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Dragi tovarăși,

Joi 20 noiembrie 1958

Din activitatea
brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică

Cu pla nul anual 
ÎNDEPLINII

Zi de zi sporește numărul întreprinderilor care își realizează 
înainte de termen planul anual de producției

de tractoare de la uzinele 
și-au îndeplinit cu aproape 
producției globale pe anul

„Ernst Thălmann“
50 de zile înainte 

1958.

în fabrici, uzine, școli, au luat ființă primele brigăzi utemiste 
de muncă patriotică. Fie cu pilejul constituirii acestora, fie în 
timpul muncii patriotice desfășurate, tinerii și-au manifestat en
tuziasmul și hotărîrea de a participa cu toate forțele la acțiu
nile de folos obștesc.

Din prima zi —- rezultate 
rodnice

co- 
cu 

lu-

Către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

struirii socialismului, obținînd realizări de seama 
în dezvoltarea economiei și culturii, in ridicarea 

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării nivelului lor de trai.
Partidului Comunist din Ungaria, sărbătorită de 
clasa muncitoare din' Republica Populară Ungară 
și poporul maghiar, Comitetul Central aî Partidu
lui Muncitoresc Rornîm vă trimite. Dumneavoastră 
și prin Dumneavoastră întregului partid un cald 
salul frățesc și cele mai buhe urări.

Făurit în anii avintului revoluționar care, după 
victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
a dus la destrămarea imperiului habsburgic, tânărul 
Partid Comunist din Ungaria s-a călit în focul 
luptei pentru instaurarea dictaturii proletariatului. 
El a condus lupta eroică a clasei muncitoare ma
ghiare pentru apărarea tinerei Republici Sovietice 
Ungare împotriva forțelor covîrșitoare ale reacțiunii 
interne și internaționale.

In anii negri ai dictaturii horthyste și ai celui 
de-al II-lea război mondial, Partidul Comunist din 
Ungaria a fost principala forță care a ținut mereu 
vie flacăra luptei împotriva exploatării grofilor și 
capitaliștilor, pentru democrație și socialism. Dînd 
numeroase jertfe el a organizat lupta clasei mun
citoare, a forțelor democratice și patriotice pentru 
apărarea intereselor vitale ale maselor, pentru in
dependența națională a țării, pentru doborîrea dic
taturii fascisto-horthyste.

Eliberarea țării de către glorioasa armată so
vietică a creat condiții ca oamenii muncii din Un
garia să-și ia soarta in propriile mîini. Sub con
ducerea partidului ei au pornit pe drumul con-

Pe pista

de ora 16. Pe șantierul 
Muncii se lucra de zor. 

_..w__ utemistă de muncă pa
triotică de la secția sculărie a uzi
nelor „23 August" din Capitală, 
era la primul ei contact cu șantie
rul. Se stabilise doar punctele de 

- lucru. Unii tineri încărcau pămînt 
. in remorci, alții astupau gropile. 

Se lăsase 'înserarea. Băieții se 
grăbeau să termine ultimele lu
crări. G. Carol, responsabilul bri
găzii, îi îndemna pe tineri.

— Hai băieți, mai repede, încă 
puțin și terminăm I

Intr-adeyăr mai aveam de lu
crat aproximativ treizeci de minu
te. Mai trebuia încărcată însă o 
grămadă apreciabilă de pămînt 
în remorci. Dar odată cu scurge
rea timpului se muncea mai cu 
spor. •

...Timpul de muncă s-a scurs pe 
nesimțite. Bilanțul muncii a fost 
rodnic. Primii evidențiați au fost 
Constantin Aron, Traian Săndu- 
lescu, Gheorghe Ioniță și Lucia 
Anghel — prima care a ținut să 
fie înscrisă în brigadă. In prima 
zi de muncă brigada utemistă de 
niuncă patriotică de la uzinele 
„23 August" a încărcat în cele 
două ore de lucru 6 remorci cu 
12 m.c. de pămînt și a transportat 
2 m.c. de seîndură.

P. PALIU

Trecuse 
din b-dul 
Brigada

în- 
ieri

Brigăzile în întrecere
Șantierul de construcție al șco

lii care se ridică pe șoseaua Chi- 
tilei a primit, în ultima vreme, o 
adevărată revărsare a tinereții. 
Tineri și tinere din brigăzile de 
muncă patriotică de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie", „Boleslaw 
Bierut" și Școala medie nr. 6 au 
venit aici să-și dea contribuția la 
punerea temeliei noii școli din ra
ionul lor.

Așa cum hotărîseră la consti
tuirea brigăzii de muncă patrio
tică tinerii cazangii de la „Gri
vița Roșie" au venit pe șantier 
duminică dimineața. Au venit cîn- 
tînd cu drapelul brigăzii în frunte. 
Cei treizeci de tineri din brigadă 
au lucrat la săpături pentru fun
dații timp de trei ore.

Printre echipele’cele mai harni
ce s-a remarcat cea formată din 
tinerii Florea Oprescu, Petre Sebe, 
Ion Tomoiescu și Ion Străinu. Ei 
au săpat in cele trei ore un șanț 
de o jumătate de metru adincime 
și lat de un metru și jumătate pe 
o lungime de cinci metri.

Pe șantier, tinerii cazangii din 
brigada l-a de muncă patriotică 
de la „Grivița Roșie" s-au întîlnit 
cu tinerele fete din brigada de 
muncă patriotică nr. 3 de la Școa
la medie nr. 6. Cum scopul mun
cii lor era același și ca munca să 
se desfășoare mai cu spor, brigă
zile au hotărit să se întreacă în 
muncă.

nească de Bumbac — secretara 
mitetului U.T.M. s-a întîlnit 
Domnica Gulieru. Filatoarea 
crase în schimbul de noapte.

— îmi pare bine că te-am 
tîlnit ; să-ți spun cum a fost 
pe șantier.

Și tovarășa Constanța Tudoriu 
împreună cu Domnica, responsabi
la cu evidența muncii în brigada 
de muncă patriotică a fabricii, au 
intrat în sediul organizației. A a- 
vut loc următoarea discuție :

— Am lucrat ieri pe șantierul 
din Bulevardul Muncii.

— Știu, am telefonat la șantier 
în pauza ședinței noastre. Mă te
meam că norul de ploaie o să vă 
strice munca.

— Da de unde, n-am luat nimic 
în seamă. Am lucrat ca niște bă
ieți Uite, am aici rezultatele... 
N-am plecat de pe șantier pină 
n-am terminat de demontat și în
cărcat în mașini 4 tone de țeavă 
de schelă. Am depozitat și doi 
metri cubi de seînduri. Să fi văzut 
cu ce simpatie ne priveau locata
rii ; unele blocuri sînt acum date 
în folosință. Secretarul organizației 
de pe șantier ne-a zis : „Bravo 
filatoarelor !“

— Deci sînteți mulțumite.
— Păcat că n-au putut veni 

toate. Vreo două trei locuiesc în 
comuna Militari și-au întîrziat. 
Le-am suplinit însă noi. Ioana Ră- 
ducanu de exemplu a muncit cit 
două. Și nu numai ea. Și respon
sabila noastră, și Rașela Tabarcea, 
și Adriana Nedelcu.

Discuția a luat apoi sfîrșit. To
varășa Domnica Gulieru a plecat 
acasă să se odihnească. Cu gîndul 
la cele discutate, secretara comite
tului U.T.M. a început să pregă
tească alegerile birourilor organi
zațiilor de secții. După amiază, în 
adunările utemiste de alegeri s-a 
vorbit și despre patriotismul tine
retului 
brigăzii celor 30 de filatoare ale 
fabricii.

evidențiindu-se faptele

V. CONSTANT1NESCU

C. BANCILA

„Bravo filatoarelor"
Marți dimineață intrînd. pe 

poarta fabricii — Filatura Romî-

Tînăra bucureșteană Stoian 
Maria lucrează la mașina de um
plut pachete de cafea „Enrilo".

Echipa din care face parte, iși 
depășește zilnic planul de pro
ducție cu 12 la sută.

•ir Constructorii 
din Orașul Stalin 
de termen planul

De ia inceptul anului și pină la 1 octombrie colectivul uzinei a 
dat peste plan sute de tractoare și piese de schimb în valoare de 
3,4 milioane lei. Prin reducerea greutății tractorului și a consu
murilor specifice, s-au economisit peste 1200 tone metal, greuta
tea tractorului micșorindu-se cu 104 kg.

■* De curînd, celor 17 întreprinderi din regiunea Galați care au 
îndeplinit planul anual de producție înainte de termen li s-au a- 
lăturat colectivul laminorului nr. 3 al uzinei „Cristea Nicolae" 
din Galați și cel al întreprinderii „Fructexport". In decurs de 10 
luni muncitorii ce deservesc laminorul nr. 3 au produs peste pla
nul anual 630 tone tablă și-au realizat economii prin reducerea 
prețului de cost în valoare de 1.423.000 lei.

☆ Aplicind la majoritatea sondelor metoda forajului rapid și 
alte metode avansate lucrătorii de la întreprinderea de foraj Cra
iova și-au realizat sarcinile planului anual de producție. Anul 
acesta sondorii de aici au sporit cu aproape 11 la sută viteza co

mercială și mecanică de foraj reu
șind astfel ca pină acum să fo
reze peste prevederile anuale de 
plan aproape 3000 m. Prin redu
cerea timpilor de lucru s-a creat 
posibilitatea ca nouă sonde să fie 
forate cu 10—26 zile Înainte de 
termen.

In prezent, peste 15 unități in
dustriale din orașul și regiunea 
Craiova, precum și unități ale 
cooperației meșteșugărești lucrea
ză în contul anului viitor.

Colectivul de muncă al fa-i 
bricii „Kirov" din București' 
acordă o deosebită atenție în- 
trecerii pentru economisirea ■ 
materiei prime și auxiliare, ca'1 
și calității. '

In fotografie: maistrul Gheor- . 
ghe Dan, împreună cu munci-' 
torii Moraru Cristea și Florea ' 
Grosu controlează calitatea cu- ■ 
săturilor efectuate la mașina ' 
de cusut talpa exterioară.

Apărînd cuceririle lor revoluționare* oamenii 
muncii din Republica Populară Ungară sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, cu 
ajutorul internaționalist a! Uniunii Sovietice și al 
celorlalte țări ale lagărului socialist, au ieșit vic
torioși din greaua încercare a rebeliunii contrare
voluționare din 1956 pusă la ca'.e de cercurile im
perialiste mondiale și de reacțitinea internă.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă 
se bucură sincer de succesele mari obținute de po
porul frate maghiar în consolidarea orinduirii demo- 
crat-populare și dezvoltarea economiei socialiste. 
Prietenia de nezdruncinat dintre popoarele noastre, 
care se întemeiază pe scopul comun al construirii 
socialismului, pe principiile colaborării frățești și a- 
jutorului reciproc, se întărește pe zi ce trece, contri
buind la cimentarea unității de neclintit a lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea Sovietică.

Cu prilejul acestei glorioase aniversări urăm din 
toată inima Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
clasei muncitoare, poporului maghiar, noi victorii 
construirea socialismului și Întărirea continuă 
puterii populare.

Trăiască Partidul Muncitoresc Socialist Ungar 
frunte cu Comitetul său Central!

Trăiască prietenia frățească dintre poporul romîn 
și poporul ungar 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Și în condiții de secetă
se pot obține

în 
a

în

RECOLTE BOGATE
In comuna Dorobanți, din ra

ionul Arad, există două unități 
agricole socialist-cooperatiste: 
gospodăria agricolă colectivă 
„Szabo Arpad“ și întovărășirea 
agricolă „Dezrobirea". Ambele 
dispun de condiții agro-climaterice 
asemănătoare, însă rezultatele de 
producție obținute de ele au fost 
diferite. Gospodăria colectivă obți
ne, an de an, producții medii la

hectar mai mari ca acelea care 
s-au obținut în întovărășirea agri
colă, cu 500—700 kg. Cum se ex
plică aceste sporuri mari de re
colte ?

'Membrii colectiviști nu se mul-

istoriei
Pe vremea cînd, In tinerele 

state ale Americii de Nord, ci- 
teva zeci de capitaliști intre- 
priii și lipsifi de scrupule, pu
neau temeliile unei industrii de 
mare anvergură. Rusia iobăgi. 
stă mai era cufundată intr-o 
adtncă inerție, convenabilă în
tunecatelor forțe ale reacțtumi 
in f'unte cu țarul. In anul 
1917, primul stat din lume al 
muncitorilor și țăranilor avea 
un handicap de zeci de ani in 
fața dezvoltării economice a ce
lor mai puternice țări capita
liste.

Situație comparabilă cu aceia 
a unui maratonist care ar lua 
startul în momentul In care 
concurentul său se află la kilo
metrul 20. A ajunge, intr-un 
termen istoric extraordinar de 
scurt, nivelul producției unor 
vechi țări capitaliste, nu a fost 
pentru Uniunea Sovietică o sim
plă chestiune de ambiție, ct o 
necesitate vitală, absolut hotă- 
ritoare.

De cifrele de plan ale primu
lui cincinal au rts atunci, la 
început, magnații trusturilor, 
au rls ca de o glumă. Buna 
dispoziție ie-a pierit însă re
pede. Vrînd-nevrînd au trebuit 
să vadă in decursul anilor cum 
fiecare plan de dezvoltare a e- 
conomiei socialiste devine o u- 
riașă realitate pipăibilă: gran
dioase hidrocentrale, alte și alte 
cetăți ale oțelului și fontei, mi
liarde de puduri de cereale,

(Foto: AGERPRES)

Din experiența G.A.C. 
„Szabo Arpad" în 
aplicarea regulilor 

agrotehnice în culturile 
de cereale

■
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Ce m-a determinat Nimic mai urît
să renunț la

că mulți 
cabinetul 
sănătatea

După ce am terminat cursurile 
Facultății de medicină, am fost 
repartizat să lucrez intr-un spital. 
Mai tîrziu, mi-am deschis un ca
binet medical acasă și mi-am îm
părțit ziua de muncă între spital 
și cabinet.

Mi-am dat seama 
din cei ce veneau în 
meu pentru a-și căuta
trebuiau să facă sacrificii materia
le pe care la policlinică nu le-ar 
ți făcut. Am început să mă simt 
urmărit de gîndul neplăcut ci sînt 
un fel de negustor de sănătate Or, 
sînt conștient că apărarea sănă
tății oamenilor, căreia i-am dedi
cat anii de studii și anii de mun
că în spital, este o operă profund 
umană, pusă în slujba bunului cel 
mai de preț — viața, o operă 
care nu trebuie să fie comerciali
zată.

Am făcut apoi o paralelă între 
noi, medicii cu cabinete particula
re, și restul oamenilor muncii — 
muncitori, funcționari, profesori 
ele. — care-și cîștigă existența 
muncind exclusiv în sectoarele lor 
de activitate. Statul democrat- 
popular răsplătește pe toți cei ce 
muncesc după calitatea și cantita
tea muncii pe care o prestează. 
Cabinetele particulare constituie 
insă un izvor în plus de venituri, 
— pe seama veniturilor oamenilor 
muncii care-și caută sănătatea — 
peste salariile pe care statul le o- 
feră medicilor pentru activitatea 
pe care o desfășoară în spitale sau 
policlinici. De ce această situație ? 
Aceasta nii se pare incompatibil 
cu lupta pe care toți oamenii cin-

particular
știți din patria noastră o desfășoa
ră pentru construirea socialismu
lui.

Cînd am citit în presă despre 
inițiativa unor confrați ai mei de 
profesie, de a renunța de bună 
voie la cabinetele particulare și de 
a-și închina cunoștințele și capa
citatea profesională exclusiv acti
vității în policlinici și spitale, 
mi-am dat seama că prin această 
inițiativă găsesc un răspuns la 
frămîntările pe care le-am avut și 
despre care am amintit mai sus.

M-am gindit atunci că marii no
ștri înaintași : dr. Carol Davila, 
dr. Victor Babeș, dr. Cantacuzino 
și mulți alții și-au dedicat toată 
forța tor creatoare interesului ma
selor largi populare, fără a-și li
mita activitatea într-un cabinet. Și 
am considerat că celebritatea lor, 
măiestria lor profesională, se da- 
torește și faptului că au militat 
dezinteresat pentru apărarea sănă
tății celor mulți. Am îmbrățișat 
deci cu toată convingerea această 
ideie, dar n-am fost singurul. La o 
consfătuire a medicilor din orașul 
Focșani, unde am discutat în legă
tură cu această inițiativă, despre 
care, după cum am arătat, aflasem 
dinainte din presă, marea majori
tate a participanților și-a manife
stat deschis hotărîrea de a renunța 
imediat, de bună voie, la cabinete
le particulare. Toți au dovedit prin 
aceasta că înțeleg că în faza actu
ală de construire a socialismului 
in patria noastră, existența cabine
telor medicale particulare este ana
cronică.

Dr. ROMULUS DEAC 
Focșani — Str. Ana Ipătescu nr. 6

decît comerțul
cu sănătatea

Am absolvit Facultatea de me
dicină acum cîțiva ani, la Bucu
rești și am fost repartizat ca me
dic în circumscripția sătească Ver
guleasa, din regiunea Pitești. A- 
jungînd la Verguleasa mi-am 

S-a 
fapt care 

o____ __ w ,î m-a
făcut să mă gîndesc mult la ade
vărata menire a medicului în so
cietatea noastră. Întruna din 
nopți, la locuința mea a venit dis
perată o femeie. Era atât de zbu
ciumată îricît abia a putut rosti:

— Tovarășe doctor, vă rog, ve- 
niți, îmi moare bărbatul, plătesc 
oriei t...

M-am îmbrăcat repede și am 
pornit numaidecît la casa bolna
vului. Intr-adevăr bolnavul era în 
agonie. L-am salvat. Cînd și-a re
venit m-a privit lung, cu ochii 
șterși, pierduți:

— Iți mulțumesc tovarășe... a 
îngăimat el în timp ce femeia 
s-a apropiat, întrebîndu-mă sfioasă:

— Cît pretindeți ?
Ii cunoșteam bine pe acești oa

meni. Am simțit în suflet o grea 
amărăciune. Era ca o mus
trare pentru un rău de care eu 
abia atunci îmi dădeam seama. 
Nu ! Medicul, adevăratul medic, 
nu poate fi un negustor. Mă bucu
ram că am salvat cu puterile mele 
o viață omenească, dar m-am în
tristat de o mie de ori mai mult 
că aș fi putut să fac din această 
minunată meserie o negustorie 
meschină. Fără să vreau m-am 
gîndit atunci și ia vremurile cînd 
oamenii aceștia erau exploatați în 
med barbar nu numai de moșieri

jungînd la Verguleasa i 
deschis cabinet particular,
întâmplat însă un
mi-a zguduit conștiința și

ochii

.< I

și capitaliști, ci și de unii „domni 
doctori" șarlatani și mi-am dat 
seama că nimic nu e mai urît de
cît să te îmbogățești pe spinarea 
unor oameni bolnavi. M-am 
hotărit să renunț la cabinetul 
particular.

Aceasta s-a petrecut în luna sep
tembrie a acestui an. Nu mult 
după aceea am aflat din ziare că 
medici de seamă din patria noa
stră au inițiat o acțiune de renun
țare benevolă la cabinetele parti
culare. Această inițiativă patrioti
că a fost îmbrățișată apoi de nu
meroși medici din țară. Eu o con
sider pe deplin justă și o aprob 
din toată inima. In condițiile ac
tuale din patria noastră cînd sta
tul democrat popular a creat o 
largă rețea de instituții medico- 
sanitare de stat care acordă popu
lației asistență medicală nu numai 
gratuită dar și la un grad înalt de 
calificare și înzestrare, cabinetele 
particulare nu-și mai găsesc prin 
nimic rostul. Existența lor nu 
poate servi decît la satisfacerea u- 
nor tendințe mercantile contrave
nind intereselor largi, sociale 
oamenilor muncii.

Cetățenii din Verguleasa mă 
cotesc de multă vreme ca un 
din satul lor. In primăvară, la a- 
legerile de deputați, ei m-au a- 
les deputat în sfatu] popular. A- 
ceastă încredere și prețuire mi-a 
adus o mare satisfacție morală.

Dr. GHEORGHE CALIN 
corn. Verguleasa, reg. Pitești

(urnesc numai cu faptul că sînt 
dotați cu o înzestrare tehnică co
respunzătoare pentru efectuarea 
unor lucrări de înaltă calitate. Ei, 
pe lingă faptul că folosesc pe de
plin aceste posibilități, acordă o 
atenție specială regulilor agro
tehnice. încă din primul an de 
muncă s-au repartizat mari su
prafețe de pămînt — 20 la sută 
din suprafața arabilă — pentîu 
producerea semințelor de soi, de 
înaltă productivitate, pe feluri de 
culturi, potrivit zonelor de vege
tație din comună și a condițiilor 
de climă.

In toți anii, în gospodăria co
lectivă șe execută cu tractoarele 
și mașinile de la S.M.T. Curtici 
arături adînci de toamnă pe în
treaga suprafață care urmează 
să fie însămînțată în primăvară. 
Pentru fiecare hectar însămînțat 
se încorporează sub brazdă între 
15—20.000 kg. îngrășăminte natu. 
rale și în perioada de vegetație 
a plantelor, se administrează și 
cîte 200 kg. îngrășăminte chimice, 
pentru a stimula astfel creșterea 
lor. Se aplică, de asemenea, ori 
de cîte ori este necesar, plivitul 
culturilor păioase și se fac cîte 
4—5 prașile la cultura porumbu
lui.

■Să luăm drept exemplu compa
rativ recoltele obținute în acest 
an de gospodăria colectivă, care 
a aplicat un întreg complex de 
reguli agrotehnice și întovărăși
rea agricolă care a aplicat numai 
parțial aceste reguli recomandate 
de știința agricolă înaintată. Deși 
condițiile agro-climaterice au fost 
mai puțin favorabile față de anul 
trecut, deși a fost secetă, recoltele 
gospodăriei colective au fost 
constante și în acest an. Ea a ob
ținut următoarele producții: 2.20Q,
kg grîu la hectar (cu 7—900
kg mai mult decît producția
de --f.. <- u-
de întovărășirea agricolă) ș’
3.800 kg. porumb la hectar (cu 
aproape 2.000 kg. mai mult decît 
producția medie de porumb obți
nută la hectar de întovărășirea 
agricolă) etc.

Mari contribuții și-au adus la 
obținerea acestor realizări organi-

zația de bază U.T.M., utemiștii și 
tinerii colectiviști.

In toamna acestui an tinerii 
colectiviști au transportat pe 
cîmp, prin muncă voluntară, peste 
500 tone îngrășăminte naturale, 
iar de pe loturile experimentale, 
loturi ale tineretului, s-au obținut 
producții medii la hectar de peste 
6.700 kg. porumb și 3.800 kg. 
grîu.

Aportul organizației
U.T.M., al utemiștilor și al tine-

■ la asigurarea
unui înalt nivel în producția de 
cereale, s-a concretizat în acest 
an printr-o acțiune de mare am
ploare și însemnătate economică.

In anotimpurile abundente în 
ploi, peste 400 hectare din supra
fața arabilă a gospodăriei colec
tive era predispusă pericolului de 
băltire a apelor. Pentru a evita 
acest pericol, în vara acestui an 
adunarea generală a colectiviști
lor a aprobat Investiții de 500.000 
lei — costul lucrărilor unui canal 
lung de 18 kilometri, pentru 
scurgerea apei. Organizația de 
partid, conducerea gospodăriei 
colective a încredințat tineretului 
această importantă lucrare.

Tinerii au primit cu entuziasm 
această hotărîre. Ei au muncit 
zile și nopți, cu o voință rar în- 
tîlnită, pe „Șantierul tineretului". 
Cei peste 300 de tineri colectiviști, 
care au participat la lucrările a- 
cestui canal, au săpat prin mun-

P. LUNGU

rilor colectiviști.

de bază

zeci de mii de studențl în pa. 
latele noilor universități. Fie- 
care plan — un salt înainte, 
micșortnd considerabil distanța, 
avansul. Acum, magnații trus
turilor au putut afla din presă 
cifrele de control ale dezvoltă
rii economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959-1965; nici 
măcar în creierul celui mai în
dărătnic dintre ei nu se mai 
poate strecura azi vreo îndo
ială : peste 7 ani, producția pe 
cap de locuitor a Uniunii So
vietice se va situa pe primul 
loc în Europa, iar la unele pro
duse importante, între care fi 
principalele produse agricole — 
pe primul loc în lume.

Șapte ani. Peste numai șapte 
ani!

Copiii care se nasc în aceste 
zile vor intra în clasa I în mo
mentul în care țările socialiste 
(suprafață : o treime din întin
derea pămîntului) vor produce 
mai mult de jumătate din pro
ducția mondială. Copiii aceștia 
ai noștri vor învăța o geogra. 
fie economică nouă. Cifrele 
care vor traduce exact puterea 
lumii în care vor crește ei, vor 
fi cifre enorme, de domeniul as
tronomiei. Copiii care se nasc 
acum în Uniunea Sovietică se 
vor trezi la o viață conștientă 
în primii ani de comunism.

Trăim zile unice. Pe marea 
pistă desfășurată de istorie, ca
pitalismul contemporan încear
că să grăbească și el- Face toa
te eforturile; dar zadarnic. Nu 
mai poate ține pasul cu ritmul 
nemaicunoscut al socialismu
lui. Rămîne iremediabil in 
urmă.

Drumul se desfășoară mer’eu 
înainte, iar capitalismul, siste
mul care în acest maraton a 
avut un avans uriaș la începu
tul cursei, aude acum, răsună
tori. pașii mereu mai puternici 
ai concurentului tinăr, neobosit, 
mereu mai rapid, mereu mai si
gur de forțele sale, hotărit să 
cucerească victoria cea mare și 
definitivă.

ȘTEFAN IUREȘ

Succesul brigăzii
tinerilor mecanizatori

grîu realizată la hectar
Ș<

Tinerii mecanizatori de la S.M.T. 
Niculești-Jianu, raionul Brăila, 
care deservesc gospodăria agricolă 
colectivă „Dezrobirea" din comu
na Ciocile, lucrează cu multă în
suflețire în vederea terminării la 
timp a lucrărilor agricole de toam
nă. Brigada condusă de utemistul 
Marin Perianu, datorită unei bune

organizări a muncii, a reușit să-și 
depășească planul cu 2 la sută.

Terminînd efectuarea lucrărilor 
de însămințări, mecanizatorii bri
găzii au trecut de îndată la exe
cutarea arăturilor adînci de toam
nă. Pînă acum, ei au executat 
peste 300 ha. arături adînci.

Din ziarul „Viață Nouă"-Galați.

O-

Utemistul Iosif Hîlmu, șef de 
secție la I.C.I.L. raionul Năsăud, 
mergînd pe stradă a găsit un ceas 
de mină din aur, pe care l-a pre
dat imediat la biroul secției raio
nale de miliție pentru găsirea pă
gubașului. Organele de miliție au

găsit păgubașul în persoana tova
rășei V. Pălăgeanu, profesoară, 
care a reintrat în posesia ceasului.

Fapta utemistului Iosif Hîlmu 
este demnă de remarcat și îi face 
cinste.

S. ALBU

O imagine a Hunedoarei de astăzi
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Cînd în viața utemiștilor
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Studenții participă
cu entuziasm

la munca voluntară

se cuibărește pasivitatea
E tfrziu, dar discuțiile sînt tot 

mai aprinse. Se cer explicații, 
„De ce“-ul intervine mereu în dis
cuție. Nici unul din vorbitori nu 
e lăsat să-și încheie cuvînțui, pînă 
nu lămurește adunării, utemiștilor, 
fiecare amănunt important dțp ac
tivitatea lui ți a colegilor săi. 
Darea de seamă prezentată de bi
rou! organizației U.T.M. a anului 
II exploatare de la Institutul de 
căi ferate din București a trecut 
peste probleme cu multă super
ficialitate. De aceea utemiștii au 
trebuit să caute singuri direcția în 
care să-și concentreze atenția, în 
care să îndrepte focul criticii lor- 
Și au găsit-o. Timp de cîteva ore 
cît a durat adunarea, cei 17 vor
bitori, au făcut să străbată, ca un 
fir călăuzitor, ideea că în anul lor 
organizația U.T.M. trebuie să 
lupte, în primul rind, împotriva 
pasivității care s-a cuibărit serios 
în viața organizației lor, să lupte 
pentru ca fiecare utemist să-și e- 
xercite rolul său politic în colecti
vul studenților.

întreaga activitate a organizației 
U.T.M. le-a sugerat această con
cluzie. Realizări au existat, fără în
doială. La vremea cuvenită au fost 
exprimate și laude pentru acestea. 
Esențial era însă că în adunare, 
să fie scoase la iveală și lipsurile, 
cauzele care le-au generat

Anul II, a pornit în acest an 
universitar cu 24 de studenți mai 
puțini decît anul trecut Aceștia au 
rămas repetenți. 20 dintre ei sînt 
utemiști. Numai 15 din cei 66 de 
studenți au fost cu adevărat inte- 
graliști, restul au trecut fiecare 
prin corijente. Anul II mai are și 
un alt renume — acela de indisci-

însemnări de la 
adunarea generală 
de dare de seamă 

și alegeri a organi
zației U.T M. — anul II 

exploatare — 
Institutul de căi 

ferate din București

plinat. Aici indisciplina se mani
festă prin gălăgia „nevinovată" la 
cursuri și seminarii, prin spiritele 
de prost gust care se mai fac față 
de asistenți și profesori, prin obrăz
nicii. In aparență sînt fapte mă
runte, în esență — abateri de la 
conduita studențească, care pun 
piedici bunului mers al procesului 
de învățămînt. Toate au repercu-

STUDENT II
buni gospodari

al căminelor și cantinelor
Sute de studenți 

ai Institutului poli
tehnic din Galați lo
cuiesc în două cămi
ne noi, moderne și 
iau masa la cantina 
institutului. Anual se 
alocă acestui institut 
importante fonduri 
pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor 
de locuit în cămine 
și pentru îmbunătăți
rea cantitativă și ca
litativă a mesei la 
cantină.

Pentru ca fondu
rile alocate să f'.e fo
losite rațional, in 
scopurile pentru ca
re au fost destina
te este necesar ca și 
studenții să vegheze 
la felul în care sînt 
administrate aceste 
fonduri, cum sînt 
gospodărite căminele 
și cantinele lor. Toc
mai această impor
tantă sarcină a negli
jat-o comisia de can
tine și cămine a aso
ciațiilor studenților 
din institut în anul 
trecut. Pe lingă fap
tul că aprovizionarea 
cantinei s-a făcut cu 
oarecari greutăți, 
existau și situații cînd 
se sustrăgeau alimen
te. De aici, consecin
ța că studenții pri
meau — și nu rare
ori — mîncare puțin 
consistentă ți in can
titate insuficientă.

Nu exista străduință 
pentru buna deservi
re a studenților. De 
această situație, pe 
lingă administrația 
cantinei (care anul 
acesta a fost înlocui
tă) este în bună mă
sură vinovată și co
misia de cantine și 
cămine. Membrii a- 

■ cestei comisii — ute
miști și studenți — 
au socotit că dacă 
trec odată la două 
săptămîni să vadă 
cum sînt aranjate a- 
limentele în magazii, 
cum sînt serviți la 
masă studenții au 
rezolvat problema 
controlului asupra 
activității cantinei.

Anul acesta stu
denții i-au tras la 
răspundere pe cei 
de la administrația 
cantinei șt pe cei din 
vechea comisie. în 
noua comisie de can
tine și cămine ei au 
ales pe cei mai buni 
studenți.

Și munca a început 
intr-adevăr bine în a- 
nul acesta. Pentru 
cantină și cămine 
s-au cheltuit pînă a- 
cum aproape 168.000 
lei. Cantina a fost 
aprovizionată cu toa
te alimentele necesa
re pentru perioada 
de iarnă.

Noua comisie

cantine și cămine 
și-a întocmit chiar 
din primele zile ale 
anului universitar un 
plan amănunțit de 
colaborare cu admi
nistrația institutului. 
Zilnic, pe lingă cei 
doi studenți care a- 
sistă la distribuirea a- 
limentelOr, la alcătui
rea meniului și la 
modul în care se ser
vește masa, membrii 
comisiei controlează 
cum se folosesc fon
durile, cum se face 
aprovizionarea și 
măsuri operative 
tunci cînd este 
zul.

In cămine s-a
trodus sistemul auto- 
deservirii. Cum intri 
aici iți dai seama de 
spiritul gospodăresc 
al acestui colectiv de 
studenți, te impresio. 
nează ordinea și cu
rățenia ce domnesc 
in fteoare cameră.

★
Experiența 

lată aici în 
chestiune,
strează limpede că 
administrarea canti
nelor și a căminelor 
se face în cele mai 
b-une condițiuni a- 
tunci cînd studenții 
înșiși participă activ 
la aceste treburi gos
podărești.

iau 
a- 

ca-

in-

acumu- 
această 
demon-

siuni negative, după cum s-a vă
zut, asupra nivelului de pregătire.

Toți cei 20 de utemiști repe
tenți, cei indisciplinați, cei pasivi 
față de îndatoririle lor de utemiști 
și alții care ar mai putea fi citați 
pentru abaterile de la disciplina de 
organizație — au trăit în mijlocul 
unui colectiv mare de utemiști. 
Vina fiecăruia dintre ei este incon
testabilă. Acest colectiv n-a trăit, 
nu și-a îndeplinit rolul educativ- 
politic în viața utemiștilor și a stu
denților.

In ioc să se unească într-un nu
cleu puternic, care să influențeze 
activitatea fiecărui membru al co
lectivului, utemiștii s-au situat pe 
poziția de „neamestec" în treburile 
altora.

Semnificativ pentru starea a- 
ceasta de pasivitate, a fost cuvîn- 
tul Angelei Măsaru, care a 
răspuns in cadrul vechiului birou 
U.T.M. de activitatea profesională. 
Cînd utemiștii au întrebat-o ce a 
făcut ea pentru mobilizarea stu
denților la o activitate susținută, 
pentru ca rezultatele la învățătură 
să fie din cele mai bune, a răs
puns cu seninătate: „Ce să fi fă
cut, dacă studenții nu învățau, 
puteam eu să-i influențez ? Ei 
nu-și cunosc îndatoririle ?“ Dar ea 
împreună cu biroul U.T.M., împreu
nă cu utemiștii n-aveau oare da
toria să desfășoare o asemenea 
muncă educativă îneît fiecare 
utemist, fiecare student să ajungă 
la conștiința profundă a înțelege
rii îndatoririlor lor elementare ? 
Ba da, și despre acest lucru au 
vorbit utemiștii.

Este pozitiv faptul că măcar în 
această adunare, utemiștii — în 
fața multelor și importantelor lip
suri din munca organizației lor de 
care toți se simțeau vinovați — au 
dat dovadă de spirit analitic, 
combativitate și simț de răspun
dere.

In adunarea generală și-au 
dat seama, odată în plus, că ei în
șiși pot să schimbe mersul acti
vității lor, că ei, colectivul lor, 
poate cel mai bine să determine o 
cotitură în viața organizației lor. 
Utemiștii sînt stăpîni ai organiza
ției lor U.TJW. de an, ei răspund 
pentru fiecare membru al colecti
vului. Și au hotărit să-și exercite 
acest rol politic, să declare război 
indiferenței, pasivității care n-are 
ce căuta printre utemiști. Dacă 
spiritul acestei adunări generale de 
dare de seamă și alegeri își va 
găsi continuarea în munca de zi 
cu zi, este o primă garanție că or
ganizația 
merge pe 
tărit.

neobișnuită
Intr-una din zile, Institutul 

de arte plastice „N. Grigore- 
scu" a primii vizita unor oas
peți neobișnuiți: directorul 
școlii de 7 ani’ nr. 177, to
varășul Victor Mătdărescu în
soțit de unul dintre învăță
tori și de cițiva pionieri. 
Scopul vizitei nu era de loc 
lipsit de importanță. Școala a 
primit numele marelui nostru 
artist N. Grigorescu și eu a- 
cest prilej Institutul de Arte 
Plastice a dăruit școlii — pe 
care o patronează — cîteva 
obiecte de preț: un bust al 
pictorului și cîteva reproduceri 
după lucrările sale executate 
de studenți. Oaspeții erau 
deci o delegație venită să 
preia darurile.

Copiii nu se mai săturau 
admirînd reproducerile și nu 
mai puțin pe autorii lor — 
studenții Florin Pirvulescu și 
Nicolae Matiuș din anul IV, 
Eugen Patraș și Anton Rud- 
neac din anul V. Cei patru 
sînt de altfel cunoscuți în in
stitut pentru activitatea lor 
(au făcut parte șl din grupul 
de studenți care au lucrat 
fresca de la Casa de cultură a 
tineretului din raionul Gh. 
Gheorghiu-Dej).

Cu ocazia acestei vizite s-a 
făcut propunerea ca studenții 
să meargă în școală să ajute 
la organizarea unui cerc de 
arte plastice. Organizația 
U.T.M. ar trebui să se aplece 
cu grijă asupra acestei propu
neri, să-i dea viață.

Copiii, mulțumind, au ple
cat bucuroși 
teni pe care 
curînd — în 
sala special . .
viitorul cerc de artă plastică, 
sub îndrumarea bunitor lor 
prieteni de la institut, vor în
văța nu numai să înțeleagă 
frumosul, ci să devină chiar 
făuritorii lui.

V. CARABA

t

De la începutul a- 
nului universitar și 
pînă acum, in fieca
re duminică studen
ții clujeni organi
zați de comitetul o- 
rășenesc U.T.M., sub 
directa îndrumare a 
tovarășilor de la Di
recția regională de 
drumuri și poduri din 
Cluj, participă cu 
entuziasm la acțiunea 
de plantare a pomi
lor de-a lungul dru
murilor și șoselelor 
patriei.

Numai în dumini
cile lunii octombrie, 
un număr de peste 
1500 studenți de la 
Universitatea „Vie 
tor Babeș", Univer
sitatea ,,Bolyai", de 
la Institutul medico- 
farmaceutic și de la 
Institutul agronomic, 
au săpat 650 gropi și 
au plantat 230 puieți 
pe șoselele Cluj-Apa- 
hida și Cluj-Jibou. 
Acțiunea lor continuă 
și în curînd numărul 
puieților plantați va 
atinge cifra de 1550.

C. ȘANDRU 
activist la Comi
tetul orășenesc 

U.T.M. Cluj

lor. Alături de tinerii 
muncitori și elevi din 
oraș, un număr de 
600 studenți au pres
tat pînă acum 2000 
ore de muncă volun
tară executând lucrări 
de nivelare a terenu
lui amenaja
rea _ ii verzi, de 
astupare a șanțurilor 
pentru cablurile sub
terane, de demolare 
a străzilor și a unor 
clădiri vechi din cen
trul orașului etc.

In mod deosebit în 
aoeastă activitate pa
triotică s-au eviden
țiat studenții anului 
IV al Facultății de 
îmbunătățiri funciare. 
In prezent în facul
tățile din Galați or
ganizațiile U. T. M. 
și asociațiile studen
ților pregătesc con
dițiile necesare pen
tru crearea brigăzilor 
permanente de mun
că patriotică.

N. METAXA

Craiova

U.T.M. a anului II va 
un drum bun, ferm, ho-

LUCREȚIA LUSTIG

de noii lor prie- 
ii așteaptă — pe 
școală. Acolo, în 
pregătită pentru

Galați

Studaații gălățeni 
aduc o contribuție 
însemnată la opera 
de construcție ce se 
desfășoară în orașul

Pe terenurile pustii, 
nisipoase din jurul 
Cratovei, nai studenții 
oraioveni am por
nit să săpăm gropi 
în oare să plantăm 
peste 15.000 pomi 
fructiferi, de fixare a 
nisipurilor, ori orna
mentali. (S-au efec
tuat pînă acum 
31.000 ore muncă vo
luntară). In viitorul 
apropiat, întinderile

pustii pe care le-au 
lucrat — Obedeanu, 
Podari, o parte din 
lunca Jiului — vor 
arăta ca niște 
dini înfloritoare, 
ditoare și mai 
seamă folositoare pa
triei și oamenilor săi.

Firește, nu ne-am 
oprit aici. Acum stu
denții din ultimii 
ani, în număr de 
peste 200 au pornit 
lupta cu nisipurile 
zburătoare din sudul 
Olteniei. Unii, la 
GA.S. Segarcea, taie 
coardele viței de vie 
și le transportă spre 
G.A.S. Dăbuleni pe 
nisipuri zburătoare; 
aici sînt îngropate 
pentru a asimila apa 
și a se adapta mediu
lui respectiv, pentru 
ca în primăvară să 
le transformăm în 
podgorii. O sută de 
ha.
vor 
ha.
re
hectar de 3—4 
mai multe roade 
cit ar produce 
unde altundeva.

Este o muncă 
Joarda de oiță 
buie să fie îngropată 
la 4-5-6 m. adincime 
în nisip. Dar vom 
izbuti să ne îndepli
nim angajamentul.

Duminică, la muncă patriotică pe șantierul de construcții 
„Floreasca**

nisipuri pustii 
deveni o sută de 
de vie nobilă ca
va produce la 

ori 
de- 
ori-

grea. 
tre-

SEBASTIAN 
TOPALA 
asistent 

președintele consiliu
lui Asociațiilor stu
denților din orașul 

Craiova

Mai muHă atenție din partea institutului

ți a întreprinderii pentru

PROBLEMELE
studenților de la
„fără frecvență//

D. FAGADARU

In laboratorul de izotopi al Facultății de chimie de la Univer
sitatea „C. I. Parhon**

(Foto; V. CHIRCEV)

Pionierele primesc tablourile dăruite de student!

IO

Numeroși muncitori de la noi, 
de la uzinele „23 August", tineri 
și vîrstnici, datorită condițiilor 
deosebite create de partid și 
guvern, s-au apucat să înve
țe. Uzina are mulți studenți — 
la politehnică, la construcții, la In
stitutul de Științe Economice „V. I. 
Lenin".

Eu învăț la cursurile fără frec
vență ale Institutului politehnic, 
tmbin munca în producție cu stu
diul. Mă bucur ca și alți colegi ai 
mei de înțelegere din partea între
prinderii, de grija pe care institu
tul o poartă pentru studenții de la 
„fără frecvență". Ni se pun la dis
poziție consultanți, se organizează 
cursuri de pregătire în preajma 
examenelor etc. Apoi, producția 
însăși îmi este un ajutor nepre
țuit in munca de învățătură. Stu
diul teoretic la rîndul său, mă a- 
jută în producție. Multor proble
me practice altădată de neînțeles, 
azi le găsesc ușor rezolvarea.

Cu toate acestea socotesc că în 
privința condițiilor concrete create 
nouă de întreprindere și de către 
institut pentru studiu nu s-a făcut 
încă tot ce era posibil. Din preo
cuparea uzinei scapă unele pro
bleme ale studenților de la 
cursurile fără frecvență. Iată, 
de pildă, în ceea ce privește 
programul de lucru : cei de 
la învățămîntul mediu și su
perior seral lucrează intr-un sin
gur schimb; noi, cei de la „fără 
frecvență" însă, nu. Asta înseamnă 
că practic, nu putem participa la 
orele de meditații organizate la 
facultate.

Pe de altă parte nici institutul 
nu se apleacă cu destulă griji 
asupra problemelor studenților 
de la „fără frecvență". Există în

îndrumarea studenților o oarecare 
improvizație, lată, de pildă, se 
recomandă spre studiere anumite 
cursuri de care, mai târziu, exa
minatorii nu țin seama (ca de pil
dă la matematici-superioare).infe. 
Iul acesta studentul, derutat, pierde 
din vedere că trebuie să studieze 
temeinic materia și aleargă să afle, 
înainte de toate, ce cere profesorul 
examinator. Apoi, mai este o pro
blemă : îndrumarea practicii noa
stre în producție. Fiecarț student 
de la „fără frecvență“ face prac
tică unde dorește, fără să fie su- 
praveghiat de facultate. Practica în 
producție, pentru un student care 
muncește deja în producție trebuie 
să constituie, cred, o muncă de 
cercetare științifică a diferitelor 
procese tehnice. Tocmai de aceea 
ea trebuie să se desfășoare sub în
drumarea directă a cadrelor didac
tice și a specialiștilor din între
prindere.

In sfîrșit, problemele studenților 
de la cursurile fără frecvență ar 
putea intra și în preocupările or
ganizației U.T.M. și a asociației 
studenților din institut, precum și 
in preocupările organizației din în
treprindere. Mă gîndesc și la even
tualitatea unei întîlniri a studen
ților de la uzinele „23 August" cu 
studenții de la Institutul Politehnic 
sub îndrumarea organizației U.T.M. 
din uzină, pentru a dezbate pro
blemele noastre, pentru a găsi re
zolvări, pentru a realiza între noi 
un util schimb de experiență.

VALERIU POPOVICI 
student anul III — Facultatea de 
mecanică — cursuri fără frec

vență Institutul Politehnic — 
București

O trăsătură esențială a cercu
rilor științifice studențești 
de la Institutul de Științe 

Economice „V. I. Lenin“ din 
București este desfășurarea ac
tivității lor în stTînsă legătură 
cu viața, cu producția, cu prac
tica construcției socialiste. Acea
stă legătură decurge din orien
tarea lor pe baza învățăturii 
marxist-leniniste și contribuie 
ațături de celelalte forme ale pro
cesului de învățămînt la califica
rea înaltă a viitorului economist, 
la pregătirea lui multilaterală.

Elementul în care se concen
trează ca într-un focar întreaga o- 
rientare a activității lor, este te
matica.

Cercurile științifice studențești de 
la I.S.E. „V. I. Lenin" au fost o- 
rientate astfel ca ele să contri
buie în mai mare măsură la for
marea viitorilor economiști la ni
velul cerințelor construirii socia
lismului în patria noastră. Au fost 
eliminate temele de importanță 
minoră, temele prea generale — 
care uneori copiau titlurile de lec
ții din cursuri — și s-a trecut în 
mai mare măsură la teme legate 
de practică, de viață.

Ga urmare a acestei orientări 
mai apropiate de viață a cercuri
lor științifice, s-a constatat la se
minarii și examene că majoritatea 
studenților, membri ai cercurilor, 
cunosc mai profund realizările din 
întreprinderi, problemele lor teh
nice și economice și au o capaci
tate mai mare de apreciere din 
punct de vedere economic a diferi
telor aspecte ale activității între
prinderilor. Trebuie subliniat că 
multe din lucrările științifice ale 
studenților au fost apreciate ca 
avînd o certă valoare practică. 
(De pildă lucrările „Metode de 
recepție a ciorapilor poliamidici 
In funcție de gradul de fixare*, 
„Unele rezerve de creștere a pro
ductivității muncii la întreprinde
rea „Kirov" București, cu privire 
la transportul pieilor de la un e- 
taj la altul*, care a și fost pusă 
în aplicare etc.).

Mergînd mai departe pe acea
stă linie, în noile planuri de acti
vitate a cercurilor figurează mai 
multe teme care conțin probleme
le majore de natură să stimuleze 
gîndirea economică a studenților, 
munca lor de cercetare științifică. 
Astfel de teme sînt „Cercetări a? 
supra creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost**, „Aplicarea principiului 
cointeresării materiale în lumina 
sistemului îmbunătățit de salariza
re** (ambele pe exemplul unor în
treprinderi); „Folosirea capacității

marxist-leniniste și de falsitatea te
oriilor burgheze și reformiste de 
tot felul, se vor deprinde ei înșiși 
cu folosirea învățăturii marxi'st-le- 
niniste ca armă de luptă pe fron
tul ideologic.

Ținînd seama de cerințele unei 
tematici variate și complexe care 
să permită o abordare multilate
rală a problemelor, în planul de 
activitate al cercurilor sînt cuprin
se și diferite monografii ale în
treprinderilor socialiste (mono
grafia uzinelor „23 August", mo
nografia uzinelor „Timpuri Noi",

tante — care vor trebui lichidate 
în acest an școlar.

Prima lipsă se referă mai ales 
la studenți, la aceia care „teoretic" 
știu că învățătura marxist-lenini- 
stă fertilizează puternic știința eco
nomică, o face mai eficace pentru 
practica socială, o face să progre
seze într-un ritm mai rapid, mai 
aproape de interesele celor ce 
muncesc și să lovească mai pu
ternic în vrăjmași, dar nu se pri
cep s-a aplice în viață, atunci 
cînd studiază practic o problemă.

Așa a fost de pildă, lucrarea in-

Ie folosite în lucrare fiind vechi, 
depășite, au prezentat fenomenul 
neconcludent.

Se cere deci ca studenții cercu
rilor să fie ajutați de către cadre
le didactice de specialitate pentru 
a studia mai sistematic marxism- 
leninismul, și pentru a se deprin
de să-l folosească în viață, per
manent, ca metodă de muncă.

Al doilea neajuns se referă la 
formele de muncă din cerc. Anul 
trecut au continuat să existe încă 
multe cercuri unde — aproape ex
clusiv — forma de muncă a fost

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICA
a viitorilor economiști

cit mai aproape de nevoile
de lucru a tractoarelor- și mașini
lor agricole în G.A-S. Poiana", 
„Specializarea și dezvoltarea mul
tilaterală a (î. A. S. Gherla* 
etc. Trebuie remarcată în mod 
deosebit tema care se referă la 
cercetarea problemelor transformă
rii socialiste a agriculturii în două 
raioane, comparativ (în raioanele 
Călărași și Brănești) care se află 
în situații deosebite : primul raion 
complect cooperativizat, pe cînd 
al doilea în plin proces de coope
rativizare.

Intr-o altă lucrare studenții vor 
face „Critica teoriilor burgheze și 
revizioniste cu privire la planifi
carea economiei naționale", în 
alta Se vor ocupa de „Creșterea 
cu precădere a sectorului 1 față de 
sectorul II în R.P.R. și critica teo
riilor revizioniste care neagă exi
stența acestor legi" etc. Studiind 
aceste probleme studenții se vor 
convinge de justețea învățăturii

Despre cîteva probleme ale 
cercurilor științifice studențești

de la 1. S. E. „V. 1. Lenin44
■ ...... .. ......... ■

din București etc.)- Studierea mo
mentelor mai importante din viața 
unei întreprinderi de la înființarea 
ei cere multă pricepere, folosirea 
în practică a unor cunoștințe va
ste căpătate la diferite discipline 
ce se predau în facultate.

Fixarea justă a tematicii cercu
rilor nu este decît o primă con
diție. înfăptuirea ei cere alegerea 
unei metode juste. In legătură cu 
aceasta, în activitatea cercurilor 
de la I.S.E „V.l. Lenin“ s-au re
marcat două lipsuri mai import

titulată „Inflația în țările capita
liste după cel de al doilea război 
mondial" a studentului Lupu Mi
hai din anul III-Fațultatea de fi
nanțe. Studentul nu a știut 
să aplice principiile învățăturii 
marxist-leniniste la studiul pro
cesului economic inflaționist din 
perioada postbelică. Fenomenul 
inflației în țările capitaliste, 
după cel de al doilea răz
boi mondial nu a fost analizat în 
legătură cu ciclul economic postbe
lic, neputînd astfel stabili trăsătu
rile noi ale acestui fenomen. Cifre-

practicii
citirea și discutarea unor referate. 
In aceste cercuri, în locul muncii 
vii a domnit monotonia, sfera lor 
de acțiune s-a îngustat. Experien
ța arată că acolo unde formele de 
muncă sînt variate, unde conținu
tul este bogat și strîns legat de 
practică greutățile și lipsurile se 
reduc.

Iată pe scurt cîteva forme de 
muncă folosite în activitatea ști
ințifică. încă de la sfîrșitul anu
lui școlar trecut au fost alese te
mele ce vor fi elaborate în acest 
an. Pe timpul practicii mulți stu
denți au început să-și culeagă ma
terialul, să studieze atent probleme
le. In acest fel studenții nu s-au 
limitat la culegerea mecanică a 
materialului ci au avut posibilita
tea să studieze atent procesul teh
nologic, specificul întreprinderii. 
Mai mult. In plan se prevede ca 
unele ședințe de cerc să aibă loc 
chiar în incinta fabricii, cu partici-

parea tuturor economiștilor din în
treprindere interesați în problemele 
ce le ridică lucrarea.

Planul activității cercului de 
analiză a activității economice ca 
și al altor cercuri din institut, este 
astfel alcătuit îneît antrenează pe 
toți membrii lui în munci instruc- 
tiv-educative. De pildă, alături de 
referate, la ședințele cercului au 
fost făcute, în anul școlar trecut, 
informări din partea unor specia
liști. Studenții au arătat un mare 
interes față de problemele expuse 
și au cerut să se prevadă întări
rea legăturii cu colaboratorii de 
anul trecut și mărirea numărului 
lor. De curînd s-a organizat vizi
tarea uzinelor „T. Vladimirescu". , 
Cu acest prilej contabilul șef al 
întreprinderii a făcut o expunere 
cu privire la aspectele principale 
ale prețului de cost în această u- 
zină.

Din toate acestea putem 
trage următoarea concluzie: suc
cesul activității în cerc este 
asigurat prin folosirea de for
me cît mai variate, cu con
ținut bogat. Din fiecare activitate 
se poate învăța, cu condiția ca ea 
să fie în prealabil temeinic pregă
tită. In plus, aceste forme de acti
vitate variază de la un cerc la al
tul, în funcție de specific. Impor
tant este să existe preocupare din _ 
partea cadrelor didactice, din 
partea organizațiilor U.T.M. și a 
asociațiilor studenților, pentru gă
sirea formelor celor mai vii, mai 
atractive și în care aspectul in
structiv să se îmbine strîns cu 
cel educativ. Cercurile științifice 
din institut trebuie să devină for
me puternice de propagare a 
marxism-leninismului în rîndul 
studenților. De aceea este nece
sar să fie cuprinși în aceste 
cercuri cît mai mulți studenți. 
Scopul cercurilor științifice stu
dențești nu poate fi considerat 
ca atins dacă se urmărește for
marea îngustă, tehnicistă a viito
rului intelectual, dacă nu se pune 
un mare accent pe pregătirea 
multilaterală a studentului, pe 
educarea lui.

GH. APOSTOL
lector universitar
I.S.E. București



O Excelenței Sale,

D-lui CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Romine

TELEGRAMĂ

Lucruri „măr unt e“ București
„Levski“-Sofia și-a demonstrat valoarea tehnică

în viața de familie
Socotesc că discuția deschisă de 

„Scinteia Tineretului" despre via
ța de familie în strînsa ei legă
tură cu viața socială este foarte 
binevenită. în societatea noastră 
familia e o celulă a marelui co
lectiv socialist, clădită pe dragos
tea reciprocă, pe egalitate în drep
turi între bărbat și femeie, pe uni
tatea dintre interesele personale și 
cele sociale, înconjurată cu grijă 
de statul democrat popular. Aces
tea sînt trăsăturile fundamentale 
ale familiei în patria noastră. U- 
neori, însă, în viața unor familii 
se ivesc fenomene nesănătoase, 
produse de rămășițele trecutului în 
conștiința unor oameni. Sînt unii 
oameni care înțelegind greșit via
ța de familie nu vor nici măcar 
să înțeleagă pe cei ce le arată 
greșelile: „Sînt probleme perso
nale — spun ei — și deci ne in
teresează numai pe noi dacă le 
rezolvăm sau nu". Acești oameni 
greșesc profund pentru că așa 
zisele probleme „personale" din 
familie ating, mai de vreme sau 
mai târziu și viața socială. lată-i 
de exemplu pe soții S. S-au cu
noscut ca studenți la Facultatea 
de medicină din Iași, s-au îndră
gostit și după puțină vreme s-au 
căsătorit. Terminîiid studiile au 
fost repartizați, el ca medic inter
nist la un spital, iar ea ca medic

INFORMAȚII
Cu prilejul aniversării a 40 de 

ani de la înființarea Crucii Roșii 
și Semilunii Roșii Sovietice, 
miercuri seară la Casa prieteniei 
romîno-sovietice A.R.L.U.S. din 
Capitală a avut loc o adunare 
consacrată acestui eveniment.

Despre 40 de ani de la înfiin
țarea Crucii Roșii și Semilunii 
Roșii Sovietice a vorbit dr. Oc
tavian Belea, președintele C.C. al 
Crucii Roșii a R.P. Romîne.

Participanții la adunare au 
transmis un mesaj de salut adre
sat Comitetului Executiv al Uniu
nii Societăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din tj.R.S.S.

★
In cursul zilei de miercuri oas

peții străini invitați la sărbători
rea Centenarului mărcii poștale 
romînești și al Poștei de stat 
vizitat sediul Poștei centrale 
direcția P.T.T.R. a Capitalei 
regiunii București.

I ............... ... . ,/
Miercuri după-amiază a avut loc 

în sala de festivități a Ministeru
lui Transporturilor și Telecomuni
cațiilor spectacolul dat de Ansam
blul de cîntece și dansuri C.F.R. 
Giulești cu ocazia sărbătoririi Cen
tenarului mărcii poștale 
și al Poștei de stat.

★
Comitetul Orășenesc 

București a organizat o 
țiune de educare patriotică a tine
retului bucureștean: ciclul de 
conferințe intitulat „Pagini din 
lupta Uniunii Tineretului Comu
nist". Pînă acum au fost ținute în 
întreprinderi, instituții; facultăți și 
școli conferințe despre lupta ute- 
ciștilor în anii grei ai ilegalității. 
Incepînd din ianuarie 1959 se va 
organiza un al doilea ciclu de 
conferințe „Din istorii patriei 
noastre — din vremurile de de
mult și pînă astăzi".

★
La invitația Comitetului națio- 

nai pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, marți seara a sosit 
în Capitală Karl Otto Zamore, 
scriitor, vicepreședinte aii Asocia
ției tinerilor scriitori din Suedia, 
membru aî Ligii pentru pace, îm.

> potriva armelor atomice și d-na 
Ragne Rogeby, militantă a mișcă.

- rii pentru pace din Suedia.
★

Recent s-a inaugurat stațiunea 
de cercetări biologice șl geografi
ce „Stejarul" a Universității „A- 
lexartdru Ion Caza" din Iași. La 
această stațiune, situată la jumă
tatea drumului dintre Piatra 
Neamț și Bicaz, vor putea face 
practică, In cele mai bune condi
ții, un număr de 80 studenți.

ginecolog la alt spital. Deși o ma
re parte din vreme și-o petreceau 
acasă, in familie, soții S. n-au dat 
importanță organizării juste a vie
ții de familie. Salariile și le între
buințau separat, iar mai tirziu au 
început să-și petreacă separat pînă 
și timpul liber. Și ta unul și la al
tul a început să dispară aproape 
cu totul interesul reciproc pentru 
viața de familie. Consecințele a- 
cestui fapt s-au răsfrînt intr-un 
mod deosebit de dăunător asupra 
educației copilului. O astfel de 
viață n-a putut dura multă vreme 
și după cițiva ani de căsătorie so
ții S. au ajuns în fața tribunalu
lui cerînd să fie despărțiți. Moti
vele ? Ea nu era gospodină (citez 
textual din cererea de divorț a 
medicului S. „..mu șterge praful 
de pe mobilă"!) iar el era negli
jent față de soțft. Astfel de motive 
„neglijență", „lipsă de spirit gos
podăresc" sînt invocate de cei mai 
mulți tineri căsătoriți care ajung 
la divorț.

Nu de mult la unul din tribuna
lele Capitalei s-a prezentat pen
tru cerere de divorț, tînăra J. D., 
dactilografă. înainte de a se că
sători cu S. Ștefan, proiectant la 
„Iprochim" acesta s-a arătat ex
trem de grijuliu față de fata pe 
care pretindea că o iubește. După 
căsătorie, însă, el și-a luat în via
ța de familie o atitudine de stă- 
pîn. Venind de la serviciu se to
lănea pe pat ordonînd soției (care 
și ea venea tot de la serviciu) 
să-i facă cutare și cutare lucru, 
iar cînd soția avea nevoie de aju
torul său la unele treburi mai

grele pentru o femeie, el nici mă
car nu-i asculta rugămintea. S. 
Ștefan a înțeles însă greșii nu 
numai viața de familie dar și mo
dul cum trebuie împletită această 
viață cu activitatea socială, cu 
activitatea obștească. J. e utemistă 
și în această calitate se simțea 
obligată să îndeplinească anumite 
sarcini politice și obștești, dar so
țul ei „stăpînur, datorită concep
ției sale greșite despre viață, o 
împiedica încercînd să izoleze tî
năra sa familie de viața colecti
vului socialist. Astfel că cei doi 
tineri s-au căsătorit din dragoste 
in februarie și s-au despărțit în 
august...

Din aceste exemple se desprinde 
clar concluzia că o familie pentru 
a fi trainică, pentru a duce o 
viață sufletească bogată, trebuie 
să dea o mare atenție organizării 
juste chiar și treburilor așa zis 
mărunte din viața de familie, or
ganizării timpului liber al soților, 
să stimuleze permanent ajutorul 
reciproc moral și material pe care 
și-l datorează soții unul altuia; 
acestea toate trebuie însă împletite 
strins cu activitatea obștească, cu 
problemele largi sociale. Numai 
astfel se poate realiza acea bogăție 
și frumusețe a vieții de familie 
bazată pe principiile noastre etice 
socialiste, care-i dă trăinicie și vi
goare tinerească.

VASILE BRAILOIU 
membru în comitetul de con
ducere al Asociației Juriștilor 

din R.P.R., Organizația 
București

Primirea delegației de industriași englezi 
la Ministerul Comerțului

au
Și
Și

romînești

U.T.M. 
nouă ac-

Chipul
Problemele construirii comunis. 

inului, proprii societății sovietice, 
basionează profund pe citi
torii noștri, ei înșiși făuritori ai 
unei lumi noi. E firesc deci ca 
însemnările lui Valentin Ovecikin 
adunate în volumul „O primăva
ra buclucașă" care reușesc să 
ransmită patosul muncii avînta- 
:e a activistului politic și lucră
torilor din colhozurile unui ra- 
on pentru ridicarea agriculturii, 
să fie primite cu un interes deo
sebit. Cele mai multe din schim
bările, din înnoirile pentru care 
uptă eroii lui Ovecikin sînt acum 
ie mult înfăptuite (acțiunea se 
betrece cu cîțiva ani în urmă) 
iar cartea este cu atît mai va- 
oroasă pentru noi cu cît, dato
rită ei, pătrundem, ca într-o rea- 
itate trăită, în miezul acelor pro
bleme și fenomene pe care pînă 
icum le cunoșteam numai din 
storicele hotărîri ale Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
nțelegem mai bine imensul răsu
net pe care înțeleptele măsuri 
idoptate l-au avut în rîndul po
norului sovietic, profunda lor le
gătură cu viața, cu cerințele pro
gresului continuu.

Eroul pozitiv al lui Ovecikin 
ipul activistului care merită a- 
:est nume este cel „căruia i se

•) V. Ovecikin: „O primăvară 
mclucașă" — Editaa „Cartea 
Rusă".

A fost amabil din partea Dv. să-mi trimiteți felicitările și 
urările Dv, de bine cu ocazia aniversării mele și yă sînt foarte 
recunoscător pentru mesajul Dv.

Sîntem fericiți de cooperarea economică crescîndă dintre ambele 
noastre țări și sperăm cu toată convingerea că eforturile pe care 
le depunem pentru cauza păcii Se vor îndrepta spre îndeplinirea 
scopurilor noastre comune.

New-Delhi, 18 noiembrie 1958.

JAWAHARLAL NEHRU

„Rapid" a deziluzionat la numai 
trei zile după ce l-a învins pe 
liderul campionatului diviziei A. 
Ne-a dezamăgit nu atit prin scorul 
0—2 cu care a fost învinsă pe 
propriul teren, ci mai ales prin 
evoluția sub orice critică a întregii

formații. Miile de spectatori pre- 
zenți la această intilnire se aștep
tau la o revanșă pasionantă cu 
speranța că formația gazdă va în
dreptăți victoria obținută în com
pania lui „Levski" cu scorul 2—1 
în deplasare, la Sofia.

Și în condiții de secetă
se pot

RECOLTE
(Urmare din pag. l-a)

Ministrul Comerțului, Marcel 
Popescu, a primit miercuri după- 
amiază delegația de industriași en
glezi formată din domnii John 
George Mac Kay, președintele so
cietății „Rustyfa", director genera! 
al uzinelor „Francis Shaw", Jo
seph Brown, președintele Consi
liului de administrație al uzinelor 
„David Bridge", vicepreședinte ai 
societății „Rustyfa", William Ches
hire, director al uzinelor „Mater 
and Plott", Peter Bennett, director 
al uzinelor „Cromptom Parkinson", 
John Victor Goddard, directorul 
uzinelor „Simon Handling" și 
Francisc Schroder, inginer șef al 
uzinelor „Lancashire Dinamo".

Au fost de față ing. M. Petri, 
adjunct al ministrului Comerțului, 
și N. Ionescu, adjunct al ministru
lui Industriei Petrolului și Chi
mia.

In cursul întrevederii s-au dis
cutat probleme legate de tratati
vele care au loc pentru livrarea 
unor instalații industriale.

★
Miercuri seam, ministrul Comer- 

ului, Marcel Popescu, a oferit o 
masă in cinstea membrilor dele
gației de industriași englezi.

A participat și A. A. Dudley, 
ministrul Marii Britanii in R. P. 
Romînă.

că voluntară peste 21.000 metri 
cubi de pămînt, reducînd astfel 
costul lucrărilor cu 380.000 lei.

— De acum înainte — ne-a 
spus tovarășul Mikloș Mihai, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. — apele provenite din 
ploi și zăpezi nu vor mai bălti 
niciodată pe pămîntul nostru ro
ditor. Se va crea și posibilitatea 
irigării acestei suprafețe, iar gos
podăria colectivă va cîștiga anual 
peste 100 tone de cereale. Tonele 
acestea înseamnă pentru noi mi
lioane de lei".

Nu aceeași atenție au acordat 
întovărășiții regulilor agrotehnice 
recomandate de știința agricolă 
înaintată. întovărășiții nu au 
prețuit rostul arăturilor adinei de 
toamnă pentru însămînțările de 
primăvară, ei nu folosesc îngră- 
șămintele agricole suplimentare 
și în mică măsură folosesc și 
celelalte îngrășăminte. Nu au in
trodus întotdeauna metoda pole
nizării artificiale suplimentare la 
cultura porumbului și cea de a 
patra și nici chiar cea de a treia 
prașilă la această cultură. Adese
ori se neglijează și plivitul, epo
cile optime de recoltare și treie
ri ș etc.

Realizările gospodăriei colecti

CRONICĂ
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine, tovară
șul Mihai Suder a fost numit mi
nistru al Construcțiilor și jMate- 
rialelor de Construcții.

â
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obține 
BOGATE

ve, succesele sale în dezvoltarea 
producției de cereale, faptul că și 
din celelalte sectoare de produc
ție colectiviștii obțin venituri a- 
nuale de 3.000.000—4.000.000 lei, 
au avut o înrîurire puternică asu
pra membrilor întovărășirii agri
cole. Și întovărășiții își muncesc 
acum pămîntul după recomandă
rile științei agricole înaintate, 
efectuează toate lucrările în co
mun, au alocat 3 la sută din ve
niturile în natură și bani pentru 
dezvoltarea fondului obștesc. 
Mulți dintre ei și-au înaintat și 
cereri pentru gospodăria colecti
vă. Printre noii înscriși sînt și 32 
de familii tinere.

Iată, deci, că și în condiții de 
secetă, prin aplicarea complexă a 
metodelor agrotehnice avansate, 
prin muncă fără preget, se pot 
obține recolte bogate.

Un atac nefructificat la poarta echipei Levski Sofia 
Foto: V. RANGA

„Levski" Sofia a jucat așa cum 
ne așteptam : echipa bine pusă la 
punct la capitolul tehnică, cu o 
perfectă legătură între comparti
mente, ceea ce a ajutat de minu
ne schimburile in viteză. întreaga 
formație beneficiază de-o remar
cabilă condiție fizică. Trebuie să 
adăugăm acestor calități elemen
tele de ordin moral, puterea de 
luptă, hotărîrea și dîrzenia pe care 
fotbaliștii de la „Levski" Sofia 
le-au dovedit din plin.

„Rapid" a evoluat diametral 
opus, cu greșeli de ordin tehnic și 
tactic, care s-au succedat de la un 
minut la altul. Timp de 90 de mi
nute jucătorii ceferiști n-au tras 
decît unul sau două șuturi pe 
poarta adversă și atunci la întîm- 
plare. Depășiți complect la capi
tolul tehnică, ei n-au fost în stare 
să compenseze această lacună prin- 
tr-o mai mare putere de luptă.

„Levski" Sofia merită cu priso
sință victoria. Acel 11 metri apă
rat de Dungu, o bară în prima 
repriză și alte cîteva ocazii ratate 
nu le-a îngăduit jucătorilor bulgari 
o victorie la un scor mai mare.

V. RANGA

Știința Timișoara 
a deziluzionat...

(Agenpres)

Noul cinematograf din Bacău
(Fotoi Agerpres)

tei
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Cînd organizația 
U.T.M. nu se ocupă 

de inovații
De curînd 18 clubul între

prinderii Iprofil, „Tehnolemn" 
din Timișoara a fost amenajată 
expoziția inovatorilor din în
treprindere.

Privind obiectele expuse te 
izbește faptul că printre nume
le inovatorilor nu se află nici 
un utemist. Care-i explicația ?

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. se ocupă prea pu
țin sau aproape, de loc de a- 
ceastă problemă. Utemiștii din 
această întreprindere nu au 
luat încă cunoștință de iniția
tiva patriotică a utemiștilor și 
tinerilor de la întreprinderea 
„Encsel Mauriciu" din Tg. 
Mureș care se desfășoară sub 
lozinca „Cîți mai mulți tineri 
și tinere inovatori". In planu
rile de muncă ale comitetului 
U.T.M. și ale organizațiilor de 
secție U.T.M. nu figurează 
problema inovațiilor și rațio
nalizărilor. Comitetul U.T.M. 
nu colaborează cu cercul 
A.S.I.T. pentru atragerea unui 
număr cit mai mare de tineri 
în rîndul mișcării de inovații. 
De altfel și tovarășul inginer 
Cornel Iancu, responsabil cu 
inovațiile în cabinetul tehnic, 
recunoaște că n-a dat atenție 
inițiativei tinerilor din Tg. 
Mureș.

Deși în întreprindere există 
o bibliotecă tehnică cu peste 
3500 de cărți, prea puțini ute- 
miști o folosesc. Organizația 
U.T.M. nu îndeamnă utemiștii 
și tinerii să frecventeze biblio
teca tehnică, la conferințele 
tehnice și la consultațiile de 
la cabinetul tehnic.

La întreprinderea „Tehno
lemn" sînt create toate condi 
țiile materiale pentru ca din 
rîndul utemiștilor să se ridice 
un mare număr de inovatori. 
Aceste posibilități nu sînt însă 
fructificate. Organizația U.T.M. 
trebuie să intensifice munca 
politică pentru a atrage
rîndul inovatorilor tot

mulți tineri muncitori, tehni
cieni, ingineri. Totodată tre
buie să se facă cunoscută fără 
întîrziere inițiativa utemiștilor 
de la întreprinderea „Encsel 
Mauriciu".

STELIAN LASCU 
muncitor

ș«
„Umbre**...

în activitatea 
tov. director

Ca o umbră a trecut pe lîn- 
gă satul Tîmburești, raionul 
Gura Jiului, caravana cu filmul 
„Umbre în port" așteptată timp 
îndelungat de țăranii muncitori 
și mai ales de tineretul din a- 
cest sat. Și aceasta deoarece 
tov. Lungu Andrei, directorul 
școlii elementare din satul Tim- 
bureștâ a spus răspicat: — Nu! 
— Nu poate rula filmul într-o 
sală de clasă în care acum o 
lună s-a făcut curățenie ! Se 
murdărește dușumeaua I Și apoi 
se face gălăgie, se tulbură li
niștea 1... (Un amănunt: direc
torul locuiește chiar în incinta 
școlii).

Și filmul n-a rulat...
încă o ’ „notă bună" pentru 

tovarășul director în activitatea 
de culturalizare a satului. Cre
dem că în această privință are 
ceva de spus nu numai tovară
șul director Lungu Andrei, 
care nu este la prima subapre
ciere a muncii culturale, ci și 
secția învățămînt și cultură a 
Sfatului popular raional Gura 
Jiului.

POPA PETRE 
zootehnist

„Educația** mâturii
In practica muncii de edu

cație a tinerilor se întâlnesc 
forme multiple și variate. La 
Fabrica de postav Azuga se 
practică însă o formă educati
vă cu totul originală, „educa
ția" cu ajutorul măturii. Cum? 
Foarte simplu. Dacă un tânăr 
are o discuție mai aprinsă 
maistrul secției — mai

dacă-I critică — ca și în cazul 
cînd comportarea lui lasă de 
dorit, este trecut pentru un 
timp la mătură. Asta chipurile 
pentru a-și „ispăși" greșelile.

Filatoarea Elena Nicolae a 
răspuns în mai multe rinduri 
obraznic maistrului. In loc ca 
organizația de bază U.T.M. să 
pună în discuția adunării 
generale atitudinea acestei u- 
temiste, a lăsat totu] pe seama 
maistrului de sector, care a 
„sancționat-o" pentru compor
tarea sa, treeînd-o la mătură 
pe timp de două săptămâni. A- 
celași lucru s-a întâmplat și cu 
Maria Radu și cu alte tinere.

Faptele acestor tineri sînt de
sigur reprobabile. Ele trebuie 
puternic combătute — însă 
prin metode educative de că
tre organizația U.T.M. și de că
tre maiștri și nu prin darea 
spre „educare" la mătură.

Din păcate, metoda de a 
trece tinerele muncitoare cali
ficate să lucreze la maturatul 
secțiilor pe timp limitat se 
folosește destul de des la Fa
brica de postav Azuga. Ciudat 
este, însă, faptul că aici comi
tetul organizației U.T.M. cu
noaște această metodă de „e- 
ducare" și se declară de acord 
cu ea.

„Educarea" muncitorilor cu 
ajutorul măturii este o formă 
străină practicii noastre de e- 
ducare a tineretului. De aceea, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. trebuie să-și schimbe 
atitudinea față de această for
mă „originală" de educare și 
să facă totul pentru a o curma 
cit mai urgent.

C. MIHAI

Nu cu mitiit timp în urmă evolu. 
ți-a formației studențești din Ti- 
mișoara anima tribunele prin jocul 
său eficace, bazat pe deschideri 
lungi la extreme, oare la rîndul 
lor puneau în situații de gol prin 
centrări precise pe masivii Cioses- 
cu și Lereter, pe atunci excelenți 
în jocul de cap. In afară de a- 
ceasta ieri „Știința" ni s-a părut 
lipsită de însuflețirea-i caracteris- 
tică (cu excepția lui Tănase și, 
într-o anumită măsură, Lereter) 
fapt datorită căruia spectatorii 
bucureșteni veniți în -număr mare 
pe stadionul Dinamo au plecat cu 
o impresie penibilă despre o for. 
mație de la car« se așteptau la! 
mai mult. Nici măcar jucătorii 
tineri introduși recent în for. 
mație — Neacșu și Mițar-u — 
n-a-u dat satisfacția cuvenită. In 
aceste condiții scorul cu care au 
pierdut ieri întâlnirea cu „Dina
mo" 4—1 (2—0) nu numai că nu 
e surprinzător ca proporții, dar 
nici măcar nu oglindește fidel o- 
caziile de gol avute de către di- 
namoviști, ocazii ce puteau duce 
în orice caz la un scor mai mare.

„Dinamo" București și-a dovedit 
ieri tncăodată maturitatea preș- 
tînd un joc orientat și eficace în 
care Ene și Suru s-au dovedit a 
fi cei mai periculoși. Echipa a de
monstrat astfel că merită locui 
ce-1 ocupă în clasament, loc care 
în urma victoriei obținute ieri le 
asigură supremația în tur-u-l aces. 
tui campionat.

E. PITULESCU
—xox—

țara
Arad : U.T.A.—Petrolul Ploeștl 

3—1 (2—0). Punctele gazdelor au 
fost marcate de Mețkas. Jlrlea și 
Petschowski. Unicul gol al ploeș. 
tenilor a fost realizat de Zaharia.

Petroșani: Jiul—C.C.A. 1—1 
(0—0). Scorul a fost deschis de 
echipa minerilor In minutul 48, 
clnd Gabor a reluat imparabil In 
plasă mingea pasată de Florea. 
C.C.A. a contraatacat puternic șl 
a reușit să egaleze prin Constan, 
tinescu.

Orașul Stalin : Steagul Roșu— 
Farul Constanța 3—0 (1—0). Au 
înscris Tlrnoveanu (2) și Hașoti.

Bacău : Dinamo — Progresul 
București 3—1 (2—0). Au marcat 
Gram (2), Eftimie și respectiv 
Smărăndescu.

In clasament conduce echipa Di. 
namo București cu 17 puncte, ur- 
mată de U.T. Arad — 13 puncte, 
C.C. A. 12 puncte (un joc mai pu.

minunatului
activist comunist
rupe inima" pentru fiecare amă
nunt legat de viața oamenilor 
sovietici (căci el nu pierde din 
vedere că pentru ei se realizea
ză nenumăratele acțiuni din care 
o parte îi revin lui). Admirabilul 
Martînov, primul secretar al co
mitetului raional de partid, duce 
această înțelegere superioară a 
răspunderii sale pînă la un act 
impresionant. In clipa cînd își

a biruit și de astă dată în sufle
tul activistului autentic care este 
Martînov. încheiată cu acest epi
sod — supremă dovadă a lucidi
tății și abnegației de comunist, 
conștient de misiunea sa — car
tea afirmă încă odată mai preg
nant adevărul care se desprinde 
din toate paginile ei — mersul 
înainte spre mal bine al socie
tății socialiste, care este țelul ac-

II E

»)

dă seama că în raionul unde el 
a obținut încă de curînd reali
zări remarcabile — înlăturînd 
unele metode nejuste și promo- 
vînd noul spirit în muncă — a a- 
părut un comunist și mai înze
strat decît el, cu un prestigiu 
imens în rîndul oamenilor mun
cii, capabil să aducă și mai mult 
folos cauzei comune dacă ar de
veni secretar al comitetului ra
ional, Martînov își înfrînge amă
răciunea și deși îl doare despăr
țirea de aceste locuri de care s-a 
atașat, cere el însuși să fie eli
berat din muncă pentru a lăsa 
locul celui mai bun. Logica vieții

tivității fiecărui conducător sau 
simplu lucrător — căruia trebuie 
să-i fie subordonate toată ener
gia, priceperea, devotamentul lor.

Intr-adevăr, acesta este țelul 
activistului comunist. El duce o 
luptă necruțătoare cu fenomene 
negative ca „borzovismul" de 
pildă, întruchiparea activității 
rupte de mase, a samavolniciei și 
absurdității.

Prin figuri ca Martînov sau 
Dolgușin autorul pledează pentru 
o concepție înaltă, creatoare des
pre munca de activist; nu au ce 
căuta în această activitate oa
meni lipsiți de un interes viu, o-

menesc pentru viața care clo
cotește în jurul lor, cei căro
ra le e mai plăcut să aibă 
de-aface cu hîrtiile decît cu oa
menii. Există în cartea lui 
Ovecikin o mulțime de oameni 
admirabili care vorbesc în numele 
vieții, președinți de colhozuri ta- 
lentațl sau foști actviști care, ur. 
mînd chemarea Partidului, pleacă 
în agricultură descoperindu-și 
astfel adevărata vocație; simpli 
colhoznici și colhoznice în care 
adevărații conducători descoperă 
uriașe resurse de energie, de de
votament și pricepere și care 
triumfă în cele din urmă asupra 
Borzovilor și Medvedevilor. Iată 
de ce „Primăvara buclucașă" 
cu toate că nu prezintă nicidecum 
o imagine idilică a realității, 
nu lasă, însă, niciodată o impre. 
sie de descurajare, de pesimism 
și resemnare. întreaga desfășu
rare a povestirii, cu numeroasele 
conflicte acute pe care le cu
prinde trezește un sentiment de 
încredere robustă în oamenii so
vietici, în forța comuniștilor Care 
duc masele înainte și îndeamnă 
la luptă hotărîtă, fără cruțare 
împotriva oricăror manifestări 
străine spiritului comunist.

F. DAN
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In Comitetul Politic al O.N.U adresatăCuvîntarea

S. B. A. urmăresc 
transformaica japoniei 

într-o unealtă a agresiunii lor In Asia

Problema folosirii alegătorilor francezi

spațiului cosmic de Maurice Thorez

in scopuri pașnice
Cuvîntarea reprezentantului U.R.S.S,

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La începutul șe
dinței din după-amiaza zilei din 18 
noiembrie a Comitetului 
care discută problema folosirii spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, a 
luat cuvîntul șeful delegației 
U.R.S.S., V. A. Zorin. Cuvîntarea 
reprezentantului sovietic a stîrnit 
în cercurile Adunării Generale un 
interes deosebit în legătură cu 
faptul că dedegația U.R.S.S. a pre
zentat recent un proiect revizuit 
de rezoluție asupra problemei în 
discuție, care, după părerea multor 
delegați, deschide calea spre o 
botărîre reciprocă acceptabilă.

După cum a reieșit foarte lim
pede din declarațiile făcute de re
prezentanții S.U.A. în Comitet, a 
spus V. A. Zorin, Statele Unite 
nu sînt gata să examineze în pre
zent problemele concrete legate de 
interzicerea folosirii spațiului cos
mic în scopuri militare și că ele 
își pun drept țel principal, doar 
examinarea problemelor privind 
colaborarea internațională în do-

Politic,

meniul studierii și folosirii spa
țiului cosmic în scopuri pașnice.

V. A. Zorin a arătat în conti
nuare că refuzul S.U.A. de a dis
cuta aspectele militare ale folosi
rii spațiului cosmic se explică mai 
ales prin două motive. S.U.A., a 
spus el, nu doresc să discute as
pectele militare ale acestei pro
bleme de cînd Uniunea Sovietică 
a pus această problemă în legă
tură cu cea a lichidării bazelor 
militare de pe teritorii . străina 
Bazele militare americane de pe 
teritoriile altor țări constituie în 
prezent nu numai o verigă impor
tantă a întregii politici de război a 
S.U.A., ci și o unealtă din cele 
mai însemnate a dominației lor 
politice în numeroase țări din di
ferite continente.

Șaful delegației U.R.S.S. a amin
tit că Statele Urate au L400 de 
baze militare pe teritoriile altor 
țări și că ele investesc fonduri 
uriașe în construirea, amenajarea 
și întreținerea acestor baze.

El a citat fapte și declarații ale

U.R.S.S. propune crearea unui Comitet 
international pentru colaborarea în domeniul 
studierii spațiului cosmic în scopuri pașnice

pașnice, care a fost prezentat spre 
examinare celei de-a XIIl-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
Proiectul de rezoluție prevede 
crearea unui comitet internațio
nal pentru colaborarea în domer 
niul studierii spațiului cosmic 
scopuri pașnice. In proiectul 
rezoluție se spune :

îi»
de

în

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
în după-amiaza zilei de 18 noiem
brie V. A. Zorin, șeful delegației 
U.R.S.S. la cea de-a XIIl-a se
siune o Adunării Generale a 
O.N.V., a organizat o conferință 
de presă. El a informat pe cores
pondenți asupra noului proiect de 
rezoluție sovietic în problema fo
losirii spațiului cosmic în scopuri

Adunarea Generală,
recunoscînd marea importanță a colaborării internaționale 

problema studierii și folosirii spațiului cosmic în scopuri pașnice, 
considerînd că o astfel de colaborare va contribui la creșterea 

înțelegerii reciproce și la întărirea relațiilor de prietenie între 
popoare,

amintind în această ordine de idei începutul încununat de suc
ces al acestei colaborări în cadrul desfășurării Anului Geofizic 
Internațional,

1 — recomandă crearea în cadrul O.N.U. a unui Comitet inter
național pentru colaborarea în domeniul studierii spațiului cosmic 
în scopuri pașnice:

2. — recomandă constituirea unui grup de pregătire pentru ela
borarea programului și statutului Comitetului internațional com
pus din reprezentanții U.R.S.S., S.UA, Angliei, Franței, Indiei, 
Cehoslovaciei, Poloniei, Romîniei, R.A U., Suediei și Argentinei,

3. — recomandă ca grupul de pregătire să pornească în munca 
sa de elaborare a programului șt statutului de la faptul că din 
funcțiile Comitetului internațional pentru colaborarea în domeniul 
studierii spațiului cosmic trebuie să facă parte: continuarea pe 
o bază permanentă a cercetărilor spațiului cosmic care se fac în 
prezent in cadtul Anului Geofizic Internațional, organizarea 
schimbului reciproc și a difuzării informațiilor cu privire la cer
cetările spațiului cosmic; coordonarea planurilor naționale de 
cercetări științifice în domeniul studierii spațiului cosmic și acor
darea de ajutor și sprijin multilateral în înfăptuirea lor.

4. — cere grupului de pregătire să raporte/e celei de-a XlV-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. rezultatele activității sale;

5. — recomandă ca acest Comitet internațional, după ce va lua 
ființă, să se înțeleagă asupra formei cuvenite a unui acord în 
ceea ce privește legătura strinsă cu Organizația Națiunilor Unite.

unor persoane oficiale din S.U.A., 
care arată că guvernul S.U.A. nu 
intenționează să renunțe la aceste 
baze. -

Al doilea motiv pentru care 
S.U.A. nu vor să discute aspec
tele militare ale problemei spațiu
lui cosmic, a spus V. A. Zorin, îl 
constituie faptul că în prezent 
S.U.A. nu vor în genere un fel de 
acord internațional privitor la in
terzicerea folosirii spațiului cosmic 
în scopuri militare cu instituirea 
unui control internațional asupra 
rachetelor, deoarece acum S.U.A. 
pun accentul principal pe crearea 
accelerată a rachetei balistice in
tercontinentale.

V. A. Zorin a subliniat din nou 
că Uniunea Sovietică consideră 
extrem de importantă rezolvarea 
problemei principale privind inter- 
z'cerea folosirii spațiului cosmic 
în scopuri militare și lichidarea ba
zelor militare de pe teritorii stră
ine și că propunerile Uniunii So
vietice in această problemă rărrrin 
in vigoare.

Delegația sovietică, a spus el, 
este însă nevoită să constate cu 
regreit că S.U.A. nu doresc în 
prezent discutarea acestei proble
me și realizarea unui acord a- 
supra ei.

Luind în considerație acest fapt, 
a spus V. A. Zorin, delegația so
vietică declară că în vederea a- 
propierii pozițiilor și a înlesnirii 
realizării unei înțelegeri, ea este 
gata să discute și să realizeze un 
acord fie și asupra unei probleme 
mai restrinse, și anume asupra 
problemei privind colaborarea in
ternațională în folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. Nici 
în această problemă S.U.A. nu 
merg mai departe de propunerea 
pur procedurală de a se constitui 
un comitet special care să prezinte 
paste un an un raport Adunării 
Generale.

Această propunere a S.U.A. și 
a celorlalte puteri occidentale, a 
subliniat V. A. Zorin, este absolut 
neîndestulătoare, deoarece în pre
zent există toate condițiile pentru 
a adopta încă în cadrul actualei 
sesiuni a Adunării Generale o ho- 
tărîre asupra fondului problemei 
privind colaborarea internațională 
în domeniul folosirii pașnice a 
spațiului cosmic sub egida O.N.U.

Delegatul U.R.S.S. a expus apoi 
tezele fundamentale ale proiectului 
de rezoluție revizuit al delegației 
sovietice, subliniind că adoptarea 
acestui proiect asigură crearea 
unei baze trainice pentru un or
gan internațional permanent care 
să studieze folosirea spațiului cos
mic în scopuri pașnice.

Delegațiile S.U.A. și Angliei au 
făcut scurte declarații în legătură 
cu proiectul sovietic de rezoluție 
revizuit.

PARIS 19 (Agerpres). — Luînd câni, și în această privință 
cuvîntul în seara zilei de 18 no
iembrie la postul de radio Paris, 
Maurice Thorez, secretarul gene
ral al C.C. al Partidului Comu
nist Francez, a chemat pe alegă
tori să voteze în apropiatele ale
geri parlamentare pentru candi- 
dații partidului comunist.

„De 6 luni, a spus Maurice 
Thorez,' guvernul are toate împu
ternicirile. Mulți dintre dv. au 
așteptat schimbări profunde. To
tuși trebuie să constatăm că nici 
o problemă nu a fost rezolvată și. 
în general problemele s-au com
plicat și mai mult.

In primul rînd războiul din Al
geria continuă și se intensifică.

Războiul din Algeria înghite 
peste două miliarde de franci pe 
zi. El adincește greutățile prin 
care trece țara. Au apărut criza 
și șomajul. Suma totală a salari
ilor clasei muncitoare a scăzut în 
octombrie 1958 cu zece miliarde 
franci. Mizeria și nevoile au cu
prins familiile de muncitori.

Singurul mijloc de a pune ca
păt odată pentru totdeauna ace
stei situații este instaurarea so
cialismului, trecerea tuturor mij
loacelor importante de producție 
și schimb în mîinile oamenilorși schimb în mîinile 
muncii.

Dar pentru viitorul 
comuniștii, care nu au 
odată adepți ai principiului totul 
sau nimic, propun ridicarea nive
lului de trai al maselor, ceea ce 
ar permite să se mărească consu
mul și să se stimuleze producția. 
Cerem majorarea generală a sa
lariilor, pensiilor și ajutoarelor 
familiale.

Una din cauzele crizei este su
punerea economiei Franței față 
de interesele miliardarilor ameri-

apîopiat, 
fost nici-

i nu 
s-a schimbat nimic. Franța este 
ținută la remorca blocului atlan
tic.

In opoziție cu această politică 
noi propunem înțelegere și co
merț cu toate popoarele, dezarma
re și pace, încetarea exploziilor 
nucleare.

Noi rămînem adepți ai priete
niei franco-sovietice, pe care șeful 
guvernului a proclamat-o în anul 
1942, cînd victoria de la Stalin
grad a încurajat și a trezit spe
ranță în inimile tuturor francezi
lor care se aflau sub jugul hitle- 
rist.

Francezi I
In situația Franței nu a avut 

! loc nici un fel de schimbare, dacă 
nu socotim schimbările în direc
ția înrăutățirii ei, deoarece ace
leași forțe sociale dirijează poli
tica țării, deoarece cei care poartă 

i principala răspundere pentru ne- 
' norocirile Franței se găsesc ca și 

pînă acum în guvern.
Numai un singur partid nu are 

nici o răspundere pentru situația 
actuală și anume partidul comu
nist ai cărui reprezentanți au fost 
înlăturați de la funcțiile ministe- 

• riale acum 11 ani. Totuși, după 
cum am arătat, în anul 1945, după 
eliberare, „renașterea Franței nu 
este o problemă care privește un 
singur om sau un singur partid, 
ci o problemă care privește pe 
toți francezii".

Celelalte partide vă fac din nou 
promisiuni pe care nu le vor res
pecta, la fel cum nu și-au respec
tat promisiunile trecute. Formu- 
lînd hotărîrile noastre, vă propu
nem și un mijloc pentru traduce
rea lor în viață : alianța tuturor 
forțelor muncitorești și democra
tice. De aceea votați pentru can- 
didații partidului comunist.

Dedarajia ministrului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze —

PEKIN 19 (Agerpres). — După asiatici să lupte împotriva asia- 
cum transmite agenția China 
Nouă la 19 noiembrie a fost dată 
publicității declarația ministrului 
Afacerilor Externe al R.P. Chine
ze, Cen I, în legătură cu tratati
vele japonezo-americane care au 
avut loc la Tokio în problema re
vizuirii „pactului de securitate".

Subliniind că S.U.A. duc ace
ste tratative cu scopul de a tran
sforma Japonia într-o unealtă a 
agresiunii lor în Asia, iar guver
nul japonez leagă și mai mult 
țara de planurile războinice ame
ricane, Cen I a arătat că guver
nul și poporul Chinei nu pot să 
nu-și exprime o serioasă îngrijo
rare și indignare în legătură cu 
complotul guvernului Kiși care 
intră în cîrdășie cu S.U.A. și 
care are o atitudine dușmănoasă 
față de poporul chinez.

Modificările pe care S.U.A. și 
Kiși intenționează să le aducă 
„pactului de securitate" sînt insă 
în totală contrazicere cu năzuin
țele poporului japonez. S.U.A. 
încearcă să revizuiască acest pact 
in așa fel incit ei să devină și 
mai inechitabil pentru Japonia. 
Fiind de acord să facă unele con
cesii formale, S.U.A. cer în 
schimb Japoniei sacrificii și mai 
mari. Planurile pe care le urmă
resc S.U.A., arată Cen I, sînt ab
solut clare. In primul rînd, ele 
intenționează să pretindă Japo
niei ca sub firma „apărării co
mune" să-și asume obligații pen
tru apărarea bazelor militare a- 
mericane, în al doilea rînd — să 
extindă zona „apărării comune" 
asupra întregii regiuni apusene a 
Oceanului Pacific și în al treilea 
rînd. Ia nevoie, să atragă Japo
nia într-un război nuclear astfel 
îneît aceasta să scoată pentru 
S.U.A. castanele din foc.

Cen I a arătat în continuare că 
S.U.A., au acceptat să revizuias
că „pactul de securitate" după ce 
suferind înfrîngeri în Orientul A- 
propiat și Mijlociu, precum și în 
regiunea strîmtorii Taivan, au în
ceput să caute cu înfrigurare un 
sprijin puternic care să joace ro
lul de avanpost american în Ex
tremul Orient în scopul înfăptui
rii intențiilor lor de a-i sili „pe

ticilor".
La rindul său, guvernul Kiși- 

se spune în declarație, consideră 
că noua înțelegere cu S.U.A. poa
te să-i permită reînvierea milita
rismului japonez, înăbușirea ne
mulțumirilor și împotrivirii po
porului japonez, salvarea Japo
niei dht criza economică care se 
adincește continuu și satisfacerea 
dorinței lacome a monopoliștilor 
japonezi de a-și întinde labele a- 
supra Taivanului și de a între
prinde o expansiune în Asia de 
sud-est.

Poporul chinez, se spune în în. 
cheierea dec'arației lui Cen I, a 
sprijinit întotdeauna și sprijină 
poporul japonez în lupta lui pen
tru independență, pace și demo
crație și dorește sincer ca Japo
nia să devină un stat pașnic și 
neutru. Japonia independentă, de
mocrată, pașnică și neutră trebuie 
să stabilească cu celelalte țări, și 
în primul rlnd cu țările Asiei, le
gături economice reciproc avanta
joase și pe bază de egalitate și 
împreună cu aceste țări să lupte 
pentru înflorirea economică și 
coexistența pașnică. Aceasta este 
singura perspectivă luminoasă 
pentru Japonia.

Primul autocamion 
coreean

PHENIAN 19 (Agerpres).— 
După cum transmite postul de 
radio Phenian, în R.P.D. Co
reeană, la uzina de reparații 
auto din Tokcihen a fost con
struit pentru prima oară în 
istoria Coreei autocamionul 
„Sînni-58“ („Victoria-58“). 
Muncitorii uzinei de reparații 
auto de la Tokcihen intențio
nează ca în anul viitor să pro
ducă peste 3000 de autocami
oane de acest tip.

Anglia respinge 
noua versiune a 

planului Rapacki
LONDRA 19 (Agerpres).—După 

cum anunță agenția France Presse, 
ministrul de Externe britanic, Sel- 
wyn Lloyd, a declarat in Camera 
Comunelor că Marea Britanie res
pinge și noua versiune a planului 
Rapacki cu privire la crearea unei 
zone denuclearizate în Europa 
centrală. Fără să aducă nici un 
argument serios în sprijinul afir
mațiilor sale Selwyn Lloyd a pre
lins că prin aplicarea planului Ra
packi „se modifică echilibrul de 
forțe" în defavoarea puterilor oc
cidentale din cadrul N.A.T.O.

Greva corpului didactic 
de la Facultatea de științe din Paris

PARIS 19 (Agerpres). — Greva 
corpului didactic de Za Facultatea 
de științe din Paris a început la 
19 noiembrie printr-o manifestație 
în curtea Sorbonei la care au par
ticipat 5000 de studenți și nume
roși membri ai corpului profeso
ral, Mulți dintre profesori erau 
îmbrăoați în robe „pentru a su
blinia, cum relatează France 
Presse, importanța mișcării".

Mai mulți profesori au luat oue 
vîntul în fața studenților. Profe
sorul Routhier a spus: „Vrem să

ni se asigure mijloacele necesara 
pentru a munci în condiții nor
male. Ne trebuie localuri, mai 
multe localuri. Ne trebuie profe
sori, deci mai multe credite acor
date înoățămîntului. Structura în- 
vechită a facultăților trebuie să fie 
reînnoită pentru ca ele să poată 
funcționa în condițiile lumii mo
derne și nu în condițiile de pe 
vremea lui Napoleon".

Studenții au făcut o caldă mani
festație de simpatie pentru profe
sorii lor aflați în grevă.

Prin
Tn Japonia ia amploare lupta maselor populare împotriva stocării armelor nucleare pe teritoriul 

țării și împotriva bazelor militare americane. In fotografie: marșul demonstrativ al oamenilor muncii 
japonezi spre una din bazele militare americane din Japonia.

A ust ralia

IN CIPRU vastă operațiune de reprimare 
împotriva patriofilor ciprioți

NICOSIA 19 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, la 18 noiembrie trupele bri
tanice din Cipru au început o va
stă operațiune de reprimare împo
triva membrilor E.O.K.A. Această 
operațiune se desfășoară în special 
în vestul și nordul Ciprului, cu- 
prinzînd orașele Paphos, Kyrenia 
și alte 8 sate din împrejurimile 
lor. Totodată, în aceste localități

a fost introdusă din nou interdici 
ția de a circula pe străzi pe o pe
rioadă nedeterminată. Pînă în pre
zent au și fost semnalate mai mul
te arestări. Aceeași sursă anunță 
că în sud-vestul insulei, în orașul 
Prodromos, studenții Institutului 
forestier au declarat greva foamei, 
în semn de protest față de trata
mentele inumane aplicate de solda- 
ții englezi.

Noi arestări în rîndurile 
ofițerilor

DAMASC 19 (Agerpres). — 
După cum transmite din Amman 
corespondentul ziarului sirian „A- 
lef-Ba“, în ultimele zile situația 
din Iordania s-a complicat serios. 
In prezent în țară domină, de fapt, 
agenții spionajului englez cărora 
regele Hussein le-a dat largi îm
puterniciri și care controlează po
liția și serviciul de siguranță al 
Iordaniei.

iordanieni
In ultimele zile, relatează cores

pondentul, autoritățile iordaniene 
au efectuat o serie de arestări în 
rîndul ofițerilor armatei iordanie-j 
ne care au declarat fățiș că nu 
cred în versiunea oficială a inci
dentului în legătură cu avionul în 
care se afla regele Hussein. Prin-; 
tre cei arestați se află șeful ser
viciului de spionaj al armatei ior
daniene.

Situația din Sudan se normalizează

Lingă clădirea aeroportului un 
stilp indicator cu niște săgeți pe 
car» scrie : Londra 13.500 km., 
San Francisco 9.700 km.. Tokio 
4.500 km.. Santiago 14.300 km. 
tn jur oceanul și jungla, pe cer 
constelații necunoscute cu crucea 
sudului printre ele. E Port Dar
win, capătul lumii și totodată 
primul petec de pămint austra
lian.

E greu să te obișnuiești cu 
distanțele de aici. Pe hărțile 
atlazurilor școlare. Australia ocu
pă tot atita loc cit o țară euro
peană oarecare și tot astfel se 
intipărește în memorie. Abia so
sit aici, după ce afli că de la 
Port Darwin la Melbourne sînt 
3.200 km. pe calea aerului, că 
intre aceste orașe despărțite de 
un pustiu, întins cit o treime, 
din Sahara, nu există comunica
ție feroviară, că de la Sidney la 
Perth trenul ce străbate Austra
lia de la Est la Vest face cinci 
zile, îți dai seama că ai în fața 
ta mai mult un continent decît 
o țară.

PRIMA IMPRESIE

căsuță își are petecul ei de gazon 
tuns cu religiozitate în fiecare 
duminică și devenit des ca peria. 
De altfel în Australia nu Vezi ni
căieri în parcuri tăblițe cu „nu 
căleați pe iarba" — australianul 
umblă pe poteci doar cînd plouă 
?* iarba este udă.

CU CE SA UMPLI
PROGRAMUL?

Prima impresie la sosirea în 
Melbourne este că străbătînd mii 
și mii de kilometri deasupra 
țărilor arabe. Iranului, Indiei, 
Birmaniei. Malaiei, te-ai reîntors 
printr-o minune in Anglia, atit 
de englezești sînt toate : limba. 

. obiceiurile, oamenii, clădirile, 
mașinile, străzile.

Mergînd cu mașina prin nesfir- 
șitele cartiere ale Melbourne-ului, 
nu te părăsește senzația că treci 
printr-un orășel provincial en
glez mărit de sute de ori. tn a- 
fana celor cîțiva km. pătrați ai 
centrului administrativ-comercinl 
cu blocuri mari, moderne, se în
tind la nesfirșil cartiere cu că- 
suțe-vile mici de un etaj, împăr
țite prin străduțe înguste ce se 

întretaie în unghi drept. Fiecare

Gazonul, biserica și sportul 
sînt singurele ocupații admise 
duminica. Toate cinematografele, 
teatrele, localurile distractive 
sînt oprite. Majoritatea restau
rantelor sînt închise ; la cele ră
mase deschise muzica e interzisă 
și se servește meniu fix. Pe scurt 
e o plictiseală de nu știi unde să 
te ascunzi de ea. De ieșit afară 
din oraș nu prea ai unde : plaja f 
la ocean și citeva coline împădu
rite, asta e tot ce-ți oferă împre
jurimile.

Viața culturală e săracă în 
Australia. Operă nu există, fil
mele australiene nu strălucesc. \ 
Schimbul de artiști, de echipe i 
teatrale, de ansambluri de dan
suri, e inexistent. Relațiile cultu
rale cu țările asiatice sînt sabo
tate de guvernul liberal iar cu ■ 
Europa... cine o să piardă săp- i 
tămîni de zile și să plătească 
3.000 de dolari de cap de om 
numai transportul ? De aceea și 
televiziunea s-a înfiripat greu în 
Australia : n-are cu ce să umple 
programul.

Ignoranța australienilor în ceea 
ce privește restul lumii e ului
toare. Nici unul din cei pe care 
i-arn pus în glumă să enumere 
toate țările Europei n-a putut \ 
s-o facă Dacă englezii au ajuns 
proverbiali prin faptul că învață 
greu alte limbi, apoi australienii 
cu toții nu cunosc decît engleza. 
Franceza, rusa, germana sînt 
pentru ei niște limbi exotice vor
bite la antipozi.

„SÎNT AUSTRALIAN - 

Șl NU JOHN BULL"

Tradițiile engleze sînt puter
nice, e drept, însă depărtarea 
enormă de Anglia, izolarea, ne
voia de a lupta în comun cu na
tura aspră și uscată a continen
tului care fără muncă multă nu 
dă roade, lipsa rămășițelor feu
dale, tradițiile democratice ale 
primilor pioneri au făcut ca au
stralianul simplu să difere pro
fund de englez. E sincer, foarte 
deschis, naiv chiar, săritor la 
nevoie, entuziast în acțiuni, ii 
plac glumele, ride in hohote, nu 
e „protocolar", te invită acasă 
imediat ce te-a cunoscut. Și apoi 
tradiții ca tradiții, dar australia
nului nu-i plac englezii. — „Sint 
australian și nu John Bull" — 
răspunse enervat și cu mindrie un 
coleg localnic cu care ne întor
ceam pe jos de la un congres la 
care asistasem ; „englezii sint 
prea reci, prea uscați pentru noi 
și apoi destule amintiri negre a- 
vem din timpul cind am fost o < 
colonie a coroanei britanice ca 
să-i pomenim cu binele".

Cu timpul s-a născut în austra
lieni un puternie 
tiv și fiepare intervine 
lunci cînd legile de conviețuire 
pașnică sînt călcate. ,(De ce nu 
mergi mai repede ?“ — întreb 
odată pe un șofer care rula la 
miezul nopții cu vreo 40 km. pe 
oră pe o stradă principală care 
in afara rarilor trecători era

e 
tot 
eu.

filme, precum și beția, care con
stituie o problemă din ce in ce 
mai gravă, aceasta a fost rezolva
tă la Melbourne întrun mod care 
se voia original dar care a căpătat 
aspecte comice. Astfel, s-a hotă- 
rît să se interzică orice băutură 
alcoolică de la ora 6 seara in 
sus, presupunind că pînă se în
tunecă orice bețiv are timp să se 
trezească. Rezultatul este că la 
5 jumătate cînd se închid maga
zinele și birourile e o goană pe 
întrecute spre cel mai apropiat 
restaurant sau bar unde lumea 
se înghesuie în picioare și bea pe 
nerăsuflate pahar după pahar de 
rachiu — cu ochii la minuta
rele

rile și jungla din nord. Acolo 
trăiesc ca niște animala în 
țarcuri, mai bine-zis se sting eu 
încetul lipsiți de ajutor, izolați 
pînă într-atîta incit nici austra
lienii n-au voie să-i viziteze de
cît cu autorizații speciale.

TRADIȚIILE DE LUPA
SINT VII

spirit colec-
a-

complect pustie. — „Nu 
Voie“ răspunde el. — „Păi 
nu te vede nimeni" îl încerc 
— „Da. dar primul trecător care 
observă’ că am depășit viteza mă 
reclamă imediat"

Cu toate acestea banditismul 
crește vertiginos în Australia. De 
vină este influența americană ce 
pătrunde tot mai puternic prin 
literatura de aventuri, reviste.

ceasului.
PE UNDE AU LOCUIT

INDIGENII
Am spus că peisajele austra

liene sînt sărace. O călătorie de 
citeva sute de kilometri afară din 
oraș nu mi-a lăsat ca amintire 
decît întinderi nesfirșite, ușor 
vălurite de iarbă, cu pilcuri de 
copaci fără umbră, cu forme neo.. 
bișnuile, ciudat contorsionate, fără 
niqi un piriiaș măcar, cu cite o 
schelă de fintînă arteziană cu o 
turmă de oi îp jur. Impresia de 
neobișnuit, de ceva cu totul di
ferit de ceea ce e pe la noi e 
întărită de clima nemaipomenit 
de schimbătoare. I 
zi de călătorie 
trei anotimpuri. Dimineața 
frig tăios adus de vîntul din An
tarctica, la prinz o căldură tori
dă și lumina orbitoare a soare
lui tropical, iar după amiază o 
ploaie rece de toamnă. Cînd va 
pe. aceste meleaguri au locuit in
digenii, negrii australieni Au 
fost masacrați fără milă de pri
mii : coloniști și ceea ce n au 
făcut gloanțele au desăvîrșil bo- . 
Iile, alcoolul, mizeria. N-au mai 
rămas decît vreo 70.000 refu- 
giați în rezervațiile din pustiu-

australieni-
ai mișcării chartiste 

condamnați și de- 
păutătorii de aur, 

pămînturilor virgine

lntr-o singură 
am trecut prin, 

un

fn Australia cei ce muncesc 
duc de decenii o viață grea.

Pentru ca măcar o parte din 
bogățiile Australiei să fie folo
site de marea masă a oamenilor 
muncii a fost nevoie de lupte 
dirze ale muncitorilor australieni. 
Australia e țara celor mai vechi 
sindicate Strămoșii 
lor, membri 
din Anglia, 
portați aici, 
pioneri ai ‘
le-au lăsat în moștenire tradiții 
democratice și de luptă, care fac 
clasa muncitoare din Australia să 
fie mai avansată decît în restul 
imperiului britanic. Astfel, cînd 
în 1951 guvernul liberal al lui 
Menzies a încercat să ilegalizeze 
partidiil comunist, întreaga clasă 
muncitoare s-a ridicat împotriva 
acestei măsuri și tentativa reac
ționară a fost respinsă printr-un 
referendum la care a participat 
poporul întreg.

*

Printre organizațiile de tine
ret. sint multe care păstrează vii 
tradițiile revoluționare ale mun
citorimii australiene. Una dintre 

■ ele, organizația „Eureca" denu
mită astfel după numele unui 
orășel de mineri în care pe la

mijlocul secolului trecut a avut 
loc prima mare grevă și ciocniri 
armate cu forțele guvernamen
tale, ne-a invitat în preziua ple
cării noastre la o seară tovără
șească.

Am fost întîmpinați încă din 
stradă și aduși într-o sală mare 
unde dansurile erau în toi. To
tul s-a oprit imediat și zeci de 
tineri și tinere ne-au înconjurat 
urîndu-ne bun venit. Imediat au 
început să curgă întrebările. 
Pentru ei. Romînia era mai mult 
decît o țară îndepărtată și ne
cunoscută — era o țară socia
listă. Fluierături admirative și 
ochi mari a provocat constatarea 
că proporțional cu numărul 
populației, 50% mai mulți tineri 
învață la noi în școli superioare 
decît țn țara lor considerată 
printre cele mai avansate țări ca
pitaliste de pe glob. Tinerii mun
citori dădeau din cap și se uitau 
unul la altul cînd au aflat de 
proporția celor ce primesc burse, 
noțiune practic necunoscută în 
Australia. Întrebările se succedau 
neîntrerupt, cercul în jurul nos
tru se strîngea și nu mai 
deam să răspundem. Pînă 
mă organizatorii au spart 
da și au impus o ordine : 
late din noi merge să danseze, 
jumătate răspunde la întrebări, 
apoi se schimbă. Ne-am supus și 
pentru prima oară în viață am 
văzut cum fetele se bat între ele 
pentru cinstea de a dansa cu bă
ieții veniți de la celălalt capăt al 
lumii, din îndepărtata și totuși 
apropiata Romîhie socialistă.

Întrebărilor urmau povestiri 
despre viața lor, despre realită
țile australiene, dansurilor le ur. 
mau cînlece vechi ale pioneri- 
lor, minerilor și păstorilor aus
tralieni cîntate de toți în cor, 
slînd jos pe podea. ",

Ne-am despărțit de ei și de 
Australia cu convingerea că a- 
cești tineri, muncitori cinstiți, cu ■ 
adevărat patrioți și progresiști, 
al căror, număr crește neîncetat, 
constituie zălogul viitorului aces
tei țări tinere ca și ei.

ALEXANDRU ȘIPERCO

CAIRO 19 (Agerpres). — Ci
tind agenția United Press Interna
tional, postul de radio Cairo re- 
latează că situația la Khartum a 
început să între în normal. La 19 
noiembrie ziarele au reapărut. 
Tancurile care patrulau pe stră
zile orașului după lovitura de stat_ 
au fost retrase în mare majoritate. 
Băncile, instituțiile și școlile își 
desfășoară activitatea normal. Ac
tivitatea ministerelor nu a fost 
întreruptă, iar în ziua de 19 no
iembrie noii miniștri au luat pos
turile în primire.

La 18 noiembrie, șeful noulu 
guvern al Sudanului, Ibrahim Ab 
bud, i-a invitat pe editorii ziare 
lor și pe corespondenții străini, in 
formîndu-i asupra anulării cenzuri 
care fusese introdusă cu prileju 
loviturii de stat.

Ibrahim Abbud a declarat re 
prezentanților 
vem va tinde 
veranității și 
Guvernul va 
blemele oare 
vate.

presei că noul gu 
spre menținerea su 
independenței țări 
examina toate pre 
au rămas nerezo!

REDACflA SI ADMINISIRAIIA : Tiparul: Comb’natul P-tig^afic Casa Sînteii „I. V Stalin".

pridi- 
la ur- 
bloca- 
jumă-

Con[ erința experților de la Geneve
GENEVA 19 (Agerpres),' — prezentanții U.R.S.S., Poloniei : 

La 19 noiembrie a avut loc sub Italiei. _ _ ,, ,, ,
președinția reprezentantului Po
loniei ședința ordinară a Confe
rinței experților în problema mă
surilor pentru preîntîmpinarea 
unui atac prin surprindere. La 
conferință au continuat dezbate
rile la care au luat cuvîntul re-

Reprezentantul Italiei, în ni 
mele puterilor apusene — part 
cipante la conferință, a supt 
spre examinare un document i 
problema mijloacelor tehnice c 
control pentru preîntîmpinare 
unui atac prin surprindere.

Următoarea ședință va ave 
loc la 20 noiembrie.

MOSCOVA. — La 19 noiembrie 
N. S. Hrușciov. președintele Con
siliului de M’niștri al U.R S.S., a 
primit La Kremlin delegația muni. 
cipalității orașului Bagdad, con
dusă de generalul de 
Abdul Madjid, care se 
Uniunea Sovietică la

brigadă 
află în 

invitația 
Comitetului Executiv al Sovietului 
din Moscova

PR AGA — După cum transmi
te Ceteka, la /9 noiembrie a pă
răsit Praga pierind cu un tren 
special spre Republica Populară 
Bulgaria. țtU'-o vizită de prietenie, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii. Cehoslovace,

CAPE CANAVERAL. - Agenția 
Associated Press anunță că la 18 
noișmbrie. a avut loc în Statele 
Unite o nouă încercare de lansare 
a unei rachete balistice de tip 
,,Navajo" de către forțele aeriene

ale S U.A După 60 de secunde d 
la lansarea el racheta s-a prăbr 
șit în flăcări în Oceanul Atlanti- 
Cauzele eșecului încă nu au fo: 
stabilite,

PARIS. — Agenția „Front 
Presse” anunță că generalul £ 
Gaulle șl cancelarul Adenauer : 
vor întilni Za 
Germania.

NEW 5ORK. 
nunță agenția 
Dag Hammarskjoeld. secretar g 
neral al O.N U.. a anunțat r 
grupul de observatori militari , 
O.N.U. în Liban va fi retras.

NEW YORK. - In statele Uni 
a sosit un mare g'up de tilriș 
sovietici — cineaști, scriitori și a 
tiști. Turiștii sovietici vor rămlr 
în S U.A. 12 zile. .

26 noiembrie i

— După cum a 
..France Presse
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