toate acestea erau subiecte ce ne
cesitau o dezbatere vie, profundă, 
care să dea posibilitate găsirii 
căilor cele mai nimerite pentru li
chidarea lipsurilor manifestate în 
ultimul timp. Dar acest lucru nu 
s-a făcut. Utemiștii au dat dova
dă de lipsă de combativitate, de 
lipsă de spirit critic și autocritic.

Am discutat cu cîțiva tineri des

Darea de seamă publică a delegației A.R.L.U.S., 
care a vizitat Uniunea Sovietică

La Casa prieteniei romîno-so- 
vietice din Capitală a avut loc luni 
seara darea de seamă publică a 
delegației A.R.L.U.S. care a vizi- 

I tat Uniunea Sovietică eu prilejul 
. Lunii prieteniei romîno-sovietice.

Au luat parte oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 

' Capitalei, oameni de știință și cul
tură, activiști ai organizațiilor 
obștești, studenți și elevi.

A fost de față I. S. Ilin, secre
tar al Ambasadei Uniunii Sovieti
ce la București.

Acad. Vasile Mîrza, profesor la 
Institutul medico-farmaceutic din 
Iași, membru al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., conducătorul dele
gației, a vorbit despre impresiile cu 
care s-a întors din Uniunea Sovie
tică și despre activitatea desfășu
rată de membrii delegației pentru 
a face cunoscute în U.R.S.S. suc
cesele economie' și culturii ro- 
mine.ști. Vorbitorul s-a referit pe 
larg la primirea caldă și priete

nească pe care oamenii sovietici 
- au făcut-o peste tot, în cursul vizi
telor, membrilor delegației.

IDIOTUL - Patria, București, 
23 August: FATA CĂPITANULUI 
.(ecran lat) — Republica ; S.AU 
JCUNOSCUT CU TOȚII - Ma- 
jgheru. Lumina; ZILE DE DRA
GOSTE — V Alecsandrl, Arta. 
Drumul Serii: CEI TREI DIN PA- 
"'DURE - I.C. Frimu, Vasile Roai- 
,tă, N. Bălcescu; DINCOLO DE 
BRAZI Central. înfrățirea între 

.popoare, Alex Sahia, Olga Ban- 
fcic; PE DONUL LINIȘTIT (seria 
I-a) - 13 Septembrie, Victoria, Li
bertății : ANUL 1918 — Maxim

’Gorki. Flacăra: PROGRAM DE 
FILME DOCUMENTARE ȘI DE 
DESENE ANIMATE - Timpuri 
Noi. Alex Popov; INIMA CÎNTA 
- Tineretului ; SURORILE - Gh 

<Doja (ecran lat) - Donca Simo, 
Gh. Coșbuc; PE DONUL LINIȘ- 

pre eficiența adunării, i-am între
bat de ce nu au analizat mai te
meinic activitatea organizației lor. 
Ion Mariaș a răspuns oarecum 
încurcat:

— Păi, darea de seamă trebuia 
să analizeze și noi să„. complec
tăm.

De bună seamă că Ion Mariaș 
nu avea dreptate. Cauza că 
utemiștii nu au participat activ 
la discuții se datorește slabului lor 
nivel politic. La atelierul electric 
nu toți tinerii frecventează cercu
rile de invățămint politic, informa
rea politică a utemiștilor nu se 
face decît rareori. Nu a existat 
obiceiul de a dezbate in adunările 
generale modul în care utemiștii 
își îndeplinesc sarcinile de organi
zație, fapt care ar fi dus la crește
rea răspunderii lor politice față de 
sarcinile de organizație. Dar și 
Ion Mariaș are dreptate dintr-un 
anumit punct de vedere. Este știut 
că darea de seamă are o mare in
fluență asupra orientării discuțiilor 
în adunarea generală

Or, darea de seamă prezentată 
de biroul organizației de secție nu 
a fost un stimulent puternic pentru 
o analiză serioasă a activității 
U.T.M.

Comitetul U.T.M. al uzinelor 
„Gh. Gheorghiu-Dej"-Baia Mare 
are datoria de a trage toate con
cluziile necesare din această adu
nare generală și să ajute la pre
gătirea cu mai mult simț de răs
pundere a adunărilor generale ce 
urmează să se țină în celelalte or
ganizații U.T.M. de secție.

GH. ANGELESCU

Utemista Eufimia Murgășanu de la „Industria Bumbacului A" 
din Capitală se numără printre fruntașele în muncă. Ea își 

depășește zilnic norma cu 3 la sută.

Referindu-se la întîlnirile pe 
care le-a avut cu oamenii de ști
ință sovietici din domeniul biolo
giei și medicinei, acad. V. Mîrza 
a spus: „M-ara întîlnit cu nu
meroși medici și biologi sovietici 
de renume mondial Mulți dintre ei 
și-au manifestat dorința de a or
ganiza un permanent schimb de 
experiență cu noi. Am rămas cu 
toții viu impresionați de realiză
rile uriașe ale savanților sovietici 
în toate domeniile de activitate, 
am remarcat grija față de om, do
rința fierbinte a fiecărui cercetă
tor de a fi de folos patriei sale". 
„Știința, a încheiat vorbitorul, s-a 
ridicat în U.R.S.S. la un nivel care 
depășește cu mult pe cel din țările 
occidentale cele mai avansate. 
Sputnicii pe care i-am văzut la 
Expoziția unională de la Mosco
va, ca și toate celelalte realizări 
tehnice și științifice, dovedesc cu 
prisosință că oamenii sovietici vor 
înfăptui și mărețele sarcini cu
prinse în tezele cu privire la dez

TIT (seria Il-a) - 8 Martie ; BO- 
TAGOZ - Grivițaî COMUNISTUL
- Cultural; JUCĂTORUL DE RE- 
ZERVA - 8 Mai; PE DONUL LI
NIȘTIT (seria IlI-a) - 1 Mai; RIO 
ESCONDIDO - Unirea; CIINELE 
GRĂNICERULUI - C David; 
PESCARII DIN ARAL - Munca ; 
INIMA DE OȚEL - Popular ; AC
ȚIUNEA „SABIA TEUTONA" - 
llie Pintiîie; AIDA — M. Emi- 
nescu ; ROMA, ORAȘ DESCHIS
— Aurel Vlaicu ; BRAVUL SOL
DAT SVEJK - G Bacovia: LA 
ORDINELE DV. - 16 Februarie; 
INFRINGERE - 30 Decembrie ; 
NOILE AVENTURI ALE MOȚA- 
NULUI ÎNCĂLȚAT - B. Dela- 
vrancea : SIMPATICUL NOSTRU 
DOCTOR — Clubul Boleshaw 
Bierut.

CARNET COTIDIANi
La Săvinești se ridică — alături de fabrica de fibre sintetice 

și locuințe pentru viitorii muncitori.

INFORMAȚII
Marți dimineața s-au deschis 

la București lucrările celei de-a 
treia Conferințe internaționale a 
țărilor socialiste pentru standar
dizare.

La lucrările conferinței parti
cipă delegați din R.P. Aibania, 
R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, R.P. Ungară și Uniunea 
Sovietică.

Cuvîntul de deschidere a con
ferinței a fost rostit de Dumitru 
Cizmaș, director general al Di
recției generale pentru metrolo
gie, standarde și invenții din R.P.

voltarea continuă a economiei na
ționale a U.R.S.S. în anii 1959— 
1965, că visul de aur al omenirii, 
comunismul, va deveni foarte cu- 
rînd o realitate"

A luat apoi cuvîntul Gheorghe 
Petroiu, directorul general al uzi
nelor „Republica" din Capitală, 
care a prezentat unele date și as
pecte ale dezvoltării marilor uzi
ne constructoare de mașini grele 
„Uralmașzavod" și a uzinei de au
tomobile „Moskvici", pe cars le-a 
vizitat delegați-a romînă.

Tov. Ion Moraru, secretar al 
A.R.L.U.S.-ului, a subliniat impor
tantele succese înscrise de popoare
le Uniunii Sovietice sub conduce
rea înțeleaptă a P.C.U.S. în dez
voltarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii sovietice, în 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al maselor. Tov. 1. Moraru a 
vorbit apoi pe larg despre marile 
perspective care se deschid în 
fața popoarelor sovietice prin în
făptuirea mărețului plan de șapte 
ani care va marca un nou și im
portant pas pe calea construirii 
comunismului în Uniunea Sovie
tică, în întărirea continuă a mare
lui lagăr al socialismului.

Pictorul Pătru Dumitrescu, di
rectorul Institutului de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu" din 
București, a împărtășit apoi din 
impresiile sale despre arhitectoni
ca orașelor Moscova. Kiev și 
Sverdlovsk pe care le-au vizitat 
membrii delegației A.R.L.U.S.

Expunerile au fost ascultate cu 
mult interes și aplaudate viu de 
asistență, întrunirea constituind un 
nou prilej de manifestare a marii 
prietenii frățești ce unește poporul 
romîn și popoarele sovietice.

(Agerpres) 

Romînă, care a scos în evidență 
faptul că colaborarea țărilor so
cialiste în elaborarea de standar
de unificate contribuie la promo
varea progresului tehnic și eco
nomic și la lărgirea schimburilor 
de produse între aceste țări re- 
ptezentind în același timp o con
tribuție importantă la standardi
zarea internațională.

Participanții la conferință vor 
discuta și aproba proiectele unifi
cate de standarde pentru unele 
produse din țările participante. 
In elaborarea acestor standarde 
se vor avea în vedere prescrip
țiile tehnice care să ducă la scă
derea consumului specific de 
materie primă, fără schimbarea 
însușirilor tehnice ale produselor.

Lucrările conferinței se vor 
desfășura între 18 și 30 noiem
brie, în ședințe plenare și secții 
de specialitate.

Seara, Direcția generală pen
tru metrologie, standarde și in
venții a oferit în saloanele re
staurantului „Ambasador", un 
cocktail în cinstea participănților 
la lucrările celei de-a treia Con
ferințe internaționale a țărilor 
socialiste pentru standardizare.

Membrii delegației economice 
argentiniene în frunte cu dl. Jose 
Liceaga, deputat în parlamentul 
argentinian, au vizitat în ultimele 
zile mai multe obiective indus
triale printre care uzinele „23 Au
gust" și „Republica" din Capi
tală, uzina de utilaj petrolifer „1 
Mai“-Ploești, rafinăria nr. 3' și 
blocul de ulei de la Teleajen, uzi
na de tractoare „Ernst Thălmann" 
din Orașul Stalin, precum și com
binatul chimic „I. V. Stalin".

Marți dimineața, membrii dele
gației au vizitat schelele petroli
fere de la Călinești și Boldești din 
regiunea Ploești. Cu viu interes 
oaspeții au urmărit în funcțiune 
instalația de foraj 4-Ld, una din 
ultimele realizări ale industriei 
noastre de utilaj petrolifer.

Marți seara tovarășul Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, a 
primit delegația argentiniană con
dusă de deputatul Jose Liceaga, 
care ne vizitează țara.

Cu acest prilej a avut loc o în
trevedere în legătură cu dezvolta
rea schimburilor comerciale între 
R. P. Romînă și Argentina.

(Agerpres)

! CITITORI | 
i DIN PROVINCIE i 

1 ) 
i Dacă doriți să vă procurați j 
J cărți politice, științifice, teh- j 
( nice, literare, de artă, sport j 
( etc., sau vreți să fiți infor- j 
j mâți asupra lucrărilor apăru- ) 
ț te și în curs de apariție, adre- j 
( sați-vă

'i LIBRĂRIEI i
J 

f „Cartea prin poștă" j 
J str. Biserica Enei nr. 16 J 
( raionul Stalin București care ] 
j vă va trimite la domiciliu, j 
J contra ramburs, cărțile soli- J 
( citate și, în mod gratuit, ma- i 
i terialul de informare necesar, ț

Album industrial
cehoslovac

Din nou un veritabil album in
dustrial cehoslovac. în loc de 
pagini — exponate. De la motoa
re Diesel la jucării, fără să lip
sească produse chimice, articole de 
birou și nici cosmetice. Mostrele 
conviețuiesc fără o strictă împăr
țire pe ramuri industriale, suge- 
rînd vizitatorului mai direct o 
privire de sinteză asupra unor 
realizări ale industriei Cehoslova
ciei socialiste. Și deși doar 
oîteva din marile uzine ale țării 
prietene și-au trimis mesagerii, 
remarci cu ușurință nivelul tehnic 
ridicat al producției industriale 
cehoslovace.

Specialiști veniți de la Praga ne 
oferă explicațiile necesare în le
gătură cu fiecare exponat. Stîrnesc 
interesul nostru mai ales motoarele 
Diesel și aparatele de sudură (lin
gă aparatul de sudat sîrmă are 
loc un adevărat colocviu tehnic), 
întreprinderea de comerț exterior 
„Chemapol" expune numeroase 
produse chimice. Atrag atenția în 
mod deosebit rășinile „Epoxy", 
produse sintetice ce posedă impor
tante proprietăți adezive și electro- 
izolante ce le permit o largă în
trebuințare în locul suduri] și lipi
rii. După cum ni s-a relatat, deoa
rece au proprietatea de lianți, a- 
ceste substanțe sînt folosite cu suc
ces pentru a uni — între ele — 
metale, sticlă, ceramică, cauciuc și 
lemn. Adresîndu-se nu numai spe
cialiștilor ci și unui cerc mai larg 
de vizitatori, expoziția înfățișează 
și o seamă de alte produse ca piele 
artificială, pînză de cort, mantale 
de ploaie și fețe de mese din masă 
plastică etc. O notație specială 
pentru persoanele de sex feminin 
ce vor vizita expoziția : 
prima oară sînt expuse la 
rești produse cosmetice 
slovace.

„Pragoexport" trimite _____
peste hotarele Cehoslovaciei zece 
mii de diferite obiecte. O cifră im-

pentru 
Bucu- 
ceho-

curent
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preeionantă în materie de export. 
Firește, dimensiunile expoziției pe 
care o putem viziona la București 
sînt limitate. Dar cele cîteva zeci 
de mostre ni se par însă foarte in
teresante. Este vorba de jucării, 
obiecte din cauciuc, furnituri de 
croitorie, echipament sportiv, ar
ticole de birou și altele.

Cele două săli ale expoziției din 
str. Oțetari prilejuiesc un nou și 
interesant contact cu industria unei 
țări prietene, industrie ale cărei 
produse cunosc de mult o largă 
circulație mondială.

M. RAMURA

O scenă din film

Unde duce lipsa de grijă 
pentru educarea comunistă 

a sportivilor
Sînt mulți iubitori de fotbal în 

orașul Suceava. Faptul este certifi
cat nu numai de comentariile 
ample ce urmează fiecărei întilniri 
a echipei locale „Progiesui“-Su- 
ceava, ci și de consecvența cu ca
re sucevenii sînt prezenți la fie
care meci al echipei favorite, 
bucurîndu-se sincer de victoria for
mației gazde, dar plecînd cu su
fletul plin de amărăciune cînd a- 
ceasta înregistrează insuccese. Și, 
din păcate, insuccesele ce se în
scriu in palmaresul tinerei forma
ții „Progresul" -Suceava nu sînt 
puține Ia număr, fapt în urma că
ruia echipa ocupă un loc modest 
Ia periferia clasamentului cate
goriei B, seria II-a. De aici — ne
dumerire generală. Formația e 
foarte tinără, combativă, uneori 
(dar numai uneori) dovedește 
putere de luptă și, cu toate aces
tea, caracteristica ei este incon
stanța, fluctuația surprinzătoare de 
formă de la o intîlnire la alta, 
etc.

Conducătorii echipei, împreună 
cu antrenorul, găsesc numeroase 
explicații pe care le îmbogățesc 
după fiecare intîlnire. Se apelează 
la toate justificările posibile, oeo- 
lindu-se cu o rară dibăcie punctul 
nevralgic al comportării submedio
cre a formației „Progresul"-Sucea
va. Starea de spirit existentă în 
rîndul echipei, comportarea aces
teia in afara terenului de joc, via
ța străină de principiile moralei 
sportive comuniste pe care unii ju
cători (din păcate destul de mulți) 
o duc in afara stadionului, influ
ențează direct comportarea lor ca 
sportivi. Munca de educație comu
nistă care ar trebui să se ducă în 
rîndul fotbaliștilor de la „Progre- 
sul“-Suceava jipsește cu desăvîrși- 
re. Fotbaliștii nu sînt înscriși la 
nici un fel de invățămint politic 
deși majoritatea sint utemiști (8 la 
număr).

Sezisind această stare de lucruri, 
comitetul orășenesc U.T.M. (prim- 
secretar N. Iliuță) a încercat să 
stea de vorbă cu tinerii din aceas
tă formație pentru a-i face să în
țeleagă necesitatea participării la 
învățămîntul politic. De fiecare 
dată s-a lovit insă de aceleași mo
tive : avem antrenament, ne pre
gătim pentru meci etc. Este cu 
atit mai gravă cu cît asemenea 
„justificări'* sînt susținute și de an

„Cei trei din pădure" sînt trei 
partizani care pleacă din pădure 
spre oraș pentru îndeplinirea 
unei misiuni. In lipsa Iar, de- 

. tușamentul de partizani sovietici 
este atacat de hitleriști și nimi
cit. Au trecut ani. Cei trei foști 
partizani au supraviețuit războ
iului, trăiesc în zilele de place și 
liniște. Se știe însă că naziș
tii au distrus detașamentul 
deoarece tm trădător și-a vin- 
dut tovarășii. Nu cumva unul 
din cei trei supraviețuitori este 
trădătorul ? Iată ce întrebare 
este dator să și-o pună societa
tea pentru a afla tot adevă
rul, și și-o pune chiar. Acesta 
este punctul de plecare al filmu
lui. Dar numai punctul de ple
care. Fiindcă adevărata proble
matică a lui „Cei trei din pă
dure" e mult mai adîncă, atinge 
zone mult mai largi. In ultima 
instanță este vorba despre minu
natul profil moral al omului so
vietic, despre încrederea și so
lidaritatea cetățenilor marei Țări 
a Socialismului, pe care Parti
dul Comunist i-a educat în spi
ritul atitudinii nai față de socie
tate și tovarăși, în spiritul comu
nismului.

O bănuială gravă apasă asu
pra unui om sovietic. Ce fac 
prietenii și tovarășii lui? Se re
trag ldsindu-l să se descurce sin
gur după meschinul principiu 
„nu mă bag, nu m-amestac“ sau 
caută ei înșiși să ajute autorită
țile în aflarea adevărului, acțiu
ne în care sînt vital interesați ca 
membri ai societății sovietice, 
ca foști partizani datori să răz
bune omorirea mișelească a tova-

trenorul echipe] și de către unii 
activiști cu munci de răspundere 
în U.C.F.S. regional.

Nici în ceea ce privește activi
tatea în producție situația existen
tă la „Progresul"-Suceava nu este 
mai bună. Marea majoritate a fot
baliștilor figurează fictiv pe state 
de salarii la diverse întreprinderi 
și instituții, pe unde nu dau zile 
întregi. Pentru încurajarea aces
tei situații se fac vinovați și unii 
conducători de întreprinderi.

Situația existentă la echipa „Pro- 
gresul“-Sueeava sub aspectul edu
cației comuniste a tinerilor fotba
liști este gravă. Comitetul orășe- 

s • Un grup de deputați comuniști și socialiști au supus parla- 
ș mentului italian un proiect de lege pentru dezvoltarea culturii 
ș fizice și sportului în Italia.
g In legătură cu aceasta ziarul „Unită" a publicat un articol în 
g cure arată că guvernul italian nu se interesează de problemele 
ș sportului, in Italia există foarte puține instalații sportive și un 
= număr redus de oameni au posibilitatea să facă sport. Cele 30 
Ș de societăți sportive au aproximativ 300,000 membri. Din 7.9.57 
1 de orașe și comune, 4.411 nu au stadioane, 5.672 comune nu au 
§ terenuri sportive iar 7.635 nu au nici un bazin de înot.
H In timp ce statul realizează anual de pe urma diferitelor de- 
1 monstrații sportive 22 miliarde lire, el nu alocă deloc fonduri 
Ș pentru dezvoltarea sportului
g Proiectul de lege, al deputaților comuniști și socialiști prevede 
= printre altele ca statul să aloce pentru dezvoltarea sportului 40 
g miliarde lire pe an.
’ă
s • Sala sporturilor Dinamo va găzdui joi seară cu începere de 
ii la ora 19 întîlnirea de box dintre echipele Dinamo București 
g și Voința București, fosta campioană a țării. Din program sa 
§ desprind următoarele întilniri : Toma Constantin (D.) — Gh. 
| Lache (V.) ; I. Militant (V.) — M. Trancă (D.); C. Gheorghiu 
g (D.) — I. Rosseti (V.) și N. Linca (D.) — I. Vasilov (V.).

g • La 17 noiembrie a plecat în Republica Arabă Unită echipa 
g| selecționată de fotbal a R.S.S. Ucrainene pentru a susține mai 
g multe întilniri amicale cu echipe din Cairo și alte orașe ale țării. 
ș In continuarea turneului fotbaliștii sovietici vor evolua în Sudan 
5 și Etiopia.

roșilor lor, ca prieteni ? Precum 
vedem o serioasă problemă de 
conștiință. Dar o problemă de 
conștiință care se rezolvă in mod 
fericit, așa cum numai între oa
menii sovietici se poate ințlmpla. 
Căci cei trei nu numai că află 
adevărul și-și dau seama că toți 
au fost cinstiți și buni patrioți dar 
se ajută intre ei pentru a merge 
tot mai înainte pe drumul spre 
o viață frumoasă și demnă. In 
societatea sovietică, care nu cu
noaște legile aspre și neîndură
toare al concurenței pentru bună
starea personală, unde omul nu 
este lup pentru semenul său ci 
prieten și tovarăș, individul care 
se descurcă mai greu pe ixdurUe 
vieții nu este lăsat să cadă la 
fund, este susținut de tovarăși și 
ajutat să iasă la mal, la un li
man însorit.

Așa s-a întîmplat și cu Sar- 
ghei (V. Zubkov). El a fost rănit 
în timpul războiului și după a- 
ceea, din diferite motive, nu 
și-a realizat planurile de viață. 
Prietenul său Pavel (M. Pogor- 
jelski) care a luptat cu dârzenie 
pentru a-și însuși știința și care 
a ajuns academician, rău im
presionat de dezaxarea sufle
tească a lui Serghei, este gata 
să-l bănuiască de trădare dar re
pede își depășește clipele de 
slăbiciune și-l ajută să-și revină. 
Cel mai mare sprijin l-a primii 
el însă din partea Iuliei (L. 
Smimova) care-i dăruiește dra
gostea ei de care avea otita ne
voie, ți care-l va ajuta să-și re
facă viața. Nimic nu mai stă în 
calea fericirii celor trei prie
teni vechi de luptă și mai idea 
ideea că adevăratul trădător (un 
element abject strecurat printre 
partizani) și-a primit pedeapsa 
chiar în timpul războiului, fiind 
descoperit ți omorît încă înainta 
de atacul fasciștilor, le dă liniș
tea sufletească necesară pentru 
a se încadra ritmului normal al 
vieții ți a merge pe un drum tot 
mai luminos. „Cei t>rei din pă
dure" ne prilejuiește bucuria re
întâlnirii cu talentatul scenarist 
I. Olșanski (autorul scenariului 
„Casa în care locuiesc") și cu 
marea actriță Lidia Smimova, 
care și de data aceasta creează 
un tip de femeie sovietică de o 
mare frumusețe morală.

B. DUMITRESCU

nesc U.T.M. are datoria să ia de 
îndată măsuri. Continuarea acestei 
situații este de nepermis. împotri
va utemiștilor care se fac vinovați 
de aete străine moralei comuniste 
trebuie luate cele mai severe mă
suri. Cît privește U.C.F.S.-regio- 
nal, acesta are datoria să tragă la 
răspundere pe acei activiști spor
tivi care neglijează educarea co
munistă a fotbaliștilor și încu
rajează manifestări de neconceput 
în sportul nostru.

E. PITULESCU



Bazele militare americane
un obstacol principal în rezolvarea

problemelor internaționale

Un articol 
în „Pravda44 

despre problema 
Berlinului

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda" din 18 noiem
brie scrie că puterile occidentale, 
zădărnicind traducerea în viată a 
hotăTÎrilor de la Potsdam, au 
pierdut orice fel de drept juridic 
de a-și păstra privilegiile în 
Berlin, precum și dreptul moral 
de a menține în stare de ocupa
ție partea occidentală a acestui 
oraș.

Creînd în prezent atmosfera 
psihozei războinice în jurul pro
blemei Berlinului, unele persoa
ne din Occident nădăjduiesc pro
babil că astfel vor atenua hotă- 
rîrea Uniunii Sovietice, hotărîre 
dictată de grija pentru pacea din 
Europa; pentru interesele națio
nale ale întregului popor german. 
Dar o asemenea metodă nu poate 
avea vreun rezultat- în relațiile 
cu Uniunea Sovietică.

Guvernul sovietic, subliniază 
„Pravda". este ferm în hotărîrea 
sa de a înfăptui măsuri devenite 
de mult actuale, lucru care reiese 
clar din cuvîntarea lui N.S. Hruș- 
ciov, în care se exprimă poziția 
precisă și fermă a Uniunii Sovieti
ce. Oamenii de stat din țările oc
cidentale, care se agată de statu
tul de ocupație din Berlin, gre
șesc profund dacă presupun că 
înfăptuirea măsurilor propuse de 
guvernul sovietic .necesită vreun 
consimțămînt din partea acestor 
puteri. Nu este netoie de nici un 
fel de consimtămînt de acest 
gen. Uniunea Sovietică va urma 
în mod ferm această linie și o va 
transpune în viată.

NEW YORK. 18. — Corespon
dentul Agerpres transmite dis
cursul rostit la 17 noiembrie în 
Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale de Silviu Brucan, reprezen
tantul R. P. Române, in problema 
spațiului cosmic și a bazelor mi
litare.

Domnule președinte, 
înainte de a intra în subiect sînt 

nevoit să mă refer pe scurt la de
clarația făcută în prima zi a dez
baterilor de către dl. Lodge, de
legatul american.

Este într-adevăr regretabil că, 
indiferent de problema de pe or
dinea de zi, în lipsa argumentelor 
pentru susținerea poziției america
ne, fenomen care apare tot mai 
des, dl. Lodge consideră necesar 
să recurgă la aceleași vechi rodo
montade ale războiului rece.

Dar întreaga lume este sătulă și 
plictisită să mai audă această pro
pagandă medievală de genul spe
rietorii cu stafii. întreaga lume în
țelege cît de fals și demodat 
sună ea.

Mă voi limita de aceea la pro
blemă. Cea mai sigură metodă de 
a pune lucrurile la punct este de 
a prezenta faptele și numai faptele 
și de a lăsa-pe membrii comisiei 
să-și facă singuri o idee asupra 
semnificației lor.

Care sînt faptele în chestiu
nea bazelor militare ? Să ne 
referim la România po care dl. 
Lodge a inclus-o în declarația 
sa. Faptele arată că trupele 
sovietice care au eliberat Ro- 
mînia de sub jugul fascist nu 
se mai află pe teritoriul romîn. 
După cum se știe, în luna mai 
a.c. a fost încheiat la Mosco
va, cu consimțămîntul celor
lalți membri ai Tratatului de 
la Varșovia, un acord între 
guvernul romîn și guvernul 
sovietic cu privire la retrage

rea trupelor sovietice din Ro
mânia. La 15 august acest a- 
cord a fost deja pus în apli
care, retragerea trupelor sovie
tice din Romînia a fost ter
minată. Vă întreb domnilor, 
în lumina acestor fapte ce se 
poate spune despre afirmația 
d-lui Lodge privind relațiile 
dintre țările socialiste ? Cât 
timp va mai face delegatul 
american afirmații care se do
vedesc a fi vădit contrare re
alității ?

In schimb trebuie să subliniem 
un alt fapt și anume în nici una 
din zecile de țări în care există 
baze militare americane nu s-a în
tîmplat nimic asemănător, deoare
ce însuși caracterul relațiilor inter
statale în cadrul blocurilor milita
re americane este altul. Dl. Lodge 
a afirmat aici că trupele ameri
cane se află în țări străine pe baza 
unui consimțămînt mutual și că 
ele sînt retrase atunci cînd acest 
lucru este cerut.

In această ordine de idei, vă a- 
mintim un singur fapt. In 
rînduri, în decembrie 1956 
ianuarie 1938, alegerile din 
nawa, unde există cea mai 
bază militară din Pacificul 
vest, au exprimat cererea popu
lației ca trupele americane să fie 
retrase. întreaga presă internațio
nală, inclusiv cea americană, a în
registrat această cerere a popu
lației din Okinawa. Ziarul „New 
York Times" din 19 ianuarie 1958 
a scris într-un editorial : „Rezulta
tul a fost o lovitură dată presti
giului Statplor Unite în Orientul 
îndepărtat, dar oficialitățile ame
ricane au simțit că acest rezultat 
trebuie acceptat".

De acceptat a fost acceptat, dar 
bazele americane din Okinawa au 
rămas. Acestea sînt faptele.

două 
și în 
Oki- 
mare 

de

Cuvîntarea tov. Silviu Brucan la 0.N.U
Un vechi proverb american zice: 

„ceea ce faci vorbește atît de tare 
îneît nu poți auzi ceea ce spui". 

Domnule președinte, trec acum 
la problema de pe ordinea de zi.

In continuare Silviu Brucan a 
spus :

Nu poate fi uitat că sarcina 
principală a Națiunilor Unite a 
fost și rămîne apărarea păcii și 
securității internaționale.

De aceea stîrnește nedume
rire turnura pe care unele de
legații oocidentale caută să o 
dea dezbaterilor din acest co
mitet. Uneori ai impresia că 
te afli la un congres de fi
lozofie care discută tainele 
cosmosului, alteori într-un for 
juridic care schimbă păreri pa
sionante despre dreptul spa
țiului extra-atmosferic. Unul 
dintre delegați a mers atît de 
departe îneît a afirmat că pu
nerea aspectului militar al pro
blemei constituie o diversiune.- 
Ea tulbură seninătatea olimpi
că necesară înaltelor speculații 
filozofice. Și totuși domnilor, 
punctul de pe ordinea noa
stră de zi vorbește des
pre interzicerea folosirii spa
țiului cosmic pentru scopuri 
militare, eliminarea bazelor 
militare străine de pe te
ritoriile ' 
operarea internațională în stu
dierea spațiului cosmic. In 
fața noastră se află o propu
nere sovietică cuprinzînd an
samblul acestei probleme și 
soluții concrete și precise pen
tru rezolvarea ei conform cu 
interesele păcii și securității.

In sesiunea trecută S.U.A. și ce
lelalte puteri au manifestat un in
teres cu totul neobișnuit pentru as
pectul militar al spațiului cosmic, 
a spus în continuare Silviu Brucan. 
Acest interes a fost clar exprimat 
în scrisoarea președintelui Eisen
hower din 12 ianuarie 1957.

Ce s-a întîmplat între timp care 
să fi determinat Statele Unite și pe 
aliații lor să piardă interesul față 
de această chestiune ? A interve
nit oare ceva care să fi eliminat 
cauza îngrijorării pe care o ma
nifestau pînă nu de mult conducă
torii S.U.A. și aliații lor ? Dacă 
așa ar sta lucrurile, atunci nu am 
asista Ia această frenetică întețire 
a cursei rachetelor și fuzeelor, la 
această grabă febrilă în cercetări 
și experimentări în domeniul spa
țiului cosmic, la creșterea colosală 
a cheltuielilor în acest domeniu 
care face ca însuși uriașul buget 
american să respire din ce în ce 
mai greu.

Adevărul este că problema spa
țiului cosmic a dus întreaga po
ziție occidentală in problema de
zarmării intr-un serios impas din 
care strategii americani nu mai 
știu cum să iasă. In declarația sa 
din 13 noiembrie, delegația ame
ricană arată că se menține pe po
ziția adoptată încă în cursul nego
cierilor cu privire la spațiului cos
mic duse la Londra în cadrul sub
comitetului pentru dezarmare, cu 
alte cuvinte Statele Unite separă 
do problema generală a dezarmă
rii doar o singură problemă, aceea 
a rachetelor intercontinentale.

Această poziție nu poate să nu 
dea naștere la o serie de nedu
meriri. Cum se face că în ches
tiunea spațiului cosmic puterile 
occidentale sînt dornice să separe 
această problemă și să o considere 
în mod izolat ?

Doar este știut că în toate pro
blemele dezarmării, inclusiv într-o 
asemenea problemă ca experiențe
le nucleare, aceste puteri au le
gat si leagă încheierea unui acord 
de diferite alte aspecte ale dezar-

eliminarea bazelor

altor țări și co-

mării. Deci, cind este vorba de fo
losirea spațiului cosmic în scopuri 
militare puterile occidentale sînt 
dispuse să țină seama de perico
lul care îl reprezintă pentru ome
nire, în timp ce în problema ar
melor nucleare pun mai presus 
așa-zisele interese de securitate.

In declarația sa privind spațiul 
cosmic, dl. Lodge a spus aici: „In 
ciuda tuturor lucrurilor care ne 
despart sîntem toți oameni locuind 
laolaltă pe aceeași planetă și sîn
tem toți afectați de acest nou 
triumf al genialității și creației 
umane".

Aceasta este o recunoaștere, ce-i 
drept tardivă, pe care fiecare din
tre noi o împărtășește, dar care ri
dică întrebarea : Dacă atunci cînd 
e vorba de spațiul cosmic sîntem 
cu toții oameni, cînd este vorba de 
armele nucleare, ce sîntem ? Este 
însă clar că reala și catastrofica 
primejdie pentru omenire o consti
tuie nu rachetele, indiferent dacă 
trec prin atmosferă sau prin spa
țiul cosmic, ci încărcătura lor nu
cleară cu imensa ei putere distruc
tivă.

Ajungem astfel la însăși concep
ția care stă la baza poziției occi
dentale în problema dezarmării. 
Teoreticienii și strategii războiului 
nuclear susțin că aceste arme tre
buie menținute pentru că ele ar 
acționa ca o „stăvilire" în calea 
unui război. De ce atunci nu duc 
ei mai departe această teorie și 
de ce nu consideră armele care 
străbat spațiul cosmic ca o piedi
că în calea războiului ? Doar a- 
ceastă concluzie e cerută de logi
ca întregii lor concepții strategice. 
In timp ce în toate problemele de
zarmării și îndeosebi în problema 
armelor nucleare Statele Unite și 
Anglia își bazează poziția lor pe 
teoria echilibrului terorii care, chi
purile, ar împiedica răstăoiul și 
care este menită să justifice con
tinuarea cursei înarmărilor nuclea
re, în timp ce în toate problemele 
dezarmării ei condiționează o mă
sură de dezarmare de alte mă
suri, dintr-odată, în problema spa
țiului cosmic, acești strategi și te
oreticieni se arată dispuși să uite 
de teoria echilibrului terorii după 
cum sînt gata să considere pro
blema spațiului cosmic în mod 
izolat, nelegat de nici o altă mă
sură de dezarmare.

Care este logica acestei po
ziții ? Care este explicația ei ? 
Strategii echilibrului terorii și 
ai „stăvilirii" s-au încurcat 
în propriile lor socoteli. în
tregul eșafodaj construit de-a 
lungul îndelungatelor nego
cieri de dezarmare și pus la 
baza cursei înarmărilor s-a 
dovedit a fi șubred și peri
mat. De la apariția primului 
sputnik acest eșafodaj nu mai 
rezistă la confruntarea cu 
noua dimensiune a dezarmă
rii.

Conferință de presă 
la Ambasada U.R.S.S. 

din R. D. 6.
BERLIN 18. — Corespondentul 

Agerpres transmite: La 18 noiem
brie, secția de presă a Ambasadei 

*U.R.S.S. în R.D. Germană a or
ganizat o conferință de presă la 
care au participat ziariști ger
mani și străini.

Conferința de presă a fost des
chisă de I. V. Boburov, atașat de 
presă al Ambasadei U.R.S.S. în 
R.D. Germană? El a făcut cu
noscut că conferința de presă a 
fost convocată la cererea „Comi
tetului de repatriere".

Generalul-maior S. V. Vișnev- 
ski, președintele „Comitetului de 
repatriere", a arătat că pe terito
riul R.F. Germane și cu știrea au
torităților R.F. Germane serviciul 
american de spionaj a creat și 
folosește în scopuri subversive 
împotriva țărilor socialiste dife
rite grupări de cetățeni sovietici 
strămutați, grupări care pentru a 
se camufla se intitulează organi
zații politice, ca de pildă Țope, 
Sbonr, Nts etc. în scopurile lor 
criminale aceste organizații folo
sesc deseori și cetățeni germani.

S. V. Vișnevski a prezentat 
ziariștilor pe fostul ofițer al ar
matei sovietice I, V. Ovcinnikov 
și pe fostul artist sovietic de circ 
V. S. Ilinski care, fiind trimiși în 
interes de serviciu în străinătate, 
au dezertat în Occident. Amindoi 
au participat în tnod activ la ac
tivitatea subversivă împotriva pa
triei lor, dar după ce au consta
tat procedeele murdare ale provo
cărilor antisovietice au regretat 
fuga lor în Occident, și-au recu
noscut de bună voie greșelile și 
se întorc în patrie.

Apoi au luat cuvîntul Ovcinni
kov și' Ilinski care au relatat pe 
larg faptele legate de presiuni 
exercitate asupra lor pentru a în
deplini sarcinile serviciilor de 
spionaj occidentale.

NEW YORK 18. - Trimisul 
special Agerpres la O.N.U. trans, 
mite: Săptămîna trecută Comite
tul nr. 3 a examinat proiectul de 
Pact al drepturilor civile și poli
tice.

Cu ocazia elaborării art. 10 din 
Pact, privitor la tratamentul de- 
licventilor, acest comitet s-a ocu
pat timp de trei zile de o proble
mă importantă și anume aceea a 
delicvenților minori. Din decla
rațiile a numeroși reprezentanți 
a reieșit faptul că în ultimii ani 
numărul criminalilor și în gene
ral al infractorilor tineri a atins 
în țările capitaliste și în special 
în Statele Unite cifre considera
bile.

Delegatul Ceylonului a prezen
tat Comitetului un 
tinzînd să introducă 
10 al proiectului de 
dispoziții categorice,

amendament 
în articolul 

Pact unele 
care să o-

blige statele să acorde delicven- 
ților minori un regim și un tra
tament care să ducă la reeducarea 
și reclasarea lor socială.

Delegatul romîn, Adrian Dumi- 
triu, luînd cuvîntul în ședința din 
13 noiembrie a arătat tă în R.P. 
Romînă, datorită numeroaselor 
măsuri economice, sociale, educa
tive, culturale, delicventa mino
rilor nu constituie o problemă. El 
a combătut poziția negativă a 
unor țări occidentale. Sprijinind 
propunerea Ceylonului, Adrian 
Dumitriu a spus printre altele : 
„Considerăm că este legitimă gri
ja exprimată în amendamentul 
delegației Ceylonului de a se 
adopta asemenea prevederi".

Cu toată opoziția Statelor Unite 
și a altor țări occidentale, atît a- 
mendamentul Ceylonului cît și 
art. 10 în ansamblu au fost adop
tate cu o mare majoritate de vo-

★

Apoi a luat cuvîntul L. Johnson 
— liderul majorității democrate 
din senatul S.U.A. Presa america
nă a făcut dinainte o largă recla
mă discursului său. Acest discurs 
însă s-a mărginit doar la repeta
rea argumentelor neconvingătoare 
în favoarea rezoluției americane.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
R.S.S. Bieloruse, K. V. Kiselev, a 
amintit despre succesele multor 
țări și în primul rînd ale Uniunii 
Sovietice în cercetarea spațiului 
cosmic.

K. V. Kiselev a criticat vehe
ment proiectul de rezoluție ameri
can prezentat spre examinare Co
mitetului, în care nu se vorbește 
absolut nimic despre aspectele mi
litare ale problemei spațiului cos
mic, precum și despre lichidarea 
bazelor militare ale S.U.A. de pe 
teritoriile străine.

K. V. Kiselev a subliniat că 
după lansarea primului satelit ar-

orice om cu jude- 
întreba de ce exfis- 
nucleare ar consti- 
în calea războiului 

și de ce nu ar constitui o piedi
că în calea războiului armele cu 
încărcătură nucleară care străbat 
spațiul cosmic ? Răspunsul este 
simplu : S.U.A. și celelalte puteri 
occidentale știu că nu dispun de 
asemenea arme și aici stă cheia 
problemei.

Concluzia de rigoare pentru pu
terile occidentale este aceea că po
litica de pe pozițiile de forță a 
încetat de mult a fi un bun sfă
tuitor în problema dezarmării, că 
trebuie pornit de la luarea în con
siderare a intereselor securității tu
turor părților, că trebuie renunțat 
la tactici care urmăresc avantaje 
în favoarea unei părți, în detri
mentul celeilalte.

Tocmai în acest spirit este con
cepută propunerea sovietică pri
vind interzicerea folosirii spațiului 
cosmic în scopuri militare, odată 
cu desființarea bazelor militare pe 
teritorii străine în special. în Euro
pa, Orientul Apropiat și Mijlociu 
și Africa de Nord.

Aceste două aspecte ale dezar
mării sînt indisolubil legate unul 
de altul. A interzice rachetele ba
listice intercontinentale numai pen
tru că trec prin spațiul cosmic și 
a admite folosirea rachetelor cu 
rază medie de acțiune numai pen
tru că trec prin spațiul atmosfe
ric înseamnă a asigura un avantaj 
militar în favoarea bazelor ame
ricane din jurul țărilor socialiste. 
Poziția sovietică este atît de logi
că și de justă îneît delegații oc
cidentali au renunțat de a se oș
teni să o mai combată. Bazele mi
litare americane constituie nu nu
mai o primejdie pentru pace dar 
și o primejdie și o piedică în ca
lea rezolvării unor importante pro
bleme internaționale. S-a creat ast
fel o situație extrem de anormală. 
Pe de o parte, Statele Unite con
struiesc baze militare și-și trimit 
trupele lor la mii de km. distanță 
de teritoriile lor, în apropierea 
frontierelor țărilor socialiste. Cînd 
se pune însă chestiunea lichidării 
cauzelor încordării din regiunea 
respectivă și deci a lichidării ba
zelor militare, strategii americani 
răspund că dacă își retrag trupele 
vor fi prea departe de regiunea 
respectivă, iar trupele sovietice 
prea aproape. E deajuns să men
ționăm problema germană, proble
ma coreeană și alte probleme in
ternaționale care nu pot fi solu
ționate tocmai din această cauză. 
S-a ajuns astfel la situația unică 
în istoria relațiilor internaționale 
cînd, pentru a găsi o soluție ac
ceptabilă pentru strategii ameri
cani, trupele sovietice ar trebui 
să părăsească teritoriul lor și să se 
instaleze pe alt continent. Astfel 
bazele americane au devenit un 
obstacol principal în calea rezol
vării problemelor internaționale.

★

tifidal al pământului guvernul 
S.U.A. a depus eforturi deosebite 
pentru a amplasa pe teritoriile al
tor țări așa-zisele „grupuri de spri
jin atomic" înarmate cu cele mai 
noi modele de proiectile-raehetă 
cu încărcătură atomică și cu hidro
gen. Toate acestea se fac sub fal
sul pretext al restabilirii „echili
brului" forțelor militare și al creă
rii unei „contraponderi" pentru 
racheta interecontinentală sovie
tică.

Propunerile delegației U.R.S.S., 
a subliniat în încheiere K. V. Kise
lev, sînt pătrunse de dorința de a 
pune realizările științei și tehnicii 
în slujba nevoilor pașnice ale o- 
mului și de a contribui prin toate 
mijloacele la întărirea păcii gene
rale și a securității.

în ședință au luat cuvîntul 
asemenea delegații Australiei 
Braziliei.

Intr-adevăr, 
cată se poate 
tența armelor 
tui o piedică

JjWfRETUl OE PESTE HOTARF

Cel mal numeros cerc al Ca
sei pionierilor din Kemerovo 
este cel al lucrului manual, 
unde participă 130 de fete. 
Aici se găsesc tot felul de bro
derii făcute de tinerele meștere, 
de la cele mai simple, brodate 
pe batiste, pînă la cele mai 
complicate subiecte, brodate 
după motivele tablourilor cu- 
noscuților pictori ruși.

In fotografie: Galia Har- 
ghina, Natașa Gorodina și Ania 
Iadîkina la lecțiile cercului.
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Strălucita victorie 
în alegeri a Frontului 
Popular Patriotic din 

R. P. Ungară
BUDAPESTA 18 (Agerpres).- 

La Budapesta au fost date publi
cității rezultatele alegerilor care 
au avut loc la 16 noiembrie pen
tru Adunarea de Stat și Consiliile 
locale. Din cei 6.600.686 de alegă
tori înscriși s-au prezentat în fața 
urnelor 6.493.680 (98,4 la sută din 
totalul alegătorilor înscriși).

Candidații Frontului Popular 
Patriotic au repurțpt o strălucită 
victorie. Pentru ei au votat 
6.431.832 alegători (99,6 la sută 
din numărul votanților).

—xx—

Noul guvern 
sudanez

KHARTUM 18 (Agerpres). - 
După cum anunță postul de radio 
Omdurman, în după-amiaza zilei 
de 18 noiembrie a fost constituit 
noul guvern sudanez sub președin
ția mareșalului Ibrahim Abbud, 
care deține și postul de ministru 
al Apărării. Din noul guvern fac 
parte șapte militari și .cinci civili. 
ALinistru al Afacerilor Interne este 
generalul. Ahmed Abdel Wahab, 
iar ministru al Afacerilor Externe 
Ahmed Kheir.

Printr-un decret dat publicității 
se anunță constituirea unui Con
siliu suprem militar drept cea 
mai înaltă autoritate constituțio
nală. Consiliul suprem militar a 
transmis toate puterile sale legis
lative, executive și judiciare mare
șalului Ibrahim Abbud, care a fost 
numit în același timp comandant 
suprem al forțelor armatei suda
neze.

CAIRO 18 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo a anunțat la 18 
noiembrie că guvernul Republicii 
Arabe Unite a hotărît să recu
noască noul guvern al Sudanu
lui.

—xx—

Ziua internațională a studenților**
sărbătorită în U.R.S.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 17 noiem
brie studenții școlilor superioa
re și tehnice din Uniunea So
vietică ou sărbătorit în mod 
festiv Ziua internațională a stu
denților. Ziua studenților se 
sărbătorește în fiecare an la 17, 
noiembrie, în ziua cind, acum 
19 ani, la Praga a curs singeie 
studenților cehi și slovaci care 
s-au ridicat la luptă împotriva 
fascismului,

Natella Vasadze, secretar d 
Comitetului Central dl Camso- 
molului, deschizând adunarea 
studenților din Moscova a ară-, 
tai că in prezent milioane de 
studenți din toate țările Sînt 
uniți într-o singură familie suiș, 
steagul păcii și prieteniei. Au 
rostit cuvântări studenți dirt, 
Republica Populară Chineză, 
Cehoslovacia, Algeria, Sudan, 
Cipru.

Sa studiem realizările tehnice 
ale Uniunii Sovietice

— CONFERINȚA PREȘEDINTELUI SUKARNO 
IN FAȚA STUDENȚILOR INDONEZIENI —

BANDUNG 18 (Agerpres). — 
La 17 noiembrie președintele Indo
neziei, Sukamo, a ținut o confe-i 
rință în fața studenților de la U- 
niversitatea de stat din Bandung 
cu prilejul deschiderii facultății 
de fizico-matematiei. înainte, a 
arătat el, vreme îndelungată po
porul indonezian a trebuit să 
lupte împotriva concepțiilor im
perialiștilor și colonialiștilor care 
negau poporului indonezian drep-

Conferința organizației
din Columbia

tul de a-și dezvolta știința și de g 
0 folosi în interesul său.

Sukamo s-a adresat membrilor 
corpului didactic și studenților u- 
niversității cerîndu-Ie să studieze 
realizările țărilor socialiste în do-i 
meniul științei și tehnicii. Este 
timpul să renunțăm de a folosi 
numai literatura occidentală, este 
timpul să începem să studiem 
realizările tehnice ale Uniunii Sos 
vietice, a declarat președintele' 
Sukamo,

Tineretului Comunist

NEW YORK 18 (Agerpres). — grare și reformei tnvățSmintului, 
Ziarul „Tribuna Popular" din Ve- îmbunătățirea condițiilor de viață 
nezuela anunță că la Bogota (Co- a tineretului din Columbia primi 
lumbia) a avut loc cea de-a 7-a realizarea unor programe guver- 
conferință a .organizației Tineretu- namentale eficiente, 
lui Comunist din Columbia. Acea- - 
sta a fost prima întâlnire legală a 
tineretului comunist din Columbia 
din momentul cînd, cu 10 ani în 
urmă, în timpul fostului dictator 
Pinilla, această organizație a fost 
declarată în afară de lege.

In cadrul conferinței au fost a- 
doptate rezoluții în care se cere 
tineretului țării să lupte pentru 
democratizarea generală a țării, 
împotriva manevrelor forțelor reac
ționare, pentru independență na
țională împotriva imperialismului 
S.U.A. Participanții la conferință 
au cerut introducerea reformei a-

I SCUR

Primul festival al tineretului african

Represiunile poliției vest-germane nu pot opri tineretul 
din Berlinul occidental să lupte pentru pace și pentru 

unificarea pașnică a Germaniei.

La 6 septembrie, a avut loc 
la Bamako, primul festival al 
tineretului afrioan pentru uni
tatea Africii, pentru prietenia 
popoarelor, pentru pace în în
treaga lume. Ca să se poată 
ține festivalul, de o mare im
portanță pentru Africa, au tre
buit să fie învinse piedici deo
sebit de mari. Realizarea unui 
astfel de eveniment, într-o re
giune în care a domnit regi
mul brutal al colonialismului, 
în care mijloacele de transport 
sînt precare și distanțele imense, 
a fost deosebit de dificilă. Ti
neretul însă, le-a învins, dweind 
în prealabil o muncă uriașă de 
strîngere de fonduri, de obți
nere a sprijinului oficialităților 
și a organizațiilor politice de
mocrate. Peste tot, comitetele 
constituite au reușit să organi
zeze colecte de fonduri și să 
obțină subvenții financiare de 
la guvernele locale și de la or
ganizațiile politice. In deosebi 
Sudanul, ca țară organizatoare, 
a acordat un mare sprijin.

Cei care au avut fericirea să 
asiste la manifestările festiva
lului, nu-l vor putea uita ușor. 
In afara unor semnificații pro
funde, spectacolele au avut și 
o prezentare grandioasă. În
treaga populație a orașului Ba
mako a fost prezentă pe stadio-
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nul orașului, în zilele festiva
lului.

în fruntea coloanelor, care 
au deschis serbările, se afla 
emblema festivalului, prezen
tând o flacără desfășurată peste 
harta Africii, simbolizând voința 
tineretului nostru de a lupta 
ca poporul african să poată a- 
duce o largă contribuție la pro
gresul umanității, pentru ca 
Africa să fie luminată de flacă
ra libertății, să fie eliberată de 
obscuritate, de jugul imperia
lismului.

Delegațiile popoarelor Africii 
s-au prezentat în costume lo
cale deosebit de bogate. Cos
tume felurite de o bogăție fol
clorică excepțională, prezentau 
un ansamblu în care diversita
tea a adus o notă deosebit de 
vie.

Defilarea miilor de tineri pe 
stadionul din Bamako a fost 
atît de impunătoare, îneît cu
vintele par neputincioase să 
traducă fidel aceea strălucire. 
Au fost acolo mii de tineri afri
cani și invitații Iar europeni, 
care au cîntat și dansat îm
preună. Chipurile lor radioase 
exprimau bucuria de a fi îm
preună uniți, bucuria de a se 
simți atît de aproape unii de 
alții, dorința de a trăi împre
ună în pace.

Timp de o săptămână, un 
program bogat compus din în
treceri sportive, din excursii în 
Bamako și în împrejurimi, din 
programe culturale, întîlniri în
tre delegații, vizite la instituții 
și personalități africane, a per
mis delegațdor să se cunoască 
mai bine, să-și proclame împre
ună dorința lor de a trăi liberi 
și independenți.

Unul din spectacolele cultu
rale cele mai deosebite a fost 
acela organizat chior în seara 
deschiderii festivalului, intitu
lat „Marea noapte a Africii". 
In această seară delegațiile din 
Senegal, Nigeria, Dahomey, 
Guineea, Sudan etc. au prezen
tat dansuri folclorice în marea 
piață a Republicii, oare strălu
cea de lumina unor puternice 
reflectoare.

...In fiecare seară, festivalul 
a oferit spectacole deosebit de 
interesante, și greu te puteai 
decide să mergi la unul, fără 
să regreți că lipsești 
lălăit. Au fost multe 
tații teatrale, balete 
deosebi, spectacolele

de la ce- 
reprezen- 
etc. In 
teatrului

popular, caracterizate prin 
cântece și dansuri populare, au 
constituit un adevărat tezaur al 
originalității poporului african.

Un rol deosebit în progra
mul festivalului l-au avut con
ferințele și întîlnirde între de
legații. Ele au dat posibilitate 
tinerilor din Africa să se cu
noască, să găsească puncte co
mune ale istoriei lor, să cu
noască măreția civilizației tre
cute a Africii și să afle mijloa
cele pentru unitatea popoarelor 
africane. Elementul comun al 
luptei pentru atingerea acestor 
scopuri este lupta împotriva 
colonialismului, care a oprit 
dezvoltarea popoarelor africane, 
care a distrus o civilizație bo
gată, care a aruncat popoarele 
Africii în obscurantism și misti
cism.

Festivalul de la Bamako a 
demonstrat din plin creșterea 
conștiinței tineretului african, 
maturitatea sa. In cadrul pri
mului festival al tineretului 
african, tinerii din fostele țări 
coloniale, ca și din cele care 
se mai află încă sub dominația 
colonialiștilor, au găsit căile 
unității lor pentru a contribui 
împreună cu popoarele cărora 
le aparțin, la progresul ome
nirii, la cauza independenței 
țărilor lor, la lupta pentru 
pace.

GENEVA. — In ședința ordinarii 
din 18 noiembrie a Conferinței ex- 
perților In problema măsurilor, 
pentru preîntâmpinarea unui atac 
prin surprindere a continuat dis
cutarea programului lucrărilor,, 
conferinței. Au luat cuvîntul re-,l 
prezentanțil Albaniei, Rominiei și, 
Italiei.

MOSCOVA. — N. S. Hrușciovt 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a primit la 18 no
iembrie delegația juriștilor indie,ni 
condusă de Așok Kumar Sen. mi
nistrul Justiției al Indiei, care se 
află în Uniunea Sovietică la in
vitația Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S.

MOSCOVA. — La 18 noiembrie 
a avut loc la Kremlin solemnita
tea laminării premiului internațio
nal Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare" eminentului scriitor, , 
și luptător pentru pace german 
Arnold Zweig.

PRAGA. — După cum s-a mai 
anunțat, la invitația C.C. al P.O. 
Bulgar și a guvernului R.P. Bul
garia, o delegație de partid Și 
guvernamentală cehoslovacă va 
face o vizită de prietenie in R P. 
Bulgaria.

Agenția Ceteka anunță că dele, 
gația formată din A. Novotny, V. 
Siroky, Z. Fierlinger, O Simunek, 
\V. Krutina și V. David va pleca 
peste citeva zile în R.P. Bulgaria

PRAGA. — Secretariatul Fede
rației Sindicale Mondiale a dat. 
publicității o declarație în cari 
condamnă energic acțiunile ilegali 
ale autorităților de ocupație en
gleze din Cipru împotriva popu
lației acestei insule.

RABAT. — Intr-un discurs pro-l 
nunțat lâ 18 noiembrie cu prileiu. 
aniversării independenței țării | 
regele Mohammed al V-lea al Ma. 
rocului a cerut retragerea necondi 
ționată a tuturor trupelor america
ne care staționează la cele pairț 
baze aeriene ale S.U.A din aceas.j 
tă țară.

DJAKARTA. — In parlamentul 
indonezian au început dezbaterila 
asupra proiectului de lege guver
namental cu privire la naționali-! 
zarea întreprinderilor olandeze dirj 
lndonez!a Toți cei oare au luat- 
cuvîntul au aprobat în 
proiectul de lege.

VARȘOVIA. - După 
pere de trei zile, la 17 
a fost reluată audierea 
sul împotriva criminalului de răzĂ 
boi hitlerist, Erich Koch. Au făcui- 
depoziții reclamantul civil tiers 
Pianko, precum și martori.

luaț
întregime

o întreru- 
noiembne 
In proce.l
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