
Spre noi $l importante
succese in dezvoltarea

economiei naționaleI

După cum se știe, intre 
. 26-28 noiembrie a.c., a» 
avut loc ședința plena-

• ră a C.C.. al P.M.R., care a 
dezbătut proiectul planului de 
stat pe anul 1959. La această, 
plenară, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a prezentat o 
expunere cu privire la sarci
nile organizațiilor de partid, 
organelor de stat și economice,, 
organizațiilor de masă, în do-

[ meniul dezvoltării economiei na- 
k ționale în anul viitor. Plenara 
• a aprobat expunerea făcută și. 
[ măsurile în vederea creșterii 
> mai accentuate a producției in- 
l dustfiale, dezvoltării agricultu- 
[ rii socialiste și sporirii produc- 
» ției agricole, valorificării cit 
» mai intense a rezervelor inter- 
[ ne ale economiei și ridicării ni- 
i telului de trai al oamenilor 
[ muncii.
[ Citind textul expunerii, fieca- 
• re om al muncii își simte inima 
’ plină de mindrie atit pentru 
k succesele dobindite pină acum 
► în dezvoltarea economiei noas

tre cit și pentru perspectivele 
largi ale dezvoltării mai 

[ accentuate a economiei pa
triei în anul ce urmea-

[ ză. Citind textul expunerii 
[ fiecare dintre noi are clar in 
[ față sarcinile cele mai impor- 
k tante, obiectivele principale, di- 

recțiile în care trebuie îndrepta
te eforturile tuturora pentru a 

, asigura noi victorii pe drumul
> spre Socialism, spre bunăstarea
f crescindă a celor ce muncesc. 
L Așa cum se arată în ex- 
k punerea tovarășului Gheorghe
| Gheorghiu-Dej, proiectul planu-
! lui de dezvoltare a economiei
k naționale pe anul 1959 se spri-
| jină pe realizările importante
L dobindite în ultimii ani de oa-
ț menii muncii, realizări ce ogtin-
J dese capacitatea clasei muncl-
k toare, a statului nostru demo

crat-popular, de a asigura mer
sul mereu înainte al țării noa
stre spre socialism.

Industria noastră cunoaște un 
puternic avînt. Producem anul 
acesta de 5,6 ori mal multă 
fontă ca în 1938, de 3,3 ori mai 
mult oțel, de 2,6 ori mai mult 
cărbune, de 17 ori mai mult 
gaz metan, de 5,2 ori mai mult 
ciment, de 2 ori mai multe țe
sături de bumbac, lină și mă
tase. de 2.5 ori mai mult ulei 
și de 2,1 ori mai mult zahăr. 
Realizări însemnate au fost ob
ținute și în construcția socialis
tă la sate, in creșterea produc
ției principalelor culturi agri
cole. La 1 noiembrie 1958 sec
torul socialist al agriculturii 
cuprindea 15.723 gospodării co
lective, cooperative agricole de 
producție și întovărășiri cu 
peste 1.760.000 familii, ele re- 
prezentind peste 55 la sută din 
suprafața agricolă a țării.

Creșterea și consolidarea sec
torului socialist al agriculturii 
este o expresie vie a încrederii 
cu care țărănimea muncitoare 
pășește pe drumul indicat de 
partid.

Roadele realizărilor dobindite 
în activitatea de producție, în 
industrie și agricultură, roadele 
creșterii productivității muncii 
și reducerii prețului de cost al 
produselor se resimt pe piață, 
in magazinele de stat și în co
operativele de consum unde
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populația găsește 
cantități tot mai 
mente mai variate 
te mai bună. Roadele acestor 
realizări se resiirjt în creșterea 
salariului real ai celor ce mun
cesc în sectorul socialist de stai 
și care este anul acesta cu a- 
proape 60 la sută mai măre de
cît în 1950, se resimt in .creș
terea considerabilă a venituri
lor țărănimii muncitoare, în 

-fondurile mereu mai mari pe 
care statul le poate aloca pen
tru construcția de-locuințe (in 
cei trei ani care ati trecut de 
la Congresul al ll-lea al P.M.R. 
s-au realizat din fonduri și cre
dite de stat in Orașe și centre 
muncitorești o suprafață locui
bilă de circa 1.400.000 m,p. re- 
prezentînd aproape 40.000 de a- 

. parlamente.
In puternic contrast cu ma

rasmul economic din țările ca
pitaliste amploarea și ritmul ra
pid de dezvoltare a economiei 
noastre socialiste, avintul eco
nomic general al tuturor țări
lor lagărului socialist in frunte 
cu U.R.S.S. demonstrează din 
plin superioritatea economiei 
socialiste planificate, a orîndu- 
irii socialiste, a relațiilor de. tip 
nou statornicite între țările la
gărului socialist. Poporul nos
tru simte din plin ajutorul fră
țesc, internaționalist al Uniunii 
Sovietice cu imensa ei forță e- 
conomică, care ne livrează uti
laje și echipamente industriale 
de prim ordin pentru fabrici și 
uzine, minereuri și mașini ne
cesare programului nostru de 
industrializare. Acum, pentru a 
sprijini intensificarea ritmului 
de dezvoltare a industriei noas
tre chimice guvernul sovietic 
s-a declarat de acord să ne li
vreze pe credit un număr de 
noi unități ale industriei chimi
ce. Ajutorul frățesc acordat de 
U.R.S.S., relațiile frățești de co
laborare și intrajutorare tovă
rășească cu U.R.S.S. și cele
lalte țări din marea familie a 
statelor socialiste, constituie un 
factor de mare însemnătate in 
dobindirea 
pe drumul 
liste.

’ L Oamenii
noastră sînt profund recunoscă
tori poporului sovietic — con
structor al comunismului — 
pentru sprijinul frățesc pe care 
ni-l dă in vederea asigurării 
unui avint continuu a| econo
miei noastre. Legăturile frățești 
dintre țările socialiste, legături 
nemaicunoscute in istoria rela
țiilor dintre state, însuflețesc 
poporul nostru in munca sa a- 
vîntată.

Oamenii muncii din țara 
noastră știu că la baza tuturor 
realizărilor obținute pină acum 
stă conducerea de către partid. 
Rezultatele obținute în toate ra
murile de activitate economică 
și sociat-culturală sînt ilustra
rea justeței politicii partidului, 
al cărei scop este satisfacerea 
în măsură crescindă a nevoilor 
oamenilor muncii, ridicarea 
continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce 
muncesc.

Văzînd în politica partidului 
propria lor politică, expresia in
tereselor lor vitale, oamenii 
muncii din tara noastră, tinere-

mărfuri în 
mari, sorti
și de călită-

succeselor noastre 
construcției socia-

muncii din țara

tul muncitor, nu-și precupețesc 
forțele pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

Acum, partidul ne cheamă 
ca, pe temelia trainică a reali
zărilor deja dobindite, să asi
gurăm un ritm mai impetuos 
de dezvoltare a economiei na
ționale. Și acest lucru este pe 
deplin posibil. Așa cum se a- 
rată in expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. pro
iectul planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 
1959, întocmit pe baza Direc
tivelor Congresului al H-lea al 
partidului pentru perioada 
1956—1960 și a indicațiilor 
date de Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., asigură prin pre
vederile sale dezvoltarea mai 
departe și intr-un ritm mai 
intens a industrializării socia
liste a țării și lărgirea bazei 
tehnico-materiale in agricul
tură in vederea sporirii însem
nate a producției industriale și 
agricole. In anul 1959 — con
form prevederilor proiectului 
de plan —r vor 
funcțiune o serie de impor
tante obiective industriale în- 
cepindu-se totodată construi
rea unor noi și importante în
treprinderi și intensiflțîndu-se 
ridicarea nivelului tehnic al 
întreprinderilor existente. Se 
va înfăptui mai departe, con
secvent, politica leninistă de 
Industrializare, bazată pe dez
voltarea cu precădere a in
dustriei grele și în primul rind 
a industriei constructoare de 
mașini. Producția de oțel a in
dustriei siderurgice urmează 
să crească cu 38 la sută, față 
de anul 1958, iar cea a indu
striei constructoare de mașini 
cu 14 la sută. O creștere în
semnată urmează să cunoască 
și industria chimică precum și 
industria bunurilor de larg 
consum. Se vor extinde pros
pecțiunile petrolifere, se va 
accelera industrializarea și va
lorificarea superioară a lem
nului. Printre produsele noi 
de înaltă tehnicitate sint pre
văzute a se realiza In 1959 
primele locomotive Diesel elec
trice, nave de tonaj mai mare, 
combine perfecționate pentru 
recoltat porumb precum și 
alte utilaje și mijloace tehn.- 
ce moderne. In 1959 se vor 
produce pentru prima oară la 
noi in țară 1000 tone de fire 
și fibre sintetice din care se 
vor realiza 1.500.000 m.p. țe
sături și 700.000 bucăți trico
taje. Va crește mecanizarea a- 
griculturii, se va face un În
semnat pas înainte pe linia 
chimizării treptate a agricul
turii, se vor extinde lucrările 
pentru lărgirea suprafețelor 
arabile. O preocupare susținu
tă va exista pentru dezvolta
rea continuă a sectorului so
cialist al agriculturii și mări
rea producției agricole. Va fi 
dezvoltată cultura sfeclei de 
zahăr și cultura de floarea- 
soarelui, astfel incit in I960 
să acoperim necesitățile de 
consum din producție proprie, 
lichidind importul de zahăr și 
ulei; urmează să crească șep- 
telul de oi și să se îmbunătă
țească rasele de ovine in 
scopul acoperirii, în cea mai 
mare parte, a producției de 
lină din producție internă. Se 
vor construi și moderniza dru
muri al căror kilometraj va 
întrece de două ori pe cel rea-
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Bogata activitate cultural-educativă 
a tineretului din Capitală

Republicii Populare Romîne 
în problema normalizării

situației din Berlin
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Organizațiile U.T.M. din Capi
tală se preocupă îndeaproape de 
organizarea timpului liber al tine
rilor intr-un mod cit mai plă
cut și mai instructiv.

La colțurile U.T.C. din între
prinderi și instituții, de pildă, s au 
ținut anul acesta 800 de conferin
țe pe diferite teme, li care au par
ticipat mai mult de 100.000 de ti
neri. De asemenea aproape 80.000 
de tineri au participat la nume
roasele intilniri organizate cu 
membri de partid luptători din 
ilegalitate și cu muncitori frun
tași.
Majoritatea organizațiilor U.T.M., 

casele de cultură ale tineretului și 
cluburile au organizat „Joi ale ti
neretului" în cadrul cărora s-au 
ținut recenzii de cărți, s-au orga
nizat seri literare, simpozioane, 
audiții muzicale, intilniri eu scrii
tori, tinerii au învățat cîntece pa
triotice, au participat la diverse 
concursuri „Drumeții veseli" și 
„Cine știe cîștigă".

Numărul cititorilor tineri crește 
continuu, tn prezent în Capitală 
sînt peste 20.000 de purtători ai 
insignei „Prieten al cărții", iar la 
etapa întîia a fazei superioare a 
concursului „Iubiți cartea" au par. 
ticipat' în acest an 8000 de tineri 
bucureșteni.

Pentru educația artistică a tine
rilor din Capitală au fost organi
zate aproape 100 de cercuri de 
„Prieteni ai muzicii, filmului și 
teatrului", cercuri de artă plastieă 
și cercuri literare, clnecluburi, în 
care activează peste 3000 de ti
neri.

Organizațiile U.T.M. din Capi
tală an luat sub patronajul lor 42 
statui, monumente istorice și plăci 
comemorative pe care le îngrijesc.

Pentru cunoașterea frumuseților 
și bogățiilor patriei au fost orga
nizate anul acesta peste 500 de 
excursii în diferite regiuni ale 
țării, la care au participat mai 
mult de 60.000 de tineri.

(Agerpree)

Guvernul și poporul romîn salută cu toată căl
dura și sprijină noua și importanta inițiativă a 
Uniunii Sovietice cu privire la normalizarea situa
ției din Berlin — problemă care prezintă pentru 
toate țările europene, între care și țara noastră, 
un interes deosebit.

De multă vreme atenția guvernului și poporului 
romin este reținută de evoluția neliniștitoare a 
lucrurilor in Germania occidentală ca urmare a 
cursului primejdios imprimat de S.U.A., Anglia și 
Franța dezvoltării acestei părți a Germaniei. Dato
rită politicii puterilor apusene, R.F. Germană este 
remilitarizată in ritm accelerat, efectivele armatei 
vest-germane sînt sporite continuu, înzestrate cu 
arme atomice, iar elementele revanșarde proclamă 
pe față intențiile lor agresive. Această stare de lu
cruri creează o amenințare nu numai pentru R.D. 
Germană și alte țări socialiste, dar și pentru toate 
țările europene.

Nu odată, popoarele Europei au fost victime ale 
agresiunii militarismului german, acest vrăjmaș 
Înverșunat al libertății șl independenței popoarelor, 
al culturii și civilizației umane. Poporul ronvn a 
avut de suferit in două rinduri mari pierderi de 
vieți omenești și distrugeri de bunuri materiale de 
pe urma militarismului german. Ca și celelalte po
poare europene, el este adine interesat ca primej
dia ce o creează pentru cauza păcii refacerea mi
litarismului în Germania occidentală să fie Înlă
turată. ca întregii Germanii să 1 se asigure o dez
voltare pașnică și democratică.

Militarismul german n-ar fi constituit astăzi o 
problemă și ei n-ar mai fi amenințat pe nimeni dacă 
S.U.A., Anglia și Franța, ca părți semnatare ale 
acordului de la Potsdam, și-ar fi respectat ca și 
Uniunea Sovietică angajamentele asumate de a 
stirpi din rădăcini militarismul și baza sa econo- mări de neprevăzut, 
mică — marile monopoluri și carteluri, creind con
dițiile pentru dezvoltarea unui stat german unit, 
pașnic și democratic.

Călcind in picioare prevederile acordului de la 
Potsdam, puterile occidentale au provocat in mod 
deliberat scindarea Germaniei, au reinviat forțele 
militariste și revanșarde, incluzîndu-le ca „forțe 
de șoc" in planurile agresive ale N.A.T.O.

In prezent, pe teritoriul Germaniei există 
state cu regimuri social-politice diferite. In 
trast cu cele petrecute în partea apuseană a 
maniei, in partea ei răsăriteană a luat ființă 
dezvoltă continuu primul stat german democratic 
și pașnic, Republica Democrată Germană. Țara 
noastră este legată de R.D. Germană prin solida
ritate frățească, printr-o strinsă prietenie și alianță 
Izvorite dintr-o deplină identitate de interese in 
lupta pentru apărarea păcii și construirea socialis
mului.

In actualele condiții, este evident că restabilirea 
unității naționale a Germaniei poate fi asigurată 
numai de germanii înșiși, prin contacte directe in
tre ambele state germane. Guvernul romin susține 
in întregime propunerea realistă a R.D. Germane 
cu privire la crearea unei confederații germane, ca 
un pas însemnat pe calea apropierii intre cele două
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Studenți de la I.S.E. „V. I. Lenin" în timpul orelor de muncă 
voluntară la G.A.S. Popești Leordeni.

Foto : D. F. DUMITRU

BRIGĂZI UTEMISTE 
DE MUNCĂ PATRIOTICĂ

LA LUCRU
242 brigăzi studențești 

București
Aproape că 

zi care să nu 
noi mărturii ale a- 
vîntului patriotic 
care animă mii de 
studenți bucureștenl, 
în munca de folos 
obștesc.

Ființează în Capi
tală 242 4e brigăzi 
de muncă patriotică, 
ale căror (înduri nu
mără miii de stu
denți. Bilanțul lor e 
bogat. Din^el spicuim: 

...Pe șantierul de 
aducțiune Groză- 
•ești-sat Arcuda stu
denții au depavat 
2.500 m3 de piatră și 
beton și au executat 
o serie întreagă 
alte lucrări.

...Pe șantierele 
construcții de 
cuințe brigăzile stu
dențești au încărcat 
și descărcat zeci de 
vagoane fier, beton, 
cărămizi, moloz. Nu 
mai cărămizi au 

| descărcat 70 de va
goane, pe care le-au

și urcat zidarilor, la 
etaje. De asemenea 
au nivelat și curățat 
de moloz o suprafa
ță de 6.000 m’, 
săpat fundații, 
astupat un canal 

etc. etc. 
cifrele nu 
totul. Iată, de 
anul I Farma-

au 
au 
co

lector
Dar 

spune 
pildă, 
cie, anii IV și V de 
la Medicină genera
lă, anii I, II, III de 
la Institutul agrono
mic ș, a. — care 
obișnuiesc să por
nească în acțiunile 
de muncă patriotică 
cu întregul lor efec
tiv de studenți. Ci
frele nu ne spun fap
tul că, lucrind pe 
lîngă întreprinderea 
de drumuri și po
duri, un grup de stu
denți a descărcat 14 
vagoane de piatră în 
numai 40 de minute, 
că două dintre va
goane le-au descăr
cat singure fetele de 
la arhitectură, reu
șind să arate băieți-

pot

lor că nu sînt 
prejos decît ei, 
atunci cînd munca e 
grea. Insfîrșit, 
cifre nu 2" 
primate nici 
rația și 
care și le-au clștig'at 
studenții prin munca 
lor inimoasă, cu pri
cepere îndeplinită; 
despre acestea' vor
besc însă- scrisorile 
și... telefoanele de 
mulțumire pe care le 
primește aproape în 
fiecare zi Comitetul 
U.T.M. al Centrului 
universitar București 
din partea diferite
lor întreprinderi și 
G.A.S.-uri. Ceea ce 
spun însă cifrele în 
limbajul lor laconic, 
înseamnă totuși pe 
răbojul vieții noa
stre studențești creș
terea avîntului pa
triotic, al dorinței 
fierbinți a studenți
lor de a servi con
strucției 'socialiste a 
patrie! noastre.

V, CARABA

mai 
nici

In 
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Muncesc cu avînt pentru terminarea 
grabnică a reconstrucției oțelăriei
Tinerii reșițeni se încadrează cu 

înflăcărare în brigăzile utemiste 
de muncă patriotică. In numeroase 
întreprinderi și instituții ale ora
șului Reșița au avut loc zilele a- 
cestea adunări în cadrul cărora ____ _____ t__  _ _
tinerii s-pu organizat in brigăzi si au curățat și'stivuit 35 m.c. cără- 
și-âu stabilit și sectoarele de Iu-* midă și au evacuat "din hala oțe- 
CrU. - A, ' •" —- • ■ - • >

Pînă ia 3 decembrie au 
create 22 brigăzi. Acțiunea de for
mare a acestora continuă.

Brigăzile formate au și început __ r_____________
activitatea. Duminică 30 noiem- cului la cuptoarele oțelăriei. 
brie, cele 12 brigăzi formate pină ' 
la această dată au lucrat la ame
najarea de spații verzi in Lunca 
Poinostului și la curățirea și sti- 
vuirea cărămizilor in sectorul 
Mociur.

O prețioasă contribuție au adus 
tinerii la reconstrucția oțelăriei 
Siemens Martin a combinatului 
metalurgic care se găsește în re
parație capitală.

In numai 5 ore de lucru aceste 
brigăzi formate din tineri munci
tori de la secțiile utilaj-inecanic, 
sudaj, siderurgie, grup Diesel și 
serviciul tehnic, constructor șef, și 
din direcțiunea tehnică, turboge
nerator, modelărie și hala nouă 
ale C.M.R. precum și din tineri de 
la întreprinderea de industrie lo-

cală „Progresul" și din elevii de 
lă cele 2 școli medii cu limbile de 
predare romînă și ' germană, au 
executat săpături pe o suprafață 
de 320 metri patrați teren in ve
derea amenajării de spații verzi,

fost'
tăriei 100 tone de moloz provenit 
din demolarea cuptoarelor. '

Tinerii metalurgiști reșițeni sint 
hotăriți să contribuie din plin la 
reaprinderea cit mai devreme a fo. 

. Ei 
doresc să scurteze cit mai mult 
timpul de reconstrucție pentru ca 
acestea să înceapă să producă 
din nou oțelul de care patria are 
nevoie.

In mod deosebit s-au evidențiat 
tinerii din brigada formată la con. 
ducerea tehnică a combinatului 
condusă de tehnicianul Ivan Ște
fan, și utemiștii Gheorghe Pa- 
raschiv, Ion Dorehol, Ion Căpriță, 
Ion Depiu, inginerul Dergher 
Haltmartin, Lucia Vasiliu, Ecate- 
rina Stana și mulți alții.

PETRU COSTEA 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Reșița

state germane, in interesul unificării țării pe baze 
pașnice și democratice. Guvernul romin iși exprimă 
întreaga adeziune față de propunerea guvernu
lui sovietic privitoare la încheierea neintirziată a 
Tratatului de pace cu Germania, pentru lichidarea 
in acest fel a stărilor de lucruri anormale generate 
de poziția obstrucționistă a puterilor occidentale.

Cel mai acut aspect al problemei germane și 
care reclamă o soluționare urgentă II prezintă însă 
situația actuală din Berlin. Este cu totul nefiresc 
ca, la 13 ani de la sfîrșitul războiului, in Berlin, 
situat pe teritoriul și în centrul R.D. Germane, 
sectoarele apusene să continue a fi ocupate de tru
pele celor trei puteri occidentale. Aceasta contra
vine intereselor poporului german și Intereselor 
securității europene. Menținerea Berlinului apusean 
sub ocupația militară a S.U.A., Angliei și Franței 
nu are nici o justificare. Ea nu numai că împie
dică normalizarea situației in Germania, dar a 
dus la transformarea acestei părți a orașului in
tr-un focar de neliniște și încordare. La adăpostul 
statutului de ocupație puterile occidentale au 
transformat Berlinul apusean 
post al N.A.T.O., într-o bază pentru
rea războiului rece și desfășurarea
numeroase acțiuni ostile îndreptate împotriva R. D. 
Germane și a celorlalte țări membre ale Tratatului 
de la Varșovia. Este un fapt notoriu că în această 
parte a Berlinului funcționează numeroase agenturi 
ale spionajului american și vestgernian, care folo
sesc organizațiile de fugari fasciști pentru a des
fășura o activitate diversionistă de subminare a 
țărilor socialiste.

S-a creat o astfel de situație Incit orice inci
dent ar putea constitui sursa unui conflict cu ur*

intr-un avan- 
duce- 
altor

Cel mai elementar spirit de răspundere față de 
soarta păcii arată că lichidarea situației anormale 
din Berlin este imperios necesară în viitorul cel mai 
apropiat. De aceea, guvernul romîn sprijină cu fer
mitate propunerea profund realistă ■ și corespunză
toare intereselor tuturor părților făcută de U.R.S.S., 
ca Berlinului occidental să i se acorde un statut de 
oraș liber, demilitarizat, in ale cărui rinduielț inter
ne să nu se amestece nici un stat.

Guvernul romin se alătură apelului la rațiune și 
colaborare in spiritul coexistenței pașnice adresat 
de U.R.S.S. puterilor occidentale și își exprimă con
vingerea că aplicarea soluției prezentate de guver
nul sovietic va înlătura focarul de tensiune creat 
la Berlin și va aduce o contribuție de preț la men
ținerea păcii și întărirea securității popoarelor.

Cit despre încercările unor cercuri din Occident 
de a trata problema Berlinului de pe poziții „de 
forță", guvernul R.P.R. ține să declare că in cazul 
unei eventuale Încălcări a integrității teritoriale 
a R.D. Germane sau a oricărui alt stat membru a! 
Tratatului de la Varșovia, Republica Populară Ro- 
mlnă, alături de celelalte țări membre ale acestui 
tratat, iși va indeplini obligațiile ce-i revin apă- 
rind astfel propria sa securitate și interesele păcii 
generale. v ’ j ,■■

zootehnice I

Datorită bunei organizări, sori- Ion, Stan Gheorghe, Bran Con" 
jinului și îndrumării date de tină- stantin de la fermele de oi, Chivu 
rul inginer zootehnist Botez V------* • ■' ' ' •
Gheorghe, brigada zootehnică din 
Gospodăria agricolă colectivă 
„Progresul", comuna Făcăeni raio
nul Fetești, regiunea Constanța, a 
reușit să crească și să mărească 
numărul de vite în cursul 
1958, în mod simțitor.

Fermele de oi au crescut 
capete prin cumpărare cu credite 
acordate de stat și'cu-700 capete 
din producția proprie, ; totalizînd 
2560 oi. Ferma de" vaci a crescut 
cu 48.vaci cumpărate, 12 din pro
ducție .proprie ajungînd acum la 98 
capete. Ferma de porci numără 
264 capete, din care 202 capete 
din prăsită proprie. Ferma de pă
sări are 200 de gîște și stupină 
cu 24 familii de albine. De la fer
mele de vite s-au valorificat în 
cursul anului 1958 produse con
tractate cu statul în valoare de 
368.640 lei.

Pentru asigurarea vitelor în 
timpul iernii cu adăposturi căldu
roase. s-au construit 3 grajduri, 
2 saivane pentru oi, 1 ouerrjță 
pentru păsări și alte construcții.

Nu a fost neglijată nici asigu
rarea hranei pentru iarnă. In a- 
cest scop s-a însilozat cantitatea 
de 1.264 tone porumb furaj și iar
bă de sudan, cit și alte furaje.

S-au evidențiat la îngrijirea și 
creșterea vitelor tinerii Uță Con
stantin de la ferma de vaci, Hac

Gheorghe de la ferma de porci și 
Dumitru Dimad la ferma de pă
sări.

CONSTANTIN FRINCU
colectivist

anului

cu 500

Prima zăpadă, primele bucurii 
ale iernii

Foto : V. CHfRCEV



Studenții anului V de la tehno

logia și chimizarea țițeiului,

O inițiativa valoroasa a viitorilor actori

Cîteva concluzii în

lucrează în laboratorul de sin

teză organică a Institutului 

petrol, gaze și geolog» 

din București

— mijloc principal 
de educație comunistă
Despre eficacitatea adunărilor generale U.T.M, 

în institutele de învățămînt superior ieșene

cu desfășurarea primei lecții
din cadrul ciclului de conferințe

In Universitatea „C. I. Parhon'* s-a deschis anul de . 
învățămînt pojitic U.T.M. In toate facultățile s-a ți
nut prima lecție din cadrul ciclului de conferințe.

Era de așteptat să constatăm un salt serios, față 
de anul trecut, in ce privește munca de conținut în . 
cadrul învățămîntului politic. In bună parte, acest 
salt s-a realizat, dar nu la nivelul dorit.

Deși participarea studenților la învățămîntul poli- : 
tic a fost foarte bună, conferințele și tematica lor au 
fost stabilite la timp, conferențiarii, în mare parte, 
au fost aleși dintre cei mai buni, rezultatele* primei 
conferințe nu sînt mulțumitoare. In activitatea unor * 
birouri U.T.M. mai dăinuie unele lipsuri ce s-au ma
nifestat și anul trecut în ce privește problemele de * 
conținut ale învățămîntului politic. înainte de toate, 
lipsurile se datoresc faptului că unele birouri de fa
cultăți (matematică, juridice, chimie) au privit în ; 
mod formal problema învățămîntului politic fără a 
avea o perspectivă clară, fără a se gîndi serios că 
învățămîntul politic U.T.M. este unul din principa
lele mijloace de educație marxist-leninistă a studen
ților.

Cum s-a desfășurat prima conferință ? A venit 
conferențiarul, a vorbit, studenții au ascultat, au 
mai pus unele întrebări și cu asta totul s-a termi
nat. A fost neglijată cea mai importantă latură în 
realizarea scopului pentru care a fost organizat ta- 1 
vățămîntul politic U.TJW. în facultăți: discuțiile în 
jurul problemelor ridicate de conferință, legarea lor 
de asipectele concrete ale vieții etc. Or, tocmai dis
cuțiile constituie criteriul eficacității studiului indi
vidual care a precedat conferința și al conferinței 
însăși. In urma conferințelor. nu s-au purtat însă 
discuții, nu s-au analizat diferitele fenomene, activi
tatea practică de zi cu zi a studenților în lumina 
principiilor expuse. De ce s-a întîmplat aceasta ? In ■ 
primul rînd pentru că birourile U.T.M. au pierdut 
din vedere o problemă esențială: îndrumarea și con- 1 
trolul studiului individual pe baza bibliografiei in
dicate. S-a anunțat bibliografia — la unele facultăți 
(chimie, filologie, istorie) aceasta s-a făcut cu mare 
întîrziere și aut. Au studiat-o cursanții, au făcut ' 
conspecte, au înțeles-o ? — de acest lucru nu s-a 
interesat nimeni. In grupe nu s-au purtat discuții 
preliminare asupra materialului studiat, nimeni nu 
s-a gîndit la soluția organizării unor consultații in
dividuale și colective. Ca urmare, cursanții fie că

au studiat superficial materialul, fie că nu l-au sta 
diat de loc.

Nici conferințele n-au constituit o bază suficientă 
pentru discuții. Multe din ele (la chimie, filologie, 
matematică), au fost lungi, generale, plicticoase, nu 
au' ridicat probleme care să poată stirni dezbateri. 
Pentru acest lucru sînt vinovate în primul rind bi
rourile U.T.M. ție facultăți care au primit indicații 
precise în legătură cu scopul și organizarea învă
țămîntului și nu le-au respectat.

Comitetul U.T.M. a analizat această stare de lu
cruri hotărând să lupte serios pentru a o curma. Tre
buie să arătăm activului nostru U.T.M. din facultăți 
că o lecție din cadrul învățămîntului politic U.T.M. 
care se încheie odată cu sfîrșitul expunerii conferen
țiarului, este ratată. Noi trebuie să depunem toate 
străduințele pentru a lupta împotriva acestui mod 
de desfășurare a ciclului de conferințe, să facem ca 
fiecare cursant să participe la dezbateri și la lămu
rirea problemelor. Birourile U.TJW. de facultăți tre
buie să discute cu conferențiarii pentru a le furniza 
o seamă de date legate de specificul facultății. La 
fel, trebuie să ne îngrijim ca și bibliografia să cu
prindă material adecvat specificului facultății, să 
popularizăm această bibliografie, să controlăm cum 
se studiază (pe bază de conspecte) și să stimulăm 
discuțiile preliminare în grupe de studenți pe mar
ginea bibliografiei.

E necesar ca în grupe, în adunările de an, în fața 
birourilor U.T.M. să fie analizată activitatea fiecărui 
cursant în cadrul învățămîntului politic. Trebuie res
pectată indicația ca, pentru discuții, să se pregăteas
că coreferate care să ajute studenților să înțeleagă 
mai bine problemele discutate, îri indisolubilă legătu
ră cu viața lor, cu evenimentele politice ce se pe
trec într-un moment sau altul. Va trebui să se treacă 
la realizarea altor sarcini menite să ajute la ridi
carea nivelului învățămîntului politic: să se viziteze 
muzee, expoziții, întreprinderi, să se organizeze vi
zionări de spectacole, simpozioane etc.

Acum, în universitate a început desfășurarea celei 
de a doua lecții. Parte din lipsuri încep să se reme
dieze. Lichidarea lor deplină va depinde de efortul 
pe care-1 vom depune pentru a ridica răspunderea 
organizației U.T.M. de facultate pentru sarcinile le
gate de învățămîntul 
buhătățire.

politic, pentru continua lui îm-

Portret studențesc
I. CALAN 

asistent 
membru in comitetul U.T.M. 

al Universității „C. I. Parhon*

Studioul Institutului 
de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Cara- 
giale" din București. 
Spectacolul a început. 
Liniștea a pus stăpânire 
pe întreaga sală. Pe sce
nă actori tineri prezintă 
spectacolele „Oaspetele 
în faptul serii" de Horia 
Lovinescu, și „Conu 
Leonida față cu reacțiu- 
nea" de I. L. Caragiale. 
Sînt studenții anului IV 
actorie — clasele profe
sorilor Ion Șahighian, 
maestru emerit al arteî

din R.P.R. și Alexandru 
Finți, maestru emerit al 
artei din R.P.R.

La inițiativa consiliu
lui asociației studenților 
din Institutul de artă 
teatrală și cinematografi
că, studenții ultimului 
an, viitorii actori au ho
tărât să prezinte aceste 
două spectacole în fața 
unui public tînăr, dar 
pretențios : elevii școlii 
medii mixte nr. 7 „I. L- 
Caragiale" din Bucu
rești.

La sfîrșitul spectacolu-

lui, plăcut impresionați 
de interp etarea dată ro
lurilor de către studenții

Manoliu, Cor- 
ent în „Conu 
ață de xeacțiu-

Șmarand, 
neliu Re* 
Leonida 
nea“ și i e studenții Ia- 
rina Ioneșcu și Gheorghe 
Maziliu în „Oaspetele 
în faptul serii", • elevii 
au felicitat călduros pe 
viitorii actori.,

Pentru elevii școlii 
medii mixte nr. 7 spec
tacolul prezentat de stu
denții anului IV actorie 
s-a terminat. El se va 
repeta însă în fiecare 
duminică pentru elevii

mediicelorlalte școli 
din Capitală.

Intîlnirea studenților 
Institutului de artă tea
trală și cinematografică 
cu elevii școlilor medii 
din București constituie 
pentru viitorii actori un 
adevărat examen, iar 
pentru elevi un puternic 
mijloc de educare a gus
tului lor artistic.

Ar fi bine însă dacă 
Studenții institutului ce 
fac deplasări și la sate să 
susțină și în fața țărani
lor muncitori asemenea 
spectacole.

DOINA FAGADARU

Nu departe de Va
lea Cucului, satul 
natal, sondele se de. 
senau limpede pe 
cer. sttrnind curiozi
tatea nemăsurată a 
băiatului. Feciorașul 
lui Neagu Marinoiu, 
Vasile, le vedea zii. 
nic. In drum spre 
școală, ctnd trecea 
apa Cricovalui și 
simțea cum ața tl 
trage către siluetele 
acșleă metalice, tnal. 
te. al căror rost pe 
lumea aceasta tl știa 
tntr-o măsură mult 
prea mică. Țărănuș. 
Cu toate acestea, ta. 
tăi, truditor pe cei 
75 de ari de pămtnt 
ai săi, s-a dus o bu
cată de vreme să lu. 
creze la schele- Cam 
pe atunci s-a desă. 
vtrșit hotărtrea băia. 
tulul de a merge la 
școli mai departe, 
hotărtre care a cum. 
pănit greu tn discu
țiile dintre părinți, 
purtate, ca tn vre. 
mea copilăriei lui 
Creangă, pe tema tn. 
vățăturii lui Nică a 
lui Ștefan al Petrii. 
Numai că nu semi
narul preoțesc l.a 
primit pe Vasile Ma. 
rinoiu, ci școala me
die de petrol și mine 
din Ploești.

...După patru 
premiantul a 
tui la porțile 
cultății de utilaj 
Institutul de Pi

ani, 
bă- 
fa- 

i din 
'etrol 

și Gaze- îndată l-a 
cuprins tumultul vie. 
ții studențești: lu. 
crări de control, se- 
minarii de speciali, 
tate, manualele pli. 
ne de schițe compli
cate, practica, discu. 
ții cu colegii, viața

tn cămin, — și peste 
toate, dincolo de 
toate, așa, ca tn. 
tr.un filigran, silue. 
tele sondelor din 
locurile copilăriei, 
chemare acum, lim
pede, deslușită-

Vasile Marinoiu 
este responsabil cu 
problemele organiza, 
torice tn comitetul 
[U.T.M. pe institut. 
Nu există pauză 
tre două cursuri 
care să 
drepte cu pași 
pezi spre sediul 
ganizației. In timpul 
măsurat de glasul 
ascuțit al soneriei, 
are de rezolvat su
medenia de proble. 
me legate de o ast. 
fel de muncă. Ingi
nerul care va ieși 
din el va avea tn. 
delungata deprindere 
a muncii obștești — 
și acesta nu este cel 
mai mic ctștig cu 
care studentul va 
părăsi perioada ani- 
lor de studii-

După amiază, de 
la 3 la 8 tl găsești 
studiind tn bibliote. 
că- Oaspetelui ti a- 
rată cu mindrie sala 
aceea nouă, foarte 
spațioasă, cu lumini 
comode de.a lungul 
pupitrelor. Se lu. 
crează bine aici. Se 
lucrează bine și tn 
cămin- Vecinii de 
cameră, doi colegi 
chinezi, Li Cin-siu și 
Den lun.lin, sint 
băieți foarte serioși, 
muncitori, modești, 
purtători ai însușiri, 
lor celor mai carac
teristice marelui po. 
por din care fac 
parte Marinoiu con. 
tribute zilnic la per-

nu se

în.
tn 

tn- 
re. 
or.

fecționarea cunoștin
țelor lor de limba 
romtnă; tn schimb, 
a avut și el multe de 
tnvățat de la ei.

In vacanța aces. 
tui an a intervenit 
o bucurie nemăsura. 
tă. împreună cu alți 
studenți, Marinoiu 
a petrecut cinci săp- 
tămtni tn țara so. 
cialismului. Două la 
Moscova, trei la o 
schelă petroliferă, tn 
Bașchiria, tn apro. 
piere de Ufa. Ctnd 
povestește, fața sub
țire i se înviorează 
și mărturisește că 
toate cuvintele i se 
par tngro2itor de 
sărace- Bineînțeles, 
clrnpul observației 
privește tn speeial 
domeniul lui: pro
cesele de automa. 
tizare din schelă,
strălucita organizare 
a muncii, autostră. 
zile largi, moderne, 
alinierea de sondă 
lingă sondă și pe
ste toate cele 11 mi. 
lioane tone de țiței, 
cifră pe care o co. 
mentează cu înflă
cărarea specialistu. 
lui- In Bașchiria so
vietică ate acum 
prieteni, pe care i.a 
felicitat de ziuaCom- 
somolului- Iar amin
tirile stnt gata să 
tnfrunte veșnicia.

Vasile Marinoiu 
este un ttnăr cu o 
biografie obișnuită 
tn țara noastră- La 
21 de ani, sigur pe 
drumul parcurs ptnă 
aici, privește cu tn. 
credere înainte-

ȘTEFAN IUREȘ

Duminica studențească

In orele de atelier la Institutul de arte plastice 
r „Nicolae Gri gore seu"

Duminică, studenții 
clujeni au avut o activi
tate bogată...

800 de studenți de la 
toate institutele din Cluj 
au participat la miunca 
patriotică : la căratul 
cărămizilor pentru șan
tierul blocurilor -munci 
torești și la plantarea 
de pomi pe șoseaua in
ternațională Oluj-Flo- 
rești. S-au evidențiat : 
Gheorghe Vasilescu, stu
dent din anul I-B 
(I.M.F.), Vasile Cazan, 
din anul III, (Institutul 
politehnic), Nicolae 
Creangă (Institutul poli
tehnic) și alții.

în același timip, ta 
Casa de cultură a stu
denților, 350 de studenți
ii - i, .1 ..............

au asistat la cursul de 
istorie a muzicii. Con
ferențiarul Gheorghe 
Moicescu le-a vorbit 
despre viața și opera lui 
Liszt, după care a ur
mat o audiție muzicală.

Seara, studenții s-au 
întîlnit din nou. La o- 
rele 18, în foierul cased 
de cultură a studenților, 
a avut loc o revistă vor
bită. în program: pa
gina politică, pagina Re
publicii, pagina cultu
rală și pagina sportivă 
(ultimele evenimente) 
prezentate de echipa de 
teatru a casei de cul
tură. Această formă de 
activitate este mult a- 
predată de studenți și
. , , -■ . ■■ .....

în același timp are un 
puternic rol educativ. 
Reuniunea tovărășească 
care a urmat, după a- 
ceea a împlinit cu succes 
duminica studențească- 

Să nu-i uităm însă pe 
cei 32 de studenți din 
formația de dansuri și 
cântece populare romî- 
nești și maghiare a ca
sei de cultură a studen
ților, care au prezentat 
un program artistic în 
satul Sfăraș, raionul 
Huedin.

LAURENȚ1U 
HODOROG 

directorul casei de 
cultură a studenților 

din Cluj
__________________

Orchestra Facultății de geologie-geografie de la Universitatea 
„C. I. Parhon" repetă pentru spectacol

In institutele de învățămînt su
perior ieșene se desfășoară o acti
vitate educativă din ce în ce mai 
vie, mai interesantă, cu un bogat 
conținut de idei. Organizațiile 
U.T.M. își aduc din plin contri
buția la această activitate căci în 
centrul atenției lor stă sarcina de 
a ridica continuu nivelul muncii 
de educație comunistă a studenți
lor.

In acest sens este vorba în pri
mul rând de preocuparea noastră 
pentru întărirea rolului adunărilor 
generale U.T.M. în munca de e- 
ducație comunistă a utemiștilor și 
studenților.

A fost o vreme cînd multe din 
adunările generale U.T.M. din fa
cultăți și ani nu-și atingeau 
scopul. Utemiștii participau la a- 
ceste adunări în mare măsură for
mal. Se întîmplă așa mai ales pen
tru că atunci cînd se alegea tema 
adunării generale, cei ce o ale
geau, arareori își puneau problema 
eficacității ei. Se crease un stereo
tip de teme care se dezbăteau, fie 
că era vorba de anul I, fie că era 
vorba de anul V., fie că anul era 
bun sau colectivul dovedise lipsuri. 
O mină de oameni — biroul de 
facultate, de an, sau comitetul 
U.T.M. — își batea capul de fie
care dată să descopere „teme inte
resante". De aci monotonia tema
tică și implicit, lipsa eficacității 
multor adunări generale U.T.M

Unei asemenea stări de lucruri 
trebuia să-i punem capăt hotărât. 
Fiecare adunare generală trebuia 
să devină cu adevărat o școală de 
educație, în adunare trebuia fău
rită acea unitate de voință și ac
țiune a tuturor utemiștilor pentru 
îndeplinirea propriilor hotărâri. Am 
socotit că primul lucru pe care 
trebuia să-l facem era acela de a 
apleca cu atenție urechea la gla
sul utemiștilor, la cerințele și pro
punerile lor, să pregătim ordinea 
de zi cu probleme care-i frămîntau 
cel mai mult pe studenți și care să 
asigure progresul continuu al acti
vității noastre. Desigur, nu era un 
lucru nou, dar nu-1 făcusem serios 
pînă atunci. Astfel am ajuns să 
stabilim ordini de zi atractive, cu 
un caracter educativ, eficace. Ute
miștii erau antrenați să pregăteas
că ei înșiși adunarea. Astfel creș
tea și răspunderea utemiștilor. 
Treptat se dovedea acelor care plă
tiseră pînă atunci tribut formalis
mului că în fiecare moment existau 
probleme serioase de discutat care 
pot fi rezolvate cu succes numai 
în adunarea generală U.T.M. A 
crescut brusc participarea utemiști
lor la discuții. Tot mai muiți ute
miști simt că este o datorie a lor 
să contribuie cu critici sau obser
vații, cu propuneri pentru rezol
varea unor probleme. In lupta a- 
ceasta împotriva formalismului și 
a pasivității, am obținut rezultate 
bune. Iată cîteva exemple grăi
toare. Anul trecut în anul III — 
construcții de la Institutul Politeh
nic a avut loc o adunare genera
lă U.T.M. în care au fost diseptate 
manifestările huliganice ale ute- 
mistului Culiță Năstase. La adu
nare abia, abia s-au ridicat cîțiva 
care au spus cîteva cuvinte pline 
de indulgență la adresa lui Năs- 
țase. La sfîrșit, cu greu, adunarea 
i-a dat lui Năstase o mustrare. La 
cîtva timp în an s-a întreprins un 
raid anchetă printre utemiști. Cu 
acest prilej au ieșit la iveală lip
suri serioase ale biroului și ale 
utemiștilor; au fost găsiți muiți

utemiști pasivi care cu greu și a- 
rareori își îndeplineau sarcinile 
de organizație. Utemistul Gheor
ghe Țupa era un caz tipic in a- 
ceasta direcție. Sfătuindu-se între 
ei, utemiștii au găsit de cuviință 
să-l pună în discuția adunării ge
nerale. I-au spus atunci deschis, 
ferm părerea despre comportarea 
lui, nu i-au iertat nimic. Discutînd 
despre Țupa fiecare din cei care 
se simțeau vinovați de inactivitate, 
deși nu fuseseră citați în adunare, 
s-au simțit datori să-și analizeze 
propria activitate. Pe Țupa l-au 
sancționat cu vot de blam. Astăzi 
el este unul din utemiștii buni, pe 
cînd Năstase, cu care s-au purtat 
indulgent și azi mai persistă in 
abateri. In anul III se resimte și 
acum atmosfera acelei adunări, 
acea preocupare de a nu lăsa să 
fie trecute cu vederea fapte apa
rent mărunte, dar oare, evoluează 
pînă la manifestări grave de in
disciplină și abateri de Ia mo
rală.

Un alt exemplu. In anul V me
canică de la I-P., utemiștii începu
seră să participe la muncă pa
triotică, unii munceau bine, alții 
trăgeau chiulul, iar alții promiteau 
că vin și lipseau. Discutind cu 
utemiștii in cadrul raidului anche
tă, biroul U.T.M. și-a dat seama 
că nu toți știu cît valorează o sin
gură oră de muncă voluntară efec
tuată într-o gospodărie de stat sau 
Î»e un șantier, cît prețuiește munca 
or alături de muncitori și țărani 

muncitori. De la utemiști a venit 
atunci propunerea să se organi
zeze o adunare generală despre 
tradițiile de muncă patriotică ale 
tineretului din R.P.R. — despre 
tradițiile de muncă patriotică ale 
tineretului sovietic și ale tineretu
lui din țările frățești. In aceeași 
adunare, după dezbateri, propune
rea ce s-a ridicat din masa ute
miștilor a fost pusă în practică: 
s-au format brigăzi permanente de 
muncă patriotică a anului IV 
(actualul an V), brigăzi ce se 
mențin și acum fruntașe pe insti
tut Și exemplele mai pot conti
nua. De pildă, adunarea generală 
de Ia anul IV — industrie ușoară, 
care a discutat despre ținuta mo
rală a studentului, s-a soldat cu 
schimbarea relațiilor dintre stu
denți și studente, cu îmbunătățirea 
comportării lor generale ; adunarea 
generală a anului IV biologie (din 
Universitatea Al. I. Cuza), s-a sol
dat cu hotărârea utemiștilor de a 
lua sub îngrijirea lor Bojdeuca lui 
Creangă, monumentul lui Emi- 
nescu, Casa memorials a lui Ibrăi- 
leanu ; adunările generale despre 
Consfătuirea de la Constanța, in 
care s-a vorbit concret despre sta
diul socializării agriculturii în re
giunea Iași, au fost urmate de ho
tărârea utemiștilor de a participa 
la muncă în C.A.S.

Iată pe ce cale, adunările noastre 
generale au ajuns să constituie — 
in majoritatea cazurilor — mijloc 
principal de educație comunistă.

Pe această bază, în institutele de 
învățămînt superior ieșene va cre
ște continuu prestigiul organiza
ției U.T.M. ca factor de seamă în 
munca de educație politică, morală 
și cetățenească a viitoarelor cadre 
de specialiști constructori ai socia
lismului.

A. IVAN
secretar al Comitetului orășenesc

U.T.M. Iași

Pregătirea pentru) examene

Din programul casei de cultura 
a studenților „Grigore Preoteasa"

Joi 4 decembrie orele 20. — șe- Vor citi scriitorii Radu Boureanu, 
zătoare literară organizată în co- Dan Deșliu, Mihu Dragomir, Vie- 
laborare cu revista „Luceafărul". tor Țuibure, Nicolae Tăutu, Dra- 

goș Vicol — laureați ai premiului 
de stat—Violeta Zamfirescu, Teo
dor Balș, Tiberiu Utan, Nicolae 
Stoian.

Vineri 5 decembrie orele 20 — 
Proces literar pe marginea cărți' 
Doi căpitani de Kaverin susținu' 
de studenții Facultății de medicină 
generală.

Cu tovarășul Gheorghe Nițescu, 
rectorul Institutului Politehnic din 
Orașul Stalin am purtat o discu
ție despre sesiunea de examene 
ce se apropie, socotind-o foarte 
actuală acum. Tovarășul Nițescu a 
ținut să ne corectele de la bun 
început :

— O discuție despre examene 
este actuală mereu, din prima zi 
de curs pentru că examenele 
nu constituie un scop în sine, 
ci un important punct de verifi
care a temeiniciei cu care fie
care student și-a însușit cunoș
tințele necesare. Iar la o adevă
rată temeinicie a cunoștințelor nu 
poți ajunge lăsînd studiul pentru 
ajunul examenelor. Se cere stu
dentului muncă de studiu conti
nuă și perseverentă, ritmică. Sint 
insă studenți — desigur și in in
stitutul nostru — care-și fac so
coteala să înceapă a învăța abia 
in ajun de examene.

In acest sens consultarea expe
rienței de anul trecut e cit se 
poate de instructivă. Iată, anul 
!recut s-a trecut și, in Institutul 
nostru, conîorm noilor indicații 
aie M.I.C. la un sistem de muncă 
universitară mai elastic. Muiți 
dintre studenții noștri au înțeles 
că această măsură Implică o 
mare
S-au 
care 
dine

răspundere din partea lor. 
găsit însă destui studenți 
n-au înțeles sensul a- 
al aceste] măsuri, luind

doar ceea ce li s-a părut mai co
mod. Și dat fiind că era de-acum 
la latitudinea lor orînduirea exa
menelor, s-au apucat să le dea 
într-o ordine arbitrară — de pre
ferință pe cele mai ușoare intii. 
Unii și-au lăsat chiar majorita
tea examenelor pentru toamnă. 
Dintre aceștia, muiți au pierdut 
examenele, alții le-au trecut greu, 
sub posibilitățile lor reale.

Studenții trebuie să tragă de 
aici învățăminte 
prețioase, să re
țină cîteva ce
rințe : continui
tatea în studiu, 
dozarea judicioa
să a eforturilor, 
de-a lungul în
tregului an universitar, orînduirea 
chibzuită a examenelor.

— S-au luat măsuri pentru a-i 
ajuta pe studenți să înțeleagă 
însemnătatea pe care o are orga
nizarea muncii pentru succesul la 
învățătură ?

— In această privință s-au 
luat o serie întreagă de măsuri. 
Pe lingă fiecare grupă de stu
denți a fost repartizat un cadru di
dactic, tocmai pentru a-i ajuta pe 
student! să se descurce in pro
blemele organizării muncii. In 
preocupările lor intră, de pildă, 
îndrumarea studenților în vederea 
predării la timp a proiectelor sau 
In vederea realizării lucrărilor de

clasă și laborator (care nu arare
ori erau lăsate tot pentru sesiu
nea de examene), orientarea atu» 
denților în privința orînduirii lo
gice a examenelor, căci există 
fără îndoială, o logică a desfășură
rii examenelor. Normal mi separe, 
ca examenele grele să nu fie lă
sate pentru ultimele sesiuni, dat 
fiind că în mod firesc către sfir- 
șitul unui an încordat de studiu 
orice student se resimte. De ase-
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Convorbire cu conf. univ. Gh. Nițescu
rectorul Institutului Politehnic din Orașul Stalin

uiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
menea, este mai firesc să dai 
examen mai intii la materiile 
care te ajută in înțelegerea celor
lalte. De pildă, mecanica te aju
tă în înțelegerea rezistenței ma
terialelor : de aceea studentul ar 
trebui să dea mai Intii examenul 
de mecanică etc.

Pentru realizarea continuității 
în munca de studiu, seminariile 
sînt de mare ajutor. Noi am indi
cat de aceea asistenților noștri 
ca in cadrul seminariilor să se 
ocupe de toți studenții, să tindă 
să ridice pe toți studenții la nive
lul celor mai buni. în același 
scop titularii catedrelor vor veni 
de-acum înainte mai des la semi
nariile studenților.

S-au organizat de asemenea în 
mod curent, consultații pentru 
studenți iar pentru bursierii sfa
turilor populare și ai întreprinde
rilor s-au organizat meditații su
plimentare. Trebuie să recunosc 
insă, că sînt prea puțini studenți 
care se folosesc de acest mijloc 
de aprofundare a materiei studi
ate, pe care li-1 punem la îndemî- 

nă, că trec cu 
prea multă ușu
rință peste lu
cruri pe care nu 
le înțeleg.

— Organiza
ția U.T.M. din 
institut vă ajută

în rezolvarea problemelor legate 
de pregătirile pentru examene ?

— De la bun început trebuie să 
spus că avem in organizația 
U.T.M. din institut cel mai apro
piat ajutor.

Recent, comitetul U.T.M. și-a 
instruit întregul activ in proble
mele muncii de organizație. Cu a- 
cest prilej, asupra problemelor 
profesionale s-a vorbit în mod 
deosebit — mai ales despre pro
blemele legate de metodele de 
muncă universitară, de organiza
rea timpului liber. S-a stabilit ca 
grupele să nu aștepte să fie tra
se de minecă pentru a discuta și 
sancționa pe acei studeți care nu

se achită de îndatoririle lor pro
fesionale. In privința chiulangi
ilor, a plimbăreților, a leneșilor, 
organizația U.T.M. ar trebui să a- 
dopte o atitudine fermă, să în
drepte Împotriva lor focul opiniei 
colective.

Cu prilejul fiecărei sesiuni de 
examene, comitetul nostru U.T.M. 
îșl alcătuiește un plan de acțiune 
care prevede tot ce face organi
zația pentru buna desfășurare a 
examenelor. Comitetul scoate de 
asemenea o foaie volantă „Stu
dentul în examen" care surprinde 
diferite aspecte de la examene. E 
bine așa. Ar fi insă poate și mai 
bine dacă acest plan de acțiune 
ar fi făcut ceva mai din vreme și 
s-ar referi și la perioada pregă
tirilor pentru examene cînd tre
buie desfășurată o intensă muncă 
educativă, cu scopul de a-i arăta 
fiecărui student că numai studiul 
continuu, perseverent îl poate duce 
la o bună pregătire.

Comitetul U.T.M. ar trebui de 
asemenea să realizeze încă de pe 
acum o foarte strictă împărțire 
a sarcinilor de organizație, să 
dezvolte o largă muncă colectivă. 
Aceasta pentru a evita supraîn
cărcarea, pentru a da posibilita
tea fiecărui utemist să aibă tim
pul necesar de învățătură astfel 
ca el să se mențină printre cei 
mai bupj și în ceea ce privește 
munca profesională.

Doina lonescu, studentă la Inst 
tutui de artă teatrală și cinmeat< 
grafică „1. L. Caragiale", repetir

pentru ora de actorie
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Comunist Dimitrovist
Cuvîntarea tovarășului Alexandru Kopandi*

secretar al C. C. al U.T.M.
Dragi tovarăși.

Dați-mi voie să 
partea Comitetului 
Uniunii Tineretului Muncitor și al 
întregului tineret din patria noa
stră, tineretului frate bulgar sin
cere felicitări și cele mai calde 
urări de succes în desfășurarea 
lucrărilor Congresului și în acti
vitatea de viitor.

Intre popoarele țărilor noastre 
există relații de strînsă prietenie 
avînd rădăcini în trecutul istoric 
îndepărtat și închegate în de
cursul timpurilor în lupta comună 
pentru cucerirea libertății și in
dependenței naționale. Odată cu 
eliberarea noastră de către glo
rioasa Armată Sovietică aceste 
relații au căpătat un conținut nou, 
fundamentat pe instaurarea pu
terii populare în țările noastre și 
trecerea la construirea socialis-

transmit din 
Central al

trecerea la 
mului.

Prietenia dintre tineretul țărilor 
noastre s-a * *' " L ‘ '
tat pe baza prieteniei frățești din
tre popoarele romîn și bulgar.

Tineretul nostru urmărește cu 
jn viu interes munca și succesele 
:ineretului frate bulgar. Noi cu
noaștem lupta și munca avîntată 
1 tineretului bulgar, aportul im- 
’ortant pe care îl aduceți sub 
conducerea P.C.B. la opera de in- 
lustrializare socialistă, de trans- 
ormare socialistă a agriculturii, 
n dezvoltarea științei și culturii 
h Bulgaria populară. Sînt pe 
arg cunoscute în rîndul tineretu- 
ui din țara noastră acțiunile 
rari pe care le-a organizat orga- 
izația comunistă a tineretului 
■ate bulgar pentru participarea 
argă a tineretului la munca vo- 
jntară pentru construirea socia. 
smului.

Și în țara noastră. Uniunea Ti
neretului Muncitor se străduiește 
ă-și îndeplinească tot mai bine 
arcinile ce-i revin ca ajutor de- 
’otat al Partidului Muncitoresc 
lomîn în lupta pentru construi- 
ea socialismului.
In anii care s-au scurs de la 23 

ugust 1944, ziua eliberării țării 
oastre de sub jugul fascist, po- 
irul nostru condus de P.M.R. a 
ifăptuit mari transformări revo- 
iționare, aplicînd în mod creator 
îvățătura marxist-leninistă și 
xperiența Uniunii Sovietice la 
indițiile concrete din țara noa- 
:ră. Prin munca eroică a clasei 
pastre muncitoare a întregului 
astru popor muncitor, Romînia 
a transformat dintr-o țară îna- 
>iată, într-o țară înaintată cu o 
jternică industrie socialistă cu 
agricultură în plină înflorire.

întărit și s-a dezvol-

In țara noastră s-a dezvoltat pu
ternic industria grea și în primul 
rînd industria constructoare de 
mașini. Noi fabricăm astăzi trac
toare, mașini agricole, camioane 
etc. In țara noastră se fabrică în 
întregime utilajul petrolifer de 
care avem nevoie precum și utilaj 
petrolifer pentru export. O am
ploare deosebită a luat-o în ulti
mii ani dezvoltarea industriei chi
mice în țara noastră. Producția 
globală a industriei noastre e de 
circa 4 ori mai mare decît cea din 
1938. La sate jumătate din totalul 
familiilor de țărani muncitori au 
ales calea agriculturii socialiste și 
peste jumătate din suprafața a- 
gricolă a țării este cuprinsă în 
sectorul socialist.

Atît în industrie, cît și în agri
cultură contribuția adusă de tt- 
năra noastră generație la reali
zarea sarcinilor trasate de partid 
și guvern este tot mai mare

Răspunzînd cu entuziasm che
mărilor partidului și a U.T.M. ti
neretul patriei noastre participă 
cu elan la realizarea sarcinilor 
construcției socialiste. Țara noa
stră este un vast șantier al con
strucției socialiste în care tinere
tul își manifestă din plin iniția
tiva și eroismul său în muncă.

Partidul a încredințat tineretu
lui sarcina de a contribui efectiv 
la construcția unor mari obiecti
ve ale socialismului în acest an 
de pildă zeci de mii de tineri au 
lucrat voluntar pe diferite șan
tiere naționale și regionale ale ti
neretului, cum sînt: șantierul de 
la Săvinești, reconstrucția orașu
lui Galați etc.

Cu un entuziasm demn de ti
neri comuniști au muncit briga
dierii pe șantierul Nadeș-Onești 
pentru a aduce flacăra albastră a 
metanului tinerei industrii a Mol
dovei.

Luptînd pentru aplicarea în 
viață a directivelor partidului 
peste 180.000 de tineri au muncit 
voluntar în toamna acestui an. 
redînd agriculturii mai mult de 
40.000 de ha.

Pentru tineretul patriei noastre 
nu există ideal mai măreț decît 
acela de a-și închina toate for
țele sale, toată capacitatea și e- 
nergia sa cauzei Partidului Mun 
citoresc Romîn, cauzei construirii 
socialismului.

Toate realizările organizației 
noastre se datoresc conducerii 
sale de către P.M.R. și Comitetul 
său Central în frunte cu tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej, prim secretar 
al C.C. al P.M.R.

Tineretul patriei 
educat de P.M.R. 
terna ționalismului 
frăției dintre popoare.

Tînăra noastră generație poartă 
O frățească prietenie tineretului 
din țările socialiste surori de care 
ne leagă comunitatea de scopuri- 
și idei, unitatea țelurilor, lupta 
pentru construirea socialismului
— ideile fundamentale care ne 
călăuzesc în activitatea noastră
— ideile atotbiruitoare ale marx- 
ism-leninismului și prin aceasta 
tînăra noastră generație își aduce 
contribuția sa la întărirea lagăru
lui socialist în frunte cu U.R.S.S.

U.T.M. întărește mereu priete
nia cu tineretul revoluționar din 
toate țările, cu tinerii iubitori de 
pace și progres din întreaga lume, 
dezvoltă continuu legăturile fră
țești cu Comsomolul leninist, or
ganizația de tineret a primului 
stat socialist din lume, cu tine
retul Chinei popu-lare și a celor
lalte țări socialiste, cu organiza
țiile democratice de tineret din 
toate țările, își aduce contribuția 
la munca F M.T.D. și U.l.S. pen
tru întărirea unității și colaboră
rii tineretului lumii în lupta îm
potriva încercărilor imperialiști
lor de a dezlănțui un nou război, 
pentru pace în întreaga lume.

Dragi tovarăși, în încheiere, vă 
transmit încă odată salutul fră
țesc de luptă al tineretului romîn. 
asigurîndu vă că tineretul bulgar 
are în tineretul nostru un prieten 
sincer și de nădejde și vă urez 
noi și însemnate succese în lupta 
și munca voastră sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar pen
tru construirea socialismului în 
frumoasa voastră țară, spre bine
le și fericirea tineretului bulgar și 
al tineretului iubitor de pace din 
întreaga lume

Trăiască în veci prietenia dintre 
tineretul romîn și bulgar I

Trăiască lupta unită a 
tu-lui din întreaga lume 
menținerea și consolidarea

noastre este 
în spiritul in- 
proleitar și al

E greu să faci o alegere cind librăriile noastre sînt atât de bogate in noutăți literare. 
Foto: C. VICA

Educarea sportivilor trebuie
să fie multilaterală

tinere- 
pentru 
păcii 1

Munca de educație comunistă a 
sportivilor constituie un proces 
complex și reclamă din partea or
ganizațiilor de bază U.T.M și a 
colectivelor și cluburilor sportive 
o preocupare atentă de zi cu zi. 
Cel mgi de seamă element al a- 
cestui proces îl reprezintă fără în
doială legătura sportivului cu pro
ducția. mijloc de seamă prin care 
orice sportiv își aduce nemijlocit 
aportul la măreața operă de con
struire a socialismului. Grija pen
tru formarea la sportivi a unor 
calități morale indispensabile — 
cinste, curaj, respect față de an
trenori, arbitri, adversari, precum 
și înarmarea lor cu cunoștințele 
de bază ale învățăturii marxist le
niniste — sînt deasemenea eiernen. 
te principale în formarea sporti
vilor ca cetățeni demni ai patriei 
noastre.

Preocuparea insuficientă față de 
educarea politieo-morală multila
terală a sportivilor are totdeauna

Elisei 
proce-

colec- 
această

vreme

Petroliștii indieni 
lulțumesc petroliștilor 
>mîni pentru ajutorul 

acordat
Ministerul Industriei Petrolu- 
i și Chimiei a primit o tele- 
amă din partea delegaților la 
a de-a treia conferință a Fede- 
ției muncitorilor petroliști din 
:reaga Indie, prin care petroliștii 
iieni mulțumesc petroliștilor ro- 
ni pentru prețiosul ajutor dat 
erei industrii petrolifere națio- 
le din Republica India. 

jTransmitem muncitorilor, ingine- 
or și tehnicienilor romîni — se 
.ine în telegramă — adinca mul- 
nire și apreciere pentru efortu- 
î neobosite și ajutorul frățesc a- 
dat pentru dezvoltarea indus
ei petrolifere din sectorul de 
t al Indiei.
Telegrama este semnată de G. 
ndaram, secretar general al Fe- 
ației muncitorilor petroliști din 
"eaga Indie

rezultate negative. Așa se petrec 
lucrurile în colectivul sportiv „Vo
ința" din orașul Piatra Neamț. 
Acest colectiv sportiv reunește în 
secțiile sale pe ramuri de sport — 
baschet, volei, tenis de masă, schi, 
șah, box, ciclism — aproape 300 
de membri U.C.F3., muncitori in 
diverse cooperative ale orașului de 
la poalele munților Cernegura. O 
discuție pe tema educației comu
niste a sportivilor susținută cu to
varășii din consiliu] colectivului 
„Voința" se arată dintr-un început 
interesantă.

- Mai ales în ultima
sportivii noștri — susține tovară
șul Teodorescu, activist salariat al 
colectivului — u-au dovedit ieșiri 
nesportive, acte grave de indisci
plină. Și nu-i de mirare. Majori
tatea lor sînt încadrați în formele 
de învățămînt politic ale organiza
ției U.T.M. pe care le frecventează 
și pentru care se pregătesc cu a- 
tenție.

Evident, acest fapt are o valoare 
remarcabilă și meritele revin atît 
organizației U.T.M. cît și colecti
vului sportiv, ai căror conducători 
dovedesc destulă grijă pentru ri
dicarea nivelului politico-ideologic 
al sportivilor. Discutînd despre 
problema aportului sportivilor în 
producție în primul moment ești 
tentat să crezi că și aici lucru
rile «înt în ordine deplină.

— Sportivii noștri sînt încadrați 
în procesul de producție și cei 
mai mulți dintre ei se numără 
printre fruntași : Eugenia Chi- 
rilă și Clement Nicola sînt 
deosebit de apreciați pentru suc
cesele lor în producție, declară cu 
ruîndrie tovarășul Teodorescu. Doi 
dintre sportivii colectivului nostru

însă. Mihai Șova și Cornel 
nu și-au găsit încă locul în 
sul de producție.

Tovarășii din conducerea 
tivului sportiv justifică
poziție de tolerare a parazitismu
lui scuzîndu-se, chipurile, că nu 
le-au găsit încă locuri de muncă... 
corespunzătoare. Dar ce fel de loc 
de muncă s-ar putea descoperi da
că Șova și Elisei la virata lor n-au 
găsit încă vreme pentru invățarea 
unei meserii ? Amindoi au între
rupt studiile medii cu un an sau 
doi inainte de absolvire. In mod 
cu totul greșit, consiliul colectivu
lui sportiv a îngăduit intrarea în 
rîndurile sportivilor a unor ele
mente care au desconsiderat pro
pria lor pregătire, trăind ca niște 
paraziți pe seama părinților. To
lerați pe motiv că sînt sportivi — 
și poate talentați — cei doi „fără 
profesie" nu au înțeles nici pină 
astăzi că a fi sportiv nu este o pro
fesie, că parazitismul nu-și are lo
cul în sportul nostru de tip nou.

Cum se împacă cu această stare 
de lucruri intolerabilă colectivul 
sportiv „Voința" ? De ce stau pa
sivi utemiștii ? Organizațiile 
U.T.M. din cooperația meșteșugă
rească din orașul Piatra Neamț, 
comitetul orășene.sc U.T.M. au da
toria să ia atitudine fermă împo
triva acelora ce încalcă normele e- 
lementare ale vieții noastre spor
tive, împotriva acelor care încu
rajează într-o formă sau alta para
zitismul. Tînărul sportiv trebuie 
educat multilateral într-un spirit 
sănătos iar munca în producție 
este un factor determinant în pro
cesul educativ.

V. RANGA

(Ager preș)

La rampa de control de la Industria Bumbacului A din Capi tală utemistele Anica Florea, Ma
ria Radulescu și Dobrita Spînu discută calitatea materialelor.

Foto: C. VICTOR

• Echipa secundă de fotbal 
a orașului București a întilnit 
miercuri pe stadionul. „Kemal 
Stafa* din Tirana echipa Par
tizan, campioana țării și deți
nătoarea „Cupei R. P. Alba
nia". Cei peste 15.000 de spec
tatori au asistat la un joc ra
pid și spectaculos, care a luat 
sfirșit cu un rezultat de egali
tate: 1-1 (1-0). Echipa bucu- 
reșteană a deschis scorul în 
minutul 15 prin Lereter. Interul 
sting al echipei noastre a pri
mit o pasă de la Asan și de 
la marginea careului de 16 m. 
a trimis balonul imparabil în 
plasă. Echipa gazdă a egalat 
cu 10 minute înainte de fluerul

ACTORUL TREBUIE JUDECAT
■turnai după cum se comportă pe scenă ?

eatrul muzical din Galați a luat 
tere dintr-un mic ansamblu in 
; tinerii artiști amatori au in- 
jat printr-o muncă grea, per- 
•rentă și nu lipsită de succes, 
ta formație de estradă a ora- 
i. Tineri muncitori eiau toto- 
i actori, cintăreți și dansatori, 
dacă astăzi cele mai multe 
re spectacole se bucură de un 
in succes, aceasta se datorea- 
și creșterii măiestriei artistice 
lor tinere talente care au con- 
it la început nucleul acestui 
u.

.) tînărul teatru șt-au făcut loc 
, cu timpul și unele elemente, 
, căzute sub influența moralei 
heze, se abat printr-o com- 
are nedemnă de la etica tî- 
ilui actor din patria noastră, 
nul din aceste elemente e Du- 
u Stan.
'ind despre sine cele mai bune 
ri, Dumitru Stan consideră că 
mai are ce învăța" pe tărim 

esional. Dumitru Stan po- 
ă in vedetă, pentru el, 
•.tivul de tineri artiști, dan- 
-i neexistind decît în ma
in care acesta ii poate lau

ri nu. Caracterul acestui tinăr 
«cinat de serioase tendințe că
ite Se pune acum întrebarea : 
fi oare tolerate intr-un teatru 
list asemenea manifestări de 
tism și carierism î
) alt dansator a cărui com- 
ire trezește multe întrebări e 
itru Dinu. încâlcind pină și 
mai elementare cerințe de con- 

tnorală, cu greu îl poți deo-

I

Spre noi și importante 
succese in dezvoltarea

economiei naționale

sebi in viața sa de toate zilele de 
un bulevardist notoriu. Inhăitindu- 
se cu tot soiul de indivizi decla
sați din afara teatrului, acest dan
sator — el însuși cariat de o men
talitate putredă a ajuns să comită 
pină și acte de huliganism. Iată 
insă că deși adunarea generală a 
organizației U.T.M. de ia Teatrul 
muzical din Galați l-a exclus din 
rîndurile utemiștilor pe Dumitru 
Dinu pentru lipsa de ținută poli-

tinuă să existe în mijlocul colec
tivului artistic terfelind pe străzi 
și la chefuri scandaloase prestigiul 
tînărului teatru ? Cine are nevoie 
de un asemenea element descom
pus ?

Soră în comportări cu Dumitru 
Dinu, Gabriela Dumbravă conside- 
rind că „așa e viața de artist* 
manifestă fără rușine în viața ei 
de toate zilele o atitudine imorală.

Ceea ce e însă și mai dăuna-

în același birou de munca cu fe
tele, nu cunoaște îndeaproape via
ța colegelor ei de teatru.

Revenim la concepția lui Toma 
Nicușor care mi se pare nu nu
mai străină, înapoiată dar și dău
nătoare. Oare așa să fie? Acto
rul trebuie judecat numai după 
modul cum joacă pe scenă î

Artistul militează pe scenă pen
tru idei înaintate. El combate apu
căturile urîte, străine moralei co-

tică și morală, deși acesta a-fost 
pe bună dreptate, îndepărtat din 
colectivul teatrului ca element ne
corespunzător, nu după multă vre
me, el a fost adus înapoi, in ace
lași colectiv. Ciudată îngăduință I 
S-a reabilitat oare Dumitru Dinu, 
are el cel puțin acum o comporta
re demnă ? Nu, din contră, conți- 
nuînd să comită acte grave de in
disciplină, organizînd în resturan- 
te tot soiul de chefuri deșuchiate, 
Dumitru Dinu incearcă să atragă 
la petrecerile sale deșănțate noi 
aderenți, tineri și tinere din tea
tru. Cu uimire tinerii artiști dan
satori ai teatrului se întreabă de 
ce un asemenea element corupt, a 
cărui concepție despre viată este 
o adevărată bubă cu puroi, con-

tor în comportarea acestor ele
mente e tocmai faptul că sub in
fluența lor negativă, unii tineri 
dansatori, slab ridicați din punct 
de vedere politic și ideologic își 
fac „curaj" și ei, incercînd să-i 
imite. Trebuie să arătăm însă încă 
un fapt. Dacă Georgeta Frangulea 
a devenit în ultimul timp indisci- 
plinată, provocind discuții în care 
abundă un vocabular vulgar, dacă 
Germina Bogdan e dispusă să-l în
soțească la petreceri pe „minuna
tul om de viață" Dumitru Dinu, 
este și vina unor membri ai birou
lui organizației U.T.M. ca Toma 
Nicușor care consideră că „actorul 
trebuie judecat numai după felul 
în care joacă el pe scenă" sau Va
lencia Bosoi, care, deși răspunde

muniste. Intruchipînd pe scenă 
chipul omului zilelor noastre, în
zestrat cu o înaltă conștiință, arti
stul își ia prin aceasta el însuși o 
înaltă răspundere morală. Ne este 
nouă oare indiferent cine întruchi
pează acest om nou ? Ne este in
diferent dacă dincolo de acest chip 
frumos moralicește de pe scenă se 
ascunde un element descompus 
moralicește, care prin întreaga sa 
viață particulară contrazice idea
lurile pe care le propagă pe scenă? 
Altfel stînd lucrurile nu poate fi 
vorba decît de o tristă și meschină 
fățărnicie. Artistul in accepțiunea 
noastră nu poate fi judecat nici
decum numai între zidurile teatru
lui. Artistul nou este în pruuu

rînd un cetățean și el trebuie să 
aibă o comportare demnă atît ia 
Instituția culturală în care mun
cește cit și în viața de toate zi
lele. Calitățile tinerilor discutați 
mai sus sînt însă departe de a 
întruni profiluri morale ale artis
tului cetățean.

Cerind artiștilor să Întruchipeze 
in operele lor trăsăturile morale 
ale omului nou, să dea viață ce
lor mai nobile idei ale umanității, 
poporul nostru nu va accepta și 
țiu poate accepta, ca tocmai ei, ar? 
tiștii creatori — pe care dorește 
să-i iubească și să-i creadă pe de
plin — să nu fie ei înșiși exem
ple de spirit cetățenesc și înaltă 
ținută morală. Arta clasei munci
toare nu are și nu poate avea ni
mic comun cu putreziciunea, des- 
frîul și liberalismul deșănțat care 
caracterizează arta burgheză. Arta 
clasei muncitoare cere fiecăruia 
dintre activiștii săi, inclusiv celor 
care pășesc pentru prima dată în 
teatru — să fie devotați trup și 
suflet cauzei poporului muncitor, 
să fie soldați credincioși și demni 
in marea armată a constructorilor 
socialismului din tara noastră.

lată cîteva probleme în legătu
ră cu prestigiul tînărului actor, cu 
profilul său moral și pe care am 
dorit să le pun in discuția tineri
lor cititori ai „Scînteii tineretului*.

ION BASA 
balerin 

Teatrul Muzical Galați

final datorită lui Kraja care a 
reluat în poartă o minge res
pinsă de Mîndru.

• Selecționata divizionară 
jucînd, în primul meci, în tur

neul pe care-1 întreprinde în 
Anglia, cu echipa Newcastle- 
United a fost întrecută cu sco
rul de 4—1 (2—0).

• In meci retur pentru „Gu
pa Europei tnterțări" la fotbal, 
echipele Greciei și Franței au 
făcut joc egal: 1-1 (0-0)
miercuri ta Atena.

Prima partidă disputată la 
Paris a fost cîștigată de echipa 
Franței cu 7-1, astfel că acea
sta va juca în turul al doilea 
cu învingătorul dintre Austria 
și Norvegia.

fUrmare din pag. l-a)

Uzat In 1958. Va crește sala
riul real al oamenilor muncii, 
se va intensifica construirea 
de locuințe pentru cei ce mun
cesc. Se va pune un accent 
mai mare pe construcția de 
școli la orașe și sate, în vede
rea extinderii invățămîntului 
și a îmbunătățirii bazei sale 
materiale.

Chezășia dezvoltării conti
nue și mereu accelerate a pro
ducției industriale și agricole, 
chezășia ridicării continue 1 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, o constituie creșterea 
productivității muncii și redu
cerea prețului de cost al pro
duselor. Sarcina economică 
centrală — se subliniază în 
expunerea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej — este re
ducerea continuă a prețului de 
cost — indicele cel mai sin
tetic care asemenea unui ba
rometru arată cum merg tre
burile într-un sector sau altul 
al economiei, într-o întreprin
dere sau alta. Lupta pentru 
scăderea consumului specific 
de materiale și materii prime, 
combustibil, energie electrică 
etc., lupta hotărîtă împotriva 
rebuturilor, a risipei de metal, 
de fonduri, materiale și bă
nești. lupta pentru o cit mai 
bună gospodărire a tuturor bu- 
nurilob poporului trebuie să 
stea în centrul muncii politice 
a organizațiilor U.T.M. din 
întreprinderi, fabrici, șantiere, 
G.A.S., S.M.T etc. Pentru anul 
1959 se prevede ca, pe baza ri
dicării productivității muncii 
cu 6,4 la sută să se obțină a- 
proape 70 la sută din crește
rea producției industriale. De 
asemenea se prevede o scăde
re însemnată a prețului de 
cost al produselor (e grăitor 
faptul că in 1959, reducerea 
prețului de cost cu un pro
cent in indusrie. transporturi 
și construcții echivalează cu o 
economie de circa 570 milioa
ne lei). Așa cum arată in ex
punerea sa tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, 
sibilltatea ca prin 
folosire a rezervelor 
se asigure realizări 
decît cele prevăzute 
tul de plan, să se asigure un 
ritm de creștere al producției 
superior celui prevăzut în pro
iect. Volumul producției in
dustriale — se spune in expu
nere — poate spori mai mull 
decît prevede proiectul, astfel 
Incit să depășească nu cu 8,6 
la sută, ci cu circa 10 la sută 
nivelul atins în 1958.

Expunerea tovarășului Gheor-

tineretului nostru muncitor un 
îndreptar clar in munca și lup
ta pentru asigurarea undi /itm 
mai rapid de dezvoltare £ 
economiei naționale în anul 
1959. 1

Ca o chemarea însuflețitoa- 
re pentru întregul nostru tine
ret răsună cuvintele din ex
punerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej: „Elanul și ab
negația tineretului muncitor 
constituie o mare forță în în
deplinirea sarcinilor de dez
voltare a economiei naționale. 
Sub conducerea organizațiilor 
dede partid, organizațiile de 
U.T.M. trebuie să mobilizeze 
masele largi ale tineretului la 
lupta pentru înfăptuirea cu 
succes a prevederilor planului 
de stat".

Răspunzind Încrederii parti
dului iubit și a Comitetului 
său Central in frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, tînăra noastră generație 
va lupta cu abnegație, împre
ună cu întregul popor munci
tor pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid. Ridl- 
cindu-și necontenit calificarea, 
mărindu-și aportul la descope
rirea și folosirea rezervelor in
terne ale întreprinderilor, par- 
ticipind la munca patriotică 
voluntară utemiștii, toți tinerii 
constructori ai socialismului 
își vor aduce contribuția la 
îndeplinirea pianului de ștat 
pe anul 1959. Tineretul nostru 
a răspuns mereu cu însuflețire 
chemărilor partidului, încrede
rii partidului, muncind cu en
tuziasm pe șantierele unor 
mari obiective industriale, pe 
șantierele de hidroameliorații, 
la acțiunile pentru înfrumuse
țarea orașelor și satelor pa
triei. Așa cum se subliniază in 
expunerea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej o sarcină 
de cea mai mare importanță a 
organizațiilor U.T.M. este 
de a da o extindere tot mai 
mare participării de masă a ti
neretului la acțiunea patrio
tică de realizare prin muncă 
voluntară a lucrărilor de folos 
obștesc. Activiștii utemiști, 
toți utemiștii trebuie să fie 
mereu în mijlocul tineretului, 
și prin munca politico-organi- 
zatorică, prin exemplul perso
nal, să-i însuflețească și să-i 
organizeze pe toți tinerii pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Sub conducerea partidului, 
poporul nostru muncitor și 
împreună cu el tineretul pa
triei noastre pășesc Înainte 
spre noi și noi victorii în dez
voltarea economiei, in ridica- 

ghe Gheorghiu-Dej’dă oameni- tea nivelului de trai ai oame- 
lor muncii din patria noastră, nilor muncii, spre socialism.

există po
ntai buna 
interne să 
mai mari 
in proiec-

Miercuri
de cultură
Conferinței ______
matografiilor de stat din țările so
cialiste.

La conferință participă nume-

s-au deschis la Casa 
din Sinaia lucrările 
internaționale a cine-

roși regizori, scenariști, ingineri de 
specialitate, tehnicieni și alti lu
crători din domeniul cinematogra- 

~ p. Bul- 
P. Chi- 
D. Ger- 
P. Po- 
Unga- 
R. D.

fiei din R. P. Albania, R. 
garia, R. Cehoslovacă, R. 
neză, R.P.D Coreeană, R. 
mană, R. P. Mongolă, R 
lonă, R. P. Romînă, R. P 
ră, Uniunea Sovietică și 
Vietnam.

Lucrările conferinței au fost des
chise de George Macovescu, direc
torul general al cinematografiei din 
R. P. Romînă, președintele confe
rinței, care, după ce a salutat pe 
cineaștii prezenți. a arătat că a- 
ceastă întîlnire internațională con
stituie un eveniment important pe

linia strîngerii colaborării cineaș
tilor din țările socialiste.

Lucrările conferinței se vor des
fășura la Sinaia pînă în ziua de 
13 decembrie în cadrul dezbate
rilor ce vor avea loc cu acest 
prilej un loc de frunte îl va ocupa 
problema ridicării continue a con
ținutului de idei și a valorii artis
tice a filmelor produse în țările 
socialiste, ca ele să devină tot mai 
mult purtătoarele marilor idei pe 
care le ridică construirea socialis
mului și comunismului.

In cadrul conferinței delegațiile 
participante vor susține referate de 
specialitate și vor prezenta filme 
realizate în ultimul timp. Pe baza 
referatelor șt. a discuțiilor ce vor 
avea loc conferința va ajunge la 
concluziile menite să contribuie la 
dezvoltarea continuă, multilaterală 
a cinematografiei țărilor socialiste.

★
In prima zi a conferinței au 

fost prezentate filmul artistic ro- 
minesc ..Erupția-' și filmele docu
mentare vietnameze „Expoziția a- 
supra artizanatului și mica indus
trie la Hanoi" și „Ultima fază a 
lichidării analfabetismului".

★
Cu prilejul începerii lucrărilor 

Conferinței internaționale a cine
matografiilor de stat din țările so
cialiste. miercuri a avut loc la Si
naia o conferință de presă.

Membrii comitetului de organiza, 
re a conferinței au împărtășit zia
riștilor scopul și sarcinile acestei 
întîlniri a cineaștilor din țările so
cialiste. S-au relevat de asemenea 
importantele realizări obținute de 
cineaștii din țările socialiste după 
prima conferință a cinematogra
fiilor de stat din țările socialiste 
care a avut loc în decembrie 1937 
la Praga.

★
In cursul după-amiezii delegația 

de cineaști romîni a oferit un 
cocktail în cinstea celorlalte dele
gații participante la lucrările con
ferinței.

OBIȘNUITE ★
Cu prilejul celui de-al lll-lea 

Congres al cooperației de consum 
din R.P,R., care va avea loc între 
5 și 7 decembrie, miercuri a sosit 
în Capitală A I. Galkin, președin
tele Uniunii Cooperativelor de 
Consum din R.SF'.S. Rusă delegat 
al cooperației de consum din 
V.RSS.

In aceiași zi au mai sosit ia 
București. Jan Kiljanczyk, vice pre- 
ședințe al Uniunii Centrale « 
Cooperativelor Agricole „Intr-aju
torarea țărănească" și Jozef Dziu- 
rosz. delegați ai cooperației de 
consum din R.P Polonă.

La sosire, oaspeții au fost intim- 
pirvați de cadre de conducere ale 
Uniuni) Centrale a Cooperativelor 
de Consum din țara noastră.

(Agerpres)
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In Comitetul Politic al O.N.U

Pentru acordarea dreptului
la autodeterminare poporului cipriot

NEW YORK 3. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite: Comitetul 
Politic al Adunării Generale a 
continuat discuțiile în problema 
Ciprului.

Reprezentanții Cehoslovaciei, Ro- 
miniei și R.SS, Ucrainene au ex
primat în intervențiile lor simpa
tia popoarelor lor față de lupta 
eroică a ciprioților pentru indepen
dență. Delegatul Cehoslovaciei, Ka. 
rel Kurka. a condamnat poziția 
Angliei, care nu ține seama de re
comandările Adunării Generale a 
O.N.U referitoare la o rezolvare 
pașnică a problemei Ciprului pe 
bază democratică. întreaga răs
pundere pentru vărsările de singe 
din Cipru revine Angliei, care a- 
plică cele mai aspre măsuri de 
represalii împotriva luptătorilor 
pentru independența Ciprului.

Cuvlntarea 
reprezentantului 

R. P. Romine
Reprezentantul ‘ Romîniei, Ed. 

Mezincescu, a subliniat că în 
timpul anului care a trecut de la 
cea de-a XII-a sesiune a Adunării 
Generale, care a discutat problema 
Ciprului, situația din Cipru nu 
mai că nu s-a îmbunătățit, 
s-a înrăutățit considerabil. El 
condamnat faptul că poporul 
priot este menținut sub regim
lonial. refuzîndu-i-se exercitarea 
dreptului său legitim de a trăi 
conform cu aspirațiile și interesele 
sale. Guvernul romin consideră că 
menținerea poporului cipriot în a- 
ceastă situație este cu totul nejustă 
și In contradicție cu principiile

nu- 
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a 
ci- 
co-

R. I). Germană 
sprijină cu căldură 

propunerile U. R. S. S. 
în problema Berlinului

unanim recunoscute ale Cartei Na
țiunilor Unite, care prevede drep- 
tal popoarelor de a dispune de 
însele. Recent, primul ministru 
Angliei, Macmillan, a prezentat 
nou plan care a fost respins 
poporul cipriot, fără ca aceasta 
împiedice guvernul britanic 
treacă la punerea lui în aplicare 
Pianul englez de „reglementare" a 
■problemei Ciprului, a spus delega
tul Romîniei, pornește de la ideea 
falsă că Marea Britanic are drep
tul să dispună de soarta poporului 
Ciprului. Ed. Mezincescu a citat 
expunerile reprezentanților englezi 
care atestă că Anglia continuă să 
considere Ciprul drept una din 
cele mai importante baze militare 
pentru acțiuni agresive împotriva 
țărilor Orientului arab și împotri
va statelor socialiste.

-Referindu-se la faza actuală a 
dezbaterilor asupra problemei ci
priote în Comitetul Politic, Eduărd 
Mezincescu a spus: „Anumite de
legații care acum cițiva ani se o- 
puneau ca problema Ciprului să 
fie examinată de Adunarea Gene
rală a Națiunilor Unite, ar vrea 

.- acum ca Națiunile Unite să nu ac- ! 
ționeze pentru a ajuta la soluțio-
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narea acestei probleme conform 
aspirațiile poporului cipriot și 
interesele păcii și ale altor popoa
re din această regiune a lumii.

Delegația noastră, a spus Ed. 
Mezincescu, consideră că Aduna
rea Generală trebuie să adopte o 
recomandare care să aibă drept 
scop ușurarea și urgentarea solu
ționării acestei probleme.

Delegația romînă, a declarat 
în încheiere Mezincescu, va spri
jini proiectul de rezoluție prezen
tat de Grecia sau oricare altă 
propunere acceptabilă pentru po
porul cipriot.

★
Reprezentantul R. S. S. Ucrai

nene, Bratus, a amintit că timp de 
secole, populația greacă și minori
tatea turcă din Cipru au trăit în 
pace Dușmănia dintre ele, a spus 
Bratus, este ațîțată în mod artifi
cial pentru menținerea dominației 
colonialiste engleze.

Există o singură cale pentru re
zolvarea problemei Ciprului: lichi
darea rușinosului regim colonial și 
acordarea dreptului la autodetermi
nare 
în încheiere reprezentantul R. S. S. 
Ucrainene.

poporului cipriot, a declarat 
hei ere reprezentantul R. S. S.

privire la stabilirea și întărirea unor relații 
pașnice și de bună vecinătate între state

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
TASS transmite: Comitetul Poli
tic Special al Adunării Generale 
a O.N.U. continuă discutarea 
proiectului de rezoluție cu privire 
la măsurile pentru stabilirea ți
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Declarația guvernului U.R.S.S
adresată guvernului Japoniei

MOSCOVA 3 (Agerpres). - 
TASS transmite i Guvernul sovie
tic a declarat că renunțarea Japo
niei la obligațiile miVtare înrobi
toare ce i-au fost impuse la timpul 
său ar răspunde intereselor întă
ririi păcii generale și intereselor 
națiunii japoneze. Acelorași intere
se le-ar servi de asemenea lichi
darea bazelor militare străine de 
pe teritoriul Japoniei, inclusiv în 
Okinawa și insulele Bonin, și re- 

, tragerea tuturor trupelor străine 
din Japonia. Aplicarea de către 
Japonia a politicii de neutralitate 
ar constitui o importantă contribu
ție constructivă Ia cauza păcii și
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BERLIN 3 (Agerpres). — Agen
ția ADN a transmis următorul co
municat cu privire la Plenara C.C. 
al P.S.U.G.:

La 2 decembrie 1958 a avut loc 
plenara C.C. al P.S.U.G. Membrii 
C.C. au cinstit memoria lui J. Be
cher, membru al C.C. al P.S.U.G.. 
care, in urma unei boli grele, a 
decedat la 11 octombrie 1958.

După o cuvintare rostită de Wal
ter Ulbricht, plenara a adoptat în 
unanimitate mesajul adresat către 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la si
tuația din Berlinul occidental și 
din Germania occidentală și cu 
privire ta sarcinile pentru asigu
rarea păcii.

G. Gruneberg, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a expus propunerile 
cu privire la ședința de constitui
re a Camerei Populare. A fost a- 
doptată în unanimitate hotărîrea de 
a recomanda pentru postul de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane pe Otto Grote- 
wohl.

BERLIN 3 (Agerpres). — în 
ședința din 1 decembrie a Consi
liului Național al Frontului Națio, 
nai al Germaniei democrate a 
fost adoptat cu un deosebit entu
ziasm textul scrisorii adresate gu
vernului U.R.S.S., scrisoare în care 
sînt aprobate cu căldură propune
rile în problema Berlinului, cu- 
£ rinse în notele guvernului

•R.S.S.
In ședință, se spune în scrisoa

re, am examinat amănunțit propu. 
nerile dv.

Cu deplin temei dv. arătați că, 
conform tuturor legilor logicii po
litice și ale dezvoltării istorice. 
Berlinul este capitala R.D.G. Dv. 
propuneți ca procesul de lichida
re a regimului de ocupație să fie 
înfăptuit fără nici un fel de in
conveniente pentru populația Ber
linului occidental și fără o schim
bare dureroasă a ordinii statorni
cite și că de aceea problema Ber
linului trebuie să fie rezolvată pe 
calea stabilirii pentru Berlinul 
occidental a statutului de oraș li
ber, demilitarizat. în treburile că
ruia să nu se amestece nici un 
stat și nici’ unul din cele două 
state germane. Sprijinim această 
propunere și declarăm lumii în
tregi că guvernul R.D.G. este gata 
să aducă o contribuție substanția
li la cauza întăririi păcii.

Situația anormală existentă în 
Berlinu] occidental, care a apărut 
ca rezultat al încălcării acordului 
de la Potsdam de către puterile 
occidentale și de către guvernul 
R.F.G., devine tot tnai mult o pri
mejdie pentru securitatea locuitp?' 
rilor Berlinului, a germanilor și a 
lumii întregi. Dorim ca între 
R.DG. și Berlinul occidental să 
se stabilească relații normale, ața 
cum propvrieți în nota dv. Aceasta

corespunde intereselor naționale ale 
întregului popor german... In inte
resele rațiunii și păcii este nece
sar să se pună capăt odată pentru 
totdeauna regimului de ocupație, 
politicii de pregătire a războiului 
și acțiunilor organizațiilor crimi
nale din Berlinul occidental.

Normalizarea situației Berlinu
lui, se subliniază în continuare în 
scrisoare, ar corespunde nu numai 
intereselor tuturor locuitorilor Ber
linului și ale tuturor germanilor, 
ci și intereselor tuturor oamenilor 
iubitori de pace din lume.

Guvernele R. Cehoslovace 
și R. P. Ungare salută inițiativa 

sovietică privind Berlinul

Tineretul din R.P. Chineză participă cu entuziasm la diferite ac
țiuni patriotice de masă. In fotog rafie : tinerii din localitatea Kuan> 
tin, provincia Honan, la construcția unei linii ferate.

In cinstea celui de al III-lea Congres 
_ _ ;_£] din Cehoslovaciaal Uniunii Tineretului

jfe PRAGA 3 (Agerpres). — In 
h cinstea celui de-al III-lea Con- 

greș al Uniunii Tineretului din 
£ Cehoslovacia, care se deschide 
£ la 13 decembrie, brigăzile de 
g tineret din întreaga țară au 
S? lansat campanii de întreceri. 
p pentru a produce mai mult, 

mai bine și mai ieftin.
fe Tinerii muncitori din fabrici 

și din alte întreprinderi orga-

nizează întreceri pentru înde
plinirea sarcinilor de 
pe cel de-al patrulea 
al anului înainte 
rea Congresului.

La sate, tinerii 
cadrul campaniei 
rea de noi cooperative agricole 
și darea în folosință de ‘noi 
clădiri publice.

In R. D. G.

producție 
trimestru 
deschide-PRAGA 3 (Agerpres). — Ceteka 

relatează ci guvernul Republicii 
Cehoslovace a dat publicității o 
declarație in care salută inițiativa 
guvernului sovietic în problema 
Berlinului și o consideră excepțio
nal de importantă și din punctul 
de vedere al securității Cehoslova
ciei, care, ca vecină a ambelor sta
te germane, este vital interesată în 
asigurarea dezvoltării pașnice și 
democratice a întregii Germanii. 
Guvernul cehoslovac își însușește 
înlrutotul conținutul notelor gu
vernului U.RSS. și sprijină pe 
deplin propunerile sovietice de a 
se lichida ocupația militară străi
nă a Berlinului occidental, ocupa
ție care astăzi este nejustificată și 
nu mai poale dura.

In declarația guvernului ceho-

slovac se su’ iniază că intre Re
publica Cehoslovacă și R.D. Ger
mană se dezvoltă relații de priete
nie și largă colaborare multilate
rală. Ar putea exista relații de 
hună vecinătate și cu Republica 
Federală Germană, dacă cercurile 
conducătoare de la Bonn nu ar 
desfășura o activitate ostilă împo
triva Republicii Cehoslovace și a 
celorlalte țări socialiste.

★
BUDAPESTA 3 (Agerpres). - 

După cum anunță agenția M.T.I.. 
guvernul Republicii Populare Un
gare a dat publicității o declara
ție în problema Berlinului.

Guvernul Republicii Populare 
Ungare, se spune în declarație, 
salută propunerile guvernului so
vietic din 27 noiembrie a.c. in le
gătură cu lichidarea regimului de 
ocupație în Berlin și declararea 
Berlinului occidental — oraș li
ber.

Propunerile guvernului sovietic 
țin seama de situația care s-a 
creat în prezent și preconizează 
o soluție a problemei care deschi
de o cale acceptabilă pentru toa
te părțile interesate.

Guvernul ungar subliniază că 
este întrutotul solidar cu Repu
blica Democrată Germană și va 
sprijini prin toate mijloacele de 
care dispune lupta guvernului 
R.D.G. pentru menținerea suvera
nității ți pentru pace In Europa.
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de

întrec înse
pentru crea-

întărirea unor relații pașnice 
de bunăvecinătate Intre state.

A. A. Soboiev. reprezentantul 
U.R.S.S., a rostit o cuvintare ra
dical diferită de declarațiile dele
gatului S.U A. El a făcut propu 
neri concrete menite să îmbună
tățească situația internațională

Amintind numeroasele măsuri 
și propuneri efectuate de Uniunea 
Sovietică in scopul întăririi păcii. 
A. A. Sobolev a subliniat că toa
te acestea constituie o dovadă că 
Uniunea Sovietică consideră co
existența pașnică și colaborarea 
prietenească între toate țările ca 
cea mai bună bază pentru relații 
reciproce normale între toate sta 
tele, independent de sistemele lor 
sociale.

Referindu-se Ia proiectul de re
zoluție prezentat, A. A. Șobolev 
a declarat că acest proiect je 
compromis este considerat de de
legația sovietică ca o manifestare 
pozitivă, cu toate că ar fi nece
sară o expunere mai concretă și 
mai conformă a sarcinilor O.N.U. 
pentru -consolidarea principiilor 
coexistenței pașnice. Delegația 
sovietică crede că dacă toate sta
tele vor îndeplini în mod consec
vent recomandările menționate în 
rezoluție, popoarele vor putea trăi 
și munci in condițiile unei păci 
adevărate, neavînd a se teme de 
viitorul lor și de viitorul gene
rațiilor care vor veni.

și

BERLIN 3 (Agerpres). ■— 
Potrivit relatărilor ziarului 
„Junge Welt“ la Berlin a fost 
creat Comitetul național din 
R.D.G. al festivalului pentru 
pregătirea în vederea celui 
de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor, care va avea loc la Viena 
în vara anului 1959. Președinte 
al comitetului a fost ales E- 
duard von Winterstein, vice 
președinte—K. Namokel, prirn- 
secretar al Consiliului Central 
al Uniunii Tineretului Liber 
German. Din comitet fac parte,

de asemenea fruntași cunoscuț 
de stat și politici ai Republici 
ca prof. Carrens, președinteh 
Consiliului Național al Frontu 
Iui Național, A. Abusch, mi 
nistrul ad-interim al Culturii 
G. Eisler, laureat al Premiulu 
național și alții.

Prezentînd comunicarea a 
supra pregătirilor in vedere 
festivalului de la Viena, K 
Namokel a subliniat că la a 
ceastă intîlnire internațional 
a tineretului va participa 
delegație din R.D.G. format 
din 550 de persoane.

fraudulos

..._ v oomu-
socialiștii și radicalii

securității în Extremul Orient și 
la dezvoltarea colaborării interna
ționale. Uniunea Sovietică declară 
că este gata să-și ia angajamentul 
solemn de a respecta neutralitatea 
Japoniei.

Declarația guvernului U.R.S.S. a 
fost înmînată la 2 decembrie de 
A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., lui S. Kado- 
vaki, ambasadorul Japoniei în 
U.R.S.S. Ea a fost făcută în le
gătură cu tratativele americano-ja- 
poneze cu privire la revizuirea 
așa-numitului „tratat de securita
te".

Mare incendiu
la o școală din Chicago

£
&

„Lupta comuniștilor pentru viitorul 
tineretului”

Plenara C. C. al P. C. Italian

fio u t ftailaiiieiit
expresie a sistemului electoral

Alegerile din Franța sînt de 
acum un fapt consumat. Ele 
au dovedit ceea ce se prevedea 
și anume că vor fi folosite din 
plin de către reacțiune pentru 
a bara drumul reprezentanților 
clasei muncitoare și pentru a 
întări pozițiile partidelor de 
dreapta. Configurația noii A- 
dunări Naționale arată că a- 
cest lucru a fost săvîrșit, că 
există o majoritate de dreapta 
în care grupările gaulliste coa
lizate în jurul lui Soustelle 
joacă un rol predominant. Cu 
toate că partidul comunist s-a 
dovedit a fi în continuare cel 
mai puternic partid al Franței, 
coaliția reacționară a reușit 
prin intimidări, presiuni și ma
nevre ca în noua adunare, 
P.C.F. să fie reprezentat nu
mai prin 10 deputați.

Ce factori au determinat a- 
ceastă situație ? Cum se ex
plică existența în noua Aduna
re Națională a unui număr 
predominant de deputați de 
dreapta ?

O cauză esențială a situației 
create trebuie căutată în siste
mul electoral fraudulos care 
a permis tot felul de manevre 
mai mult sau mai puțin du
bioase.

Votarea în două scrutine a 
avut un rol preponderent în 
acest sistem electoral. Primul 
scrutin a desemnat ca depu- 
tați pe acei candidați care au 
întrunit majoritatea absolută 
a voturilor exprimate. Or, în 
condițiile existenței unui mare 
număr de nartide. această ma
joritate a fost practic impo
sibilă deoarece voturile s-au 
fărîmițat, așa cum de altfel 
primul scrutin a și dovedit. A- 
tunci au fost aleși numai 41 de 
deputați, adică mai puțin de 
10 la sută din numărul total 
de deputați.

Al doilea scrutin a permis 
alegerea cu o majoritate rela
tivă. în săntămîna ce s-a scurs 
între cele două scrutine s-au 
încheiat alianțe electorale ale 
partidelor de dreapta în scopul

declarat de a împiedica alege
rea comuniștilor în noul parla
ment. Partidele de dreapta au 
desemnat candidați comuni, 
deseori chiar reprezentanți ai 
unor partide care în primul 
tur de scrutin au întrunit mai 
puține voturi decît comuniștii. 
Așa s-a putut întîmpla ca în 
numeroase circumscripții să 
fie aleși candidați care ia pri
mul tur de scrutin au întrunit 
doar 6.000 de voturi, cum a 
fost cazul deputatului gaullist 
Barnasconi. adică mai puțin de 
jumătate din numărul voturi
lor candidatului comunist.

Configurația actuală a Adu
nării Naționale își datorește 
existența îndeosebi stabilirii 
tendențioase a circumscripțiilor 
electorale. Cercurile reacționa
re au dat o foarte mare aten
ție desemnării hărții electorale 
de care depindea în bună mă
sură soarta alegerilor. S-a avut 
în vedere ca la stabilirea cir
cumscripțiilor, centrele mari 
industriale și regiunile cu 
populație muncitorească în ca
re influența P.C.F. este puter
nică să fie fărâmițate și com
binate cu regiuni sătești. A- 
ceastă tactică s-a dovedit favo
rabilă partidelor de dreapta. 
Pretextele date pentru adopta
rea votului pe circumscripții 
și nu pe arondismente au fost 
puerile și n-au convins pe ni
meni. Cine putea crede' în ar
gumentul prezentat cu emfază 
de propaganda burgheză și a- 
nume că votul pe circumscrip
ții va asigura „stabilitate gu
vernamentală", cînd este un 
fapt notoriu acela că acest sis
tem adoptat în perioada 1928- 
1940 a nermis succedarea a 31 
de guverne. Motivul principal 
a fost nu „stabilitatea guverna
mentală" ci acela mărturisit 
adeseori și anume tendința de 
a înlătura clasa muncitoare de 
la elaborarea politicii naționale. 
De aci fabricarea unui sistem 
electoral menit să micșoreze 
numărul reprezentanților olasei

știlor. Ba mai mult, conducători 
socialiști ca Mollet însuși s-au 
ales numai cu ajutorul votu
rilor de dreapta și extremă
dreapta. Cu toate acestea so
cialiștii n-au obținut rezultatele 
scontate. Ei n-au obținut de
cît 40 de mandate. Analiza 
voturilor exprimate arată că 
lipsa de unitate a adus mari 
prejudicii cauzei clasei munci
toare și democrației franceze, 
în condițiile dezbinării, 
niștii, .
care au totalizat peste 8 mi
lioane de voturi n-au reușit să 
obțină în noua adunare decît 
63 de mandate. Dacă s-ar fi 
realizat unitatea forțelor repu
blicane dorită de opinia pu
blică, și cerută de P.C.F. confi
gurația noii Adunări Naționale 
ar fi fost alta. în parlament ar 
fi existat o opoziție puternică 
în stare să pareze loviturile 
cercurilor de dreaptă, să aducă 
în parlament vocea ‘opiniei pu
blice franceze.

Răspunderea istorică care a- 
pasă pe umerii liderilor social- 
democrați francezi este deose
bit de 'mare și de gravă, Sabo
tarea unității clasei' muncitoare 
a descins cale liberă partide
lor de dreapta. Aceasta poate 
avea consecințe nebănuite a- 
supra dezvoljării politicii fran
ceze. ’ /v

M i există încă și acum po
sibilitatea evitării unei dicta
turi fasciste. Aceasta este uni
tatea tuturor forțelor repiibli- 

____ ________ _______ cane și de stjnga. Poate că oel 
de stînga. El a făcut totul pen- puțin acum o parte a conducă- 
tru a le fărîmița și a facilita terilor socialiști și radicali vor 
infiltrarea cercurilor de dreapta b înțeles marea lecție pe care 
în primele rînduri ale vieții po- au primit-o la recentele alegeri. 
liticC franceze. După lovitura Numaj unitatea în jurul P.C.F. 
de tip fascist din Algeria. Guy 
Mollet a dat mina cu cercurile 
de dreapta și a favorizat prin 
alianța lipsită de principii, as
censiunea vîrfurilor ultrareac- 
ționare. La recentele alegeri 
socialiștii au dat voturile lor 
unor reprezentanți ai dreptei 
împiedicînd alegerea comuni-

muncitoare în parlament și să 
asigure o majoritate de dreapta. 

Un alt element important 
speculat la maximum de pro
paganda burgheză a fost do
rința de schimbare exprimată 
de opinia publică. Forțele de 
dreapta au dus bătălia pe acest 
teren, stimulînd creșterea miș
cării șovine și antidemocratice 
care a îndemnat pe numeroși 
francezi, preocupați de intere
sele și măreția țării, să caute 
un răspuns la neliniștea lor în 
grupările de extremă dreaptă. 
Confuzia creată în ultimele 
luni cît și abilitatea propagan
dei au căutat să-1 facă pe ale
gător să uite că partidele de 
dreapta sînt vlăstarele marii 
burghezii, ale aceleiași mari 
burghezii care poartă răspun
derea pentru declinul Franței 
în ultimii 11 ani, aceeași mare 
burghezie care a pregătit ca
pitularea în fața lui Hitler și a 
colaborat cu el.

în afara sistemului electoral 
care a favorizat victoria parti
delor de dreapta, rezultatul în 
alegeri a) cercurilor reacționare 
se datorește și unui alt factor 
important, și anume trădării 
săvlrșite de cercurile conducă
toare social-democrate în 
frunte cu Guy Mollet. Deși 
în 1956 corpul electoral s-a 
pronunțat pentru o orien
tare de stânga a politi
cii franceze, Guy Mollet a fă
cut totul pentru a zădărnici 
eforturile îndreptate către uni
tatea cercurilor republicane și

— singurul partid care s-a do
vedit forța politică cea mai 
puternică a țării — poate asi
gura Franței o viață politică 
normală, prin bararea fascis
mului, prin rezolvarea tuturor 
problemelor de ordin intern și 
extern.

AL. GIRNEAȚA

REDACHA SI ADMINISTRATA: Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Sclutell „I. V. Sta lin

Greva studenților de la univer
sitatea din Paris. Chiar și presa 
reacționară pariz:ană a fost silită 
să relateze pe larg acest eveni
ment. Aule supraaglomerate, insu
ficiența cadrelor didactice, burse 
mizere—iată ce provoacă nemul
țumirea studenților francezi, pe 
care-i vedeți manifestînd în clișeul 
de mai sus. (din ultimul număr al 
revistei franceze „Jours de 
France").

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
După cum s-a anunțat, la 1 de
cembrie Ia una din școlile din 
Chicago a izbucnit un incendiu în 
timpul cursurilor. In ciuda efortu
rilor depuse de pompieri, au 
rit în flăcări 87 de elevi și 
profesori. Această îngrozitoare 
tastrofă nu este întîmplătoare.

Potrivit datelor oficiale ale
rccției pentru problemele învăță- 
mîntului din America, mai bine de 
5 milioane de copii americani frec
ventează școli care nu prezintă si
guranță împotriva Incendiilor

pie
trei 
ca-

Di

Succesul Teatrului secuiesc

ROMA 3 (Agerpres). — TASS 
transmite : La plenara C.C. al 
Partidului Comunist Italian, care 
își desfășoară lucrările la Roma, 
raportul asupra primului punct 
de pe ordinea de zi : „Lupta co
muniștilor pentru viitorul tineretu
lui" a fost prezentat de. Ingrao, 
membru al secretariatului C.C. al 
P. C. Italian.

In raportul său, publicat în zia
rul „Unita", Ingrao a spus că 
grupurile conducătoare caută să 
abată tineretul de la necesitatea 
luptei comune pentru reînnoire și 
să-l silească să accepte actualul 
sistem. Această manevră de mari 
proporții a grupurilor conducă
toare atît olericale cît și patronale, 
a subliniat raportorul, a început 
după alegerile parlamentare din 
anul 1953, care au arătat limpede 
orientarea spre stînga a tineretu
lui. Această manevră a fost ini
țiată de cercurile olericale și este 
înfăptuită de grupurile capitaliste.

Ingrao a subliniat că pentru

lupta împotriva acestei tendin 
primejdioase este necesar să : 
ducă o largă muncă ideologică 
politică în rândurile tinerei gen 
rații,

Este necesar ca tineretul, și î 
deosebi acei tineri și tinere ca 
nu au experiența perioadei i 
război, a perioadei fascismului 
rezistenței, să fie lămuriți asup 
condițiilor în care se află în pi 
zent lumea și anume — criza g 
nerală a capitalismului, primi 

dia unui război pustiitor, prim1 
dia unui regim fățiș reacționar, 
mizeriei, șomajului și înapoierii

In ultima parte a raportului s 
Ingrao s-a oprit asupra problen 
lor organizatorice concrete ale I 
derației Tineretului Comunist I- 
lian, subliniind că tinerii con- 
niști și întregul partid trebuie 
depună toate eforturile în lui 
pentru atragerea a zeci de mii 
noi membri în rîndurile Fede 
tiei.

de stat din 
în R. P.

ȘOPRON 3 (Corespondență spe
cială), tncheind prima serie a 
spectacolelor date la Budapesta, 
Teatrul secuiesc de stat din Tirgu 
Mureș a plecat in provincie, ajun- 
gînd la Șopron unde va da două 
reprezentații

Publicul budapestan a primit 
foarte bine toate spectacolele, iar 
întreaga presă maghiară a consa
crat cronici fiecărei piese jucate 
în sala încăpătoare și prietenoasă 
a teatrului „Madach". Ziarele au 
publicat de asemenea date despre 
activitatea teatrelor maghiare din 
R.P. Romînă, interviuri cu membri 
ai ansamblului, informații asupra 
turneului și numeroase fotografii.

Tg. Mureș 
Ungara

Piesa „Ultima oră“ de IU. Sebas
tian a fost transmisă la radio în 
emisiune specială, iar spectacolele 
cu piesa „Budai Nagy Antal" de 
Kos Karoly și „Omul care aduce 
ploaia" de Richard Nash au fost 
televizate.

Sălile au fost întotdeauna pline 
pină la refuz iar la unele specta
cole („Ultima oră", „Budai Nagy 
Antal", „Învățătoarea" de Brody 
Sandor) spectatorii au ovaționat 
îndelung pe artiști, rechemîndu-i 
la rampă de nenumărate ori. In 
fiecare seară au asistat la specta
cole activiști de teamă de partid 
și de stat, personalități culturale și 
toți criticii teatrali.

PEKIN. Un avion de patrulare președinția reprezentantului Alba, 
al forțelor navale americane a pă
truns la 3 decembrie deasupra a- 
pelor teritoriale ale Chinei în re
giunea insulelor \ușan și Taiciou, 
provincia Cijețzian.

.. Purtătorul de 
ralul Afacerilor 
Chineze a fosl 
cel de-al 44-lea _____
împotriva acestor provocări mili- 
Tăire la care continuă să se dedea 
Statele Unite.

CAIRO. După cum anunță din 
Cairo corespondentul agenției 
M.E.N.. tn dimineațu zilei de 2 de
cembrie patru avioane israelien» 
au violat spațiul aerian al R.A.U., 
efectuind un zbor de 30 de minute 
deasupra regiunii Gaza.

GENEVA. Tn ședința ordinară a 
Conferinței tn problema măsurilor 
de preîntîmpinare a mut atac prin

■ surprindere, care a avut loc sub

cuvînt al Ministe. 
Externe al R. P. 
autorizat să dea 

avertisment serios

niei, au luat cuvtntul reprezen. 
tanțil U.R.S.S.. R. P. Polone, R.P. 
Albania, S.U.A. șl Italiei.

PARIS. In dimineața zilei de 3 
decembrie primul ministru al 
Franței, De Gaulle, a părăsit Pa
risul piecînd spre Algeria și Sa
hara.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, turnarea filmului 
„Dimineață posomorită" — ultima 
parte a t'ilogiei cinematografic» 
după romanul lui Aleksei Tolstoi 
„Calvarul"

PRAGA. 
cehoslovace 
tn legătură 
lulul muzical 
Praga".

MOSCOVA. Ptnă la 4 decembrie, 
ora 6 dimineața, cel de-al treilea 
satelit a înconjurat pămlntul de 
2793 de ori.

— a luat sfîrșit.
Zilele acestea ziarele 
au publicat amănunte 
cu programul Festiva- 

„Prlmăvara la

București. Piața „StlnteU". Tel. 17.60 10. SIAS 4452 - M

Violarea spațiului aerian 
alR. Cehoslovace de către avioai 

militare americane
Protestul guvernului cehoslovac

PRAGA 3 (Agerpres). — La 3 
decembrie 1958, Ministerul Afaceri
lor Externe al Republicii Ceho
slovace a remis Ambasadei Statei- 
lor Unite ale Americii la Praga 
o notă în care se spune printre 
altele : ■ • f

„După cum au stabilit organele 
militare cehoslovace, escadrile ale 
flotei militare aeriene a Statelor 
Unite ale Americii au efectuat la 
2 deceenbrte 1958 manevre cu ca
racter provocator deasupra- re
giunii de frontieră dintre R.F.G. 
și Republica Cehoslovacă, violînd 
totodată în mod flagrant spațiul 
aerian al R. Cehoslovace.

In notă se subliniază că deoa
rece avioanele militare americane 
care efectuează zboruri deasupra 
teritoriului Germaniei occidentale

■ ■■ —■ O

K. D. Malaviya subliniază importanța 
ajutorului R. P. Romîne în dezvoltarea 

industriei petrolifere indiene
vintărea rostită la deschid 
simpozionului, K. D. Malm 
ministrul Minelor și Petroltilu 
Indiei, a subliniat importanța 
torului primit de India din 
tea U.R.S.S. și a Republicii P< 
lare Romîne pentru dezvolt 
industriei ei petrolifere.

Cred, a spus K. D. Malaviya 
ceea ce am realizat in India 
în primul rind rezultatul activi 
desfășurate în comun cu spi 

Rom’ 
primii

și al altor state — membre 
pactului Atlanticului de Nord p< 
tă pe bord deseori bombe aton 
și cu hidrogen, manevrele fl 
militare americane deasupra rej 
nilor de frontieră dintre R.F.G 
R. Cehoslovacă, precum și nu 
roasele încălcări ale spațiului 
rian cehoslovac de către avic 
militare americane capătă un 
racter deosebit de provocator 
primejdios.

Ministerul Afacerilor Externi 
Republicii Cehoslovace, protes 
ză hotărît împotriva violării r< 
tale a spațiului aerian cehoslc 
de către avioane militare amer 
ne și cere ca organele americ - 
să ia măsurile necesare pei 
curmarea acestor acțiuni.

DELHI 3 (Agerpres). — La 3 
decembrie s-a deschis la Delhi 
simpozionul in legătură cu dezvol
tarea resurselor petrolifere in ță
rile Asiei și ale Extremului Orient 
organizat de Comisia Economică 
O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient (CEAEO).

Unele state din această regiune 
care au scăpat de dependența co
lonialistă depun acum eforturi 
mari pentru dezvoltarea industriei 
petrolifere proprii. Un exemplu in 
această privință îl constituie Re- 
publica Populară Chineză. In cu-

liștii din U.R.S.S. și 
precum și al ajutorului 
partea altor țări.


