
Tinerii in luptă
Lupta pentru reducer** 

prețului de cost — te arată 
In expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej — este 
tarcina centrală a colective
lor de întreprinderi. în a- 
ceastă acțiune una din căile 
importante o formează re
ducerea consumurilor speci
fice. Sarcina tuturor tinerilor 
este de a folosi toate mij
loacele pentru a realiza cît 
mai multe produse din a- 
ceiași cantitate de materie 
primă.

Redăm mai jos cîteva rea
lizări ale tinerilor în acțiu
nea patriotică de reducere 
a consumului specific.

pentru reducerea
consumurilor
specifice

Prin cîteva întreprinderi orădene

Proletari din toate țările, nnlțl-văl

conomii de metal 
în valoare 

de 360.000 lei

2.150 perechi 
pantofi în plus
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on Nanu, privi cîteva minute 
itul de strung. Sigur, con- 
,se el, poate fi mai rațio-

făcut și astfel pierderile de 
tal prin șpan vor fi mai mici, 
ija lui Nanu pentru gospodări- 

metalului nu este un caz izo- 
La atelierele „9 Mai“ din Ca

ria, tinerii încadrați în mișca- 
patriotică de gospodărire a 

talului și materialelor sînt pre- 
pați de reducerea consumurilor 
cifice pentru a-și spori contri- 
ia la reducerea prețului de cost 
produselor. Victor Matei, Nico- 
Băjenaru, Ion Nanu, Gheorghe 

:an, sînt numai cîțiva tineri 
e au obținut în ultima vreme 
cese deosebite în reducerea 
suinului specific. Succesele lor, 
ugate celor obținute anul aces- 
de muncitorii tineri și vîrstnici 
concretizează în suma de peste 
.000 lei. Prin ce procedee s-au 

• inut aceste rezultate? lată nu- 
. cîteva: reducerea maselotelor 
i culelelor la piesele de fontă 
□țel, realizarea unei trasări și 
itări cit mai judicioase, turna- 
pieselor cit mai aproape de 

i respectivă, folosirea deșeuri- 
etc. In numai cîteva luni, prin 
îcerea maselotelor s-au econo- 
it 155 tone de oțel. 6 tone me- 
■s-au economisit prin debitare 
onală, 125 tone prin folosirea 
șurilor etc. Acestea sînt numai 
va succese pe care tineretul, 
reună cu vîrstnicii, le vor îm- 
ăți cu altele mai mari,

L. POPESCU

Inițiativa colectivului 
de muncă al uzinei 
,,Ianoș Herbak" din 
Cluj privind realizarea 
la cît mai multe pro. 
duse cele mai mici cori, 
sumu'i specifice și cea 
mai bună calitate pe 
țară, a fost extinsă și 
la fabrica „Solidarita. 
tea" din Oradea. Co. 
miletul organizației de 
bază U.T.M. a antrenai 
pe toți tinerii în acțiu
nea de economisire a 
materiilor prime șl au- 
xiliare. In acest sens, 
în secția croit au fost 
organizate două bri
găzi de economii. In 
vederea ridicării califi
cării profesionale, tine- 
rli au participai la con
ferințe tehnice urmate 
de demonstrații practi
ce, privind folosirea 
judicioasă a suprafeței 
pielei prin încadrarea 
corectă a tlpqrelor de 
croit, Toate aceste mă
suri au dat posibilita
tea tinerilor din cele 
două brigăzi din secția 
croit să economisească 
tn numai două 
peste 30.300 d.m. 
irați de piele din 
se pot confecționa 
perechi pantofi 
damă.

Tineri ca Paraschiva 
Achim, loan Svidovici, 
lrirta Szabo, Ludovic

Karaîyas, loan Pusta, 
lulia Galovici și alții 
economisesc In medie 
neste 8 la sută din ma
terial și obțin cea mai 
bună calitate.

re.
La

Cînd însemnă
lalea inițiativei 

e bine
cunoscuta

luni 
pă- 

care 
2.150 

de

Fabrica de piele și în
călțăminte „Dobrogea- 
nu Gherea" din Ora
dea. Interlocutor : tov. 
Emeric Rusz, secretar 
al organiz.ației de bază 
U.T.M.

— Cum au fost mo. 
bilizeți tinerii munci
tori în acțiunea de re. 
ducere a consumurilor 
specifice ?

— In primul rtnd s-a 
vorbit tinerilor despre 
marea însemnătate po
litică și economică pe 
care o prezintă iniția
tiva patriotică pornită 
de colectivul de mun
citori de la ..lanoș- 
Ilerbak" din Cluj. Și 
tinerii s-au angajat să 
urmeze pilda clujeni
lor. Ca o măsură con
cretă luată de organi
zația U.T.M. in această 
privință, a fost popu
larizarea pe larg la 
postul utemist de con
trol a primelor rezulta
te bune obținute de ti. 
neri, precum și scoate
rea tn evidentă a posi. 
bilitătilor largi existen. 
te, nefotosite încă din 
plin. Gazetele de pere.

te au popularizat și 
ele realizările din sec. 
ții.

— Ce succese au 
alizat tinerii ?

— lată cile va.
mașina de tăiat pînză, 
tinăra Iliana Papp n 
reușit printr-o folosire 
rațională a șabloanelor 
pe suprafața plnzei să 
economisească 141 m. 
pătrați de pinza echi
valenți cu 1830 lei.

La fel se poate vorbi 
șl dtspre tinerii Elisa- 
beta Socaci, Ecaterina 
Hola, Iliana Matei și 
despre toți tinerii 
secția croit, care 
obținut economii în 
loare de 26.000 lei, 
ducind consumurile 
specifice la pielea pen. 
tru căptușeală cu peste 
9.800 d.m. pătrați. A- 
ceste rezultate bune au 
fost posibile desigur 
printr.o mai bună or
ganizare a muncii, șl 
prin asigurarea unor 
condiții tehnico-orga.ru- 
zatorice corespunzătoa
re. Tinerii noștri sînt 
hotăriți ca în viitor să 
obțină noi și noi rea
lizări tn direcția redu
cerii consumurilor spe
cifica.

din 
au 

va- 
re-

Datorită ridl
carii calificării
ri colectivul de mun

că de la întreprinderea 
textilă ,,Vasile Roaiiă" 
din Oradea aplică cu 
succes inițiativa de re-

ducere a consumurilor 
specifici.

Tinerii mobilizați de 
organizațiile U.T.M. au 
făcut propuneri impor
tante cu privire la va- 
lorificarea rezervelor 
interne care duc la e- 
conomii. Cu acest pri
lej, s-a constatat că 
poate fi redus consumul 
planificat la color anti 
de sulf cu 0,05 procen. 
te. Aceasta înseamnă o 
economie anuală de 
27.200 lei. Brigada de 
tineret condusă de Paul 
Fobik economisește la 
operația vopsit tn scu
turi cantități apreciabi. 
le de coloranfl prin re
cuperarea flotei de 
vopsire. O deosebită a. 
tenție acordă organiza
ția U.T.M. ridicării ca- 
lificăriii profesionale a 
fiecărui tlnăr, antrenîn- 
du-i tn acțiunea de ci
tire a cărfilor tehnice 
de specialitate. De a- 
semenea, organizația 
U.T.M. a cerut maiștri
lor tineri să sprijine 
mal îndeaproape pe ti
neri tn ridicarea cali
ficării lor profesiona
le. Ridictndu-și califi
carea profesională, tt- 
nărul Ludovic Run — 
deși nou tn meserie — 
reușește să dea produ
se de bună calitate șl 
să micșoreze procentul 
de rupere a firelor la 
țesături. Și ca el mal 
sini încă mulji alții.

Săptamîna cărții romînești
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Joi 18 decembrie 1958

In cursul ultimelor zile delega
ția Comsomolului, care se află în 
țara 
tulul 
tului 
Cluj

In
gației au vizitat universitățile 
„Victor Babeș“ și „Boliay", în
treprinderea „Janos Herbak" și 
alte Instituții și întreprinderi. 
Oaspeții s-au Interesat de activi
tatea organizațiilor U.T.M. din 
cadrul institutelor de Invățămînt, 
de organizarea brigăzilor de 
muncă patriotică, de formele șl 
metodele folosite de organele și 
organizațiile U.T.M. pentru edu
carea comunistă a tineretului.

noastră la invitația Comite- 
Central al Uniunii Tinere- 
Muncitor, a vizitat regiunile 
și Constanța.
regiunea Cluj, membrii dele-

In sala Casei Universitarilor a 
avut loc o întîlnire a membrilor 
delegației cu tineretul din orașul 
Cluj.

In regiunea Constanța oaspeții 
sovietici au vizitat gospodării a- 
gricole de stat și colective. Ei au 
luat cunoștință de formele de or
ganizare a tineretului, de aportul 
tinerilor adus la creșterea pro
ductivității muncii tn agricultură, 
la creșterea sectoarelor zootehnic, 
viticol, avicol etc.

In seara zilei de 18 decembrie 
delegația Comsomolului, s-a ln- 
tllnit la Casa ofițerilor din Con
stanța cu tineri din uzine și fa
brici, activiști ai comitetului re
gional și orășenesc U.T.M.

La schela Boldești

Tinerii ingineri

-P. PALIU

Colectivul întreprinderii ;,KIement Gottwald" din Capitală produce echipament electric pentru 
lie troleibuze, locomotive de mină de 7 tone etc.

In fotografie: tinerii din brigada de electricieni condusă de Alexandru Ispas controlînd ©ali- 
ea unor piese. Foto: AGERPRES

T

PRIETENII”
^ATLANTICI

LA... PIAȚA

Mobilă din plăci 
aglomerate 
din lemn

In cadrul Săptămînii cărții rotnî nești numeroase librării din Capi- 
fală au expus standuri de cărți din operele scriitorilor romînL

Iată în fotografie un grup de tineri vizitînd standul „Librăriei S| M 
Noastre" din bulevardul Magheru. _

Foto: S. NICULESCU

Descoperirea rezervelor interne in G.A.S.
cbieetin țnirtelpal

al postului utemist de control

să sprijine calificarea 
muncitorilor

• • •

■

Jn urmă ou cîtva timp, un 
grup de operatori cine
matografici din țările oc- 

le ut ale au primit misiunea 
a prinde intr-un film dife- 

e aspecte „emoționante" din 
re să se vadă cît de strîns le
ita sînt între ele aceste țări, 
i știm în ce stadiu se află o- 
ratorii cu pricina. In orice 
« Ie poate fi furnizată o ima- 
le ,rle efect" oare să arate 
de mult se... iubesc între ele 

ile occidentale. La Paris, în 
rptea de 15 decembrie, mi- 
trul comerțului al Marii Bri- 
iii, Eccles, era cît pe-eci să-l 
de piept pe aliatul său, 

(ive de Murville, ministrul 
cerilor Externe al Franței, 
urma unui violent schimb 
cuvinte. In ședința Consiliu- 
Organizației europene pen- 
colaborare economică, a 

Bo ceartă cruntă, de 
'.i puțin așteptate, chiar 
\tre cei mai sceptici ob- 

vatori politici. Eccles, a ți- 
cu fot dinadinsul să stre. 

. pe o formulă de compromis 
-e „piața comună" și așa 

' „zonă a comerțului liber", 
iglia să se bucure de privi- 
.i pe piața occidentală, fără 
corda privilegii la rîndul 

Patima din glasul lui Ec- 
s-a datorat faptului că el 

ra interesele comerciale ale 
lopolurilor engleze. Nereu- 
l să o scoată la capăt cu fru- 
ul, Eccles a uitat într-o se
da că se află laolaltă cu 
etenii" europeni ai forma- 
atlantice și a început să a- 

vințe deschis că va fi vai de 
nța dacă nu admite ca și 
lia să se bucure de o seamă 
orivilegii comerciale. Văzînd 

stă situația, mai cu seamă 
era sprijinit și de reprezen- 
ii țărilor membre ale 
.CE., Couve de Murville i-a

PIAȚA
arătat „amicidui" britanic cina 
este eZ și a refuzat să ducă orice 
tratative sub amenințări. Nu
mai că pe măsură ce vocea mi
nistrului francez se ridica mai 
vehement in apărarea „pieții 
comune", partenerii de... piață 
îl părăseau. Chiar ceilalți mem
brii ai „micii Europe" s-au 
desolidarizat de d, și l-au lă- 
sat singur în fața valului de a- 
menințări. Finalul scandalului 
a fost sancționat prin următoa
rea hotărîre a consiliului 
OE.C.E. : problema să se dis- 
cule...la anu.

Dar lucrurile nu s-au termi
nat. Tirul presei engleze con
tinuă zilnic amenințările lui 
Eccles :

— „Nu trebuie să se aștepte 
ca Anglia să mențină perma
nent colaborarea militară în 
Europa dacă Franța va conti
nua și pe viitor să împiedice 
colaborarea economică" („Ti
mes").

La rîndul ei, presa franceză 
nu se lasă mai prejos și dă răs
punsuri tari acestor atacuri.

— „Cum să admitem ca mi
nistrul Eccles să vorbească de 
represalii comerciale împotriva 
noastră 1 Nu negociem sub a- 
menințări !“ ( L'Aurore).

Iată că toată vorbăria despre 
ața zisa „solidaritate" occiden
tală se spulberă atunci cînd e 
vorba de afaceri. Cil de actuală 
este formula rămasă de pomină 
de la lordul Palmerstone, fostul 
șef al cabinetului britanic, care 
referindu-se la relațiile Angliei 
față de aliații ei le trîntea în 
obraz : NU AVEM AL1AȚ1 
VEȘNICI, VEȘNICE SINT IN
TERESELE NOASTRE".

Cit de bună ar fi această for
mulă drept leit motiv la pro
iectatul film occidental !

CAROL ROMAN
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La Iprofil „Simo Geza" din Tg. 
Mureș, se apropie de sfârșit fa
bricarea primului lot, cap de se
rie, de 150 dormitoare, confecțio
nate pentru prima dată în țara 
noastră din plăci aglomerate din 
lemn. Această garnitură cuprinde 
un pat simplu, două noptiere, du
lap cu două uși, o toaletă și o 
masă. Calitatea noilor dormitoare 
va fi superioară celor executate 
din rame placate. Lotul urmează a 
fi pus în vînzare în primele zile 
ale anului 1959.

La unitatea a doua a Iprofil-ului 
București s-a terminat execuția a 
două dulapuri, iar la unitatea nr. 
9 din Ploești a altor două du
lapuri, confecționate de aseme- 

plăci aglomerate din 
această unitate sînt 

două dormitoare — 
un pat dublu, două 

o masă, o toaletă,
și dulap cu două și trei uși — con
fecționate din același material.

Prototipul garniturii va fi expus 
la magazinul „Mobila" din Bucu
rești.

nea din 
lemn. La 
în lucru 
cuprinzînd 
noptiere,

Anul trecut, la schela Boldești 
au existat unele acțiuni organiza
te privind calificarea tinerilor 
muncitori, acțiuni care au dat re
zultate bune. Sînt și acum unele 
cursuri de minim tehnic, însă în- 
tr-o măsură mult mai mică. In
tenția — și deocamdată numai 
atît — comitetului U.T.M. este să 
dezvolte experiența anului trecut 
îfi vederea ridicării nivelului teh
nic și profesional al tinerilor. Sînt 
posibilități multiple. La schela 
Boldești lucrează aproape 40 de 
ingineri tineri, mulți din ei ute
miști. O parte din ei, prin mun
ca pe care o prestează, sînt legați 
direct de procesul de producție, 
fiind șefi de secții și sectoare. Ti
nerii ingineri i-ar putea lajuta pe 
tinerii muncitori prin cunoștințele 
pe care le au, să-și organizeze 
munca, să le dezvolte interesul 
pentru cele mai noi cuceriri 
tehnicii.

Există multiple posibilități 
tinerii ingineri să-i ajute pe 
rii muncitori petroliști în vederea 
ridicării nivelului lor tehnico-pro- 
fesional. Din păcate însă, acest lp- 
cru se face numai în cîteva secui, 
deși membrii comitetului U.TfM. 
s-au convins de eficacitatea cursu
rilor de minim tehnic. In urma 
predării unor lecții despre căile de 
sporire a productivității muncii și 
pentru reducerea prețului de cost 
și metodele de folosire rațională a 
materialului dur, ținute la atelie
rul de întreținere — atelier al .ti
neretului — consumul specific pe 
cap de muncitor al materialelor 
dure a scăzut cu circa 300 de 
grame.

Cursuri de minim tehnic s-au 
organizat la secția cazane și la 
atelierul electric. Lecțiile predate 
la aceste cursuri au contribuit la 
lichidarea unor neajunsuri existen
te în munca tinerilor. Tinerii Ion 
Albină, Ion Moraru, Gh. Luca, • 
Dan Dumitru și alții de Ia caza
ne, de pildă, și-au îmbunătățit cu
noștințele despre scule și utilaje în 
urma frecventării cursurilor de mi
nim tehnic.

In unele sectoare importante

însă, ale schelei Boldești, cum ar 
fi secțiile mecanică întreținere, in
tervenții sondori de linie, unde se 
simte nevoia ridicării nivelului teh- 
nico-profesional al tinerilor, co
mitetul U.T.M. n-a antrenat pe 
tinerii ingineri să se ocupe de ca
lificarea acestora. Așa.se iace că 
în ultimele trei luni inginerii ti
neri din aceste sectoare n-au ți
nut nici o conferință tehnico-eco- 
nomică în care să arate tinerilor 
cum să-și organizeze măi bine 
munca, unde duce proasta întreți
nere a utilajelor etc. Deși, pentru 
ei ca utemiști și mai cu seamă ca 
ingineri este o îndatorire princi
pală, ei fiind conducătorii și în
drumătorii tehnici ai locului de 
muncă.

Faptul că tinerii au încă un 
nivel tehnic scăzut, face ca ma
șinile să fie folosite sub capacita
tea lor de producție. Acest lu
cru se întîmplă pentru că nu se 
organizează întotdeauna destul de 
•bine munoa la gura puțului, că 
'sculele nu sînt bine întreținute. 
Cu toate acestea, comitetul U.T.M. 
■n-a antrenat inginerii tineri să or
ganizeze convorbiri, discuții, con
ferințe cu caracter tehnic și eco
nomic pe probleme legate de spe
cificul muncii petroliștilor, caresă 
contribuie la ridiaarea niveluiui 
lor tehnic și profesional.

Comitetul U. T. M. n-a în
drumat tinerii să citească cărți 
tehnice, n-a colaborat cu cabine
tul tehnic pentru a populariza 
mișcarea de inovații și a organiza 
o seamă de acțiuni în vederea sti
mulării interesului tinerilor pentru 
promovarea tehnicii. Din aceas
tă pricină cărțile tehnice existen
te, se citesc foarte puțin, iar ca
binetul tehnic nu s-a ostenit vă- 
zînd această situație, să procure 
în ultimul an cărțile apărute, care 
tratează teme cu caracter indus
trial petrolifer. De această situa
ție se face vinovat și responsabi
lul cu inovațiile de la cabinetul 
tehnic, tînărul Viorel Șuteu.

Documentele recentei plenare a 
C.C. al- P.M.R. au subliniat că una 
din problemele de cea mai mare 
importanță, este ridicarea nivelu
lui tehnic, factor hotărîtor pentru 
creșterea producției și a producti
vității muncii, pentru reducerea 
prețului de cost.

timptil ca noul comitet 
U.T.M. al schelei Boldești să se 
ocupe mai temeinic de problemele 
producției, de ridicarea nivelului 
tehnic profesional al tinerilor. El 
trebuie să antreneze în acest scop 
pe tinerii ingineri care au posi
bilitatea ca să împărtășească a- 
cestora din cunoștințele lor în ve
derea sporirii continue a produc
ției de țiței. ,

în expunerea făcută de tov. Gh. Gheorghiu-Dej la plenara din 
26—28 noiembrie se arată că fondurile destinate investițiilor tre
buie îndreptate spre lucrările de mare eficacitate economică, care 
să ducă la dezvoltarea în ritm accentuat a economiei naționale 
și a venitului național. Aceasta cere o muncă asiduă pentru des
coperirea și folosirea tuturor rezervelor 
zerve se găsesc în gospodăriile agricole 
rațională poate contribui într-o măsură 
rentabilității acestor unități.

In această muncă un rol însemnat îl 
de control. Ele pot și trebuie să organizeze raiduri în diferite 
sectoare de producție, să depisteze rezervele de materiale existente, 
să combată atitudinea de nepăsare față de muncă și avutul 
obștesc etc. Constatările să le aducă la cunoștința organizației 
de bază U.T.M. care la rîndul ei să propună organizației de 
partid și conducerii unității respective măsuri eficace.

Luptind pentru descoperirea și folosirea rezervelor interne, 
posturile utemiste de control din G.A.S. vor aduce un aport pre
țios la creșterea rentabilității unităților în care își desfășoară acti
vitatea.

O bună experiență în această direcție a tiștigat postul utemist 
de control din G.A.S. Cobadm, regiunea Constanța, din a cărui 
activitate prezentăm cîteva aspecte.

destul de mari care nu erau fo
losite. Era vorba de drumurile 
trasate greșit, peste terenurile gos
podăriei. P.U.C. a propus atunci 
conducerii gospodăriei să se are 
aceste drumuri și să se însămînțeze 
cu porumb. Organizația de bază 
U.T.M., analizînd propunerea 
membrilor P.U.C., a hotărît ca 
să-i mobilizeze pe tinerii tracto
riști să are și să însămînțeze vo
luntar această suprafață. Organi
zația de partid și conducerea gos
podăriei au apreciat și au sprijinit 
această inițiativă valoroasă. Și 
astfel suprafața cultivată cu po
rumb a gospodăriei a fost mărită 
cu 31 ha.

Folosind experiența cîștigată cu 
această ocazie și încurajați de a- 
jutorul primit, membrii P. U. C. 
și-au îndreptat atenția și spre alte 
sectoare.

Scormonind prin „cimitirul" de 
fiare vechi din preajma atelierului 
mecanic, ei au descoperit o serie 
de piese uzate care puteau fi 
recondiționate. Printre acestea se 
găseau numeroși tamburi pentru 
tractorul KD.-35, piese mult soli
citate la reparații. La sezisarea 
membrilor P.U.C., organizația de 
bază U.T.M. a organizat o discu
ție cu utemiștii din atelierul me
canic și cu tehnicienii, în urma 
căreia s-a ajuns la concluzia că 
aceste piese recondiționate se pot 
folosi cu succes, realizîndu-se prin 
aceasta două obiective : asigurarea 
unei cantități suficiente de piese 
de schimb necesare reparării trac
toarelor și reducerea prețului de 
cost al reparațiilor. S-a făcut ast
fel o economie de 180 lei prin fo
losirea fiecărui tambur recondi
ționat'.

în urma acestui fapt, utemiștii 
și tinerii din gospodărie au mani
festat un interes sporit față de fo
losirea rezervelor interne și a- 
ceasta nu s-a întîmplat numai în 
sectorul mecanic.

Organizînd o anchetă printre 
muncitorii din sectorul zootehnic, 
în urma discuțiilor purtate cu a-

Postul utemist de control din 
G.A.S. Cobadin, și-a cîști- 
gat aprecierea muncitorilor 

și oonducerii gospodăriei datorită 
activității rodnice pe care a des
fășurat-o.

încă de la înființare, postul u- 
temist de control și-a propus ca 
obiectiv central descoperirea șl 
punerea în valoare a rezervelor in
terne în scopul creșterii continue 
a rentabilității gospodăriei. O 
scurtă prezentare a anchetelor 
organizate de P.U.C. dovedește 
activitatea rodnică a acestui post, 
experiența organizației de bază 
U.T.M., care l-a creat și l-a în
drumat.

Unul din obiectivele principale 
și permanente ale gospodăriei este 
obținerea unor producții cît mai 
mari de cereale atît pe baza creș
terii producției la hectar, cît și pe 
baza folosirii raționale a pămîntu- 
lui. Acest obiectiv figurează și în 
planul de muncă al P.U.C. și în
deplinirea lui a fost urmărită cu 
regularitate. Astfel, în campania 
agricolă din primăvara acestui an, 
în urma unui raid, membrii postu
lui utemist de control au constatat 
că în gospodărie existau suprafețe

Un nou complex
de odihnă la. Eforie

In partea de nord
Eforie se află în curs __ ____T__
un complex de odihnă cu capaci
tatea de 1.100 paturi. Proiectul a 
fost întocmit de Institutul central 
pentru sistematizarea și proiecta
rea orașelor și regiunilor.

Complexul cuprinde 6 case de 
odihnă (clădiri cu 2 și trei etaje) 
și o cantină-restaurant. Casele sînt 
prevăzute cu camere cu două pa
turi, grupuri sanitare, oficii de

a 
de

orașului 
execuție

etaj și holl-uri spațioase, cluburi 
cu vedere spre mare. întreg an
samblul cuprinde o terasă și mari 
spații plantate, precum și terenuri 
de sport, locuri de odihnă și jocuri 
pentru copii. Pentru a se obține 
un aspect agreabil cu mijloace e- 
conomice, se folosește piatra locală 
și cărămida aparentă.

Complexul va fi dat în folosință 
la 1 iulie 1959.

M. CONSTANTIN

interne. Numeroase re
de stat și folosirea lor 
însemnată la creșterea

joacă posturile utemiste

ceștia, membrii postului utemist 
de control au ajuns la concluzia 
că producția de lapte a gospodă
riei poate fi valorificată mai avan
tajos și pentru aceasta au propus 
conducerii gospodăriei să procure 
un separator. In felul acesta gos
podăria a putut să predea bazei 
I.C.I.L. smîntîna, cu un procent 
ridicat de grăsime, depășindu—și 
astfel, prin recalculare, planul de 
livrare a laptelui p“nă la 30 no
iembrie cu 66 de hectolitri. In 
plus, prin acest procedeu, s-a pu
tut îmbunătăți și hrana vițeilor 
prin folosirea laptelui tras, gos
podăria economisind 
pitol aproape 25.000

Succesele realizate 
P.U.G. se datoreasc 
și sprijinului pe care l-au primit 
aceștia din partea conducerii gos
podăriei, care a acționat operativ 
la toate sezisările lor.

★
Activitatea postului utemist de 

control din G-A.S. Cobadin în le
gătură cu descoperirea și valorifi
carea rezervelor interne în scopul 
creșterii rentabilității gospodăriei, 
constituie un exemplu pe care tre
buie să-l urmeze toate posturile 
utemiste de control din gospodă
riile agricole de stat și din celelal
te unități agricole socialiste.

I. ȘERBU

la acest ca
lei.
de membrii 
și înțelegerii

ale

ca 
tine-
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STUDENȚII 
răspund cu entuziasm 
chemărilor partidului

Ne vorbește
prof, universitar D. Praporgescu

rectorul Institutului de Construcții — București.

Expunerea prezentată de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la ședința plenară a C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiem
brie 1958 a stîrnit un deosebit 
interes și în rindurile studenți
lor. Dorind să împărtășim citi
torilor paginii „Din viața uni
versitară" proiectele de viitor 
ale studenților Institutului de 
construcții care și-au exprimat 
hotărîrea să participe direct la 
realizarea obiectivelor proiectu
lui de plan pe anul 1959, ne-um 
adresat tov. prof. D. Prapor- 
gescu — rectorul Institutului. 
Iată mai jos răspunsul său :

Sarcinile mărețe izvorîte din ex
punerea tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej angajează în îndeplinirea 
lor și pe .studenții noștri, viitori 
ingineri constructori. încă de pe 
băncile facultății, ei pot participa 
activ la aplicarea în viață a sar
cinilor și obiectivelor prezentate 
în acest document de mare în
semnătate pentru dezvoltarea eco
nomică a țării.

In cadrul acțiunilor legate de 
traducerea în viață a sarcinilor 
ce revin sectorului de construcții, 
studenții institutului. îndrumați de 
cadrele didactice, de organizația 
U.T.M. și asociațiile studenților, 
pot și trebuie să desfășoare o ac
tivitate multilaterală.

Ritmul de dezvoltare a con
strucțiilor în țara noastră în anii 
puterii populare, cere ingineri cu 
o înaltă calificare tehnică, strîns 
legați de interesele construcției 
socialiste.

Deci, pășind pe calea traducerii 
în viață a sarcinilor pe care 
partidul le pune în fața noa
stră, a tuturor, trebuie să reali
zăm în primul rînd o intensificare 
a muncii de pregătire a fiecărui 
student — o pregătire profesio
nală în strînsă legătură cu nece
sitățile producției, acordînd o 
atenție deosebită problemelor teh- 
nico-economice. Vom reuși să dăm 
viață acestei sarcini în activitatea 
de zi cu zi în procesul de învăță
mînt.

în sprijinul activității din ca
drul procesului de învățămînt un 
rol important are și practica în 
producție, pe care ne gîndim încă 
de pe acum s-o organizăm pe șan
tierele importante ale țării, pen
tru ca studenții să poată ține pa
sul cu ritmul rapid al dezvoltării 
tehnicii în domeniul lor de specia
litate. Organizarea practicii pe 
marile șantiere de construcție va 
mijloci studenților posibilități mai 
largi pentru a participa direct, ne
mijlocit la activitatea productivă.

Și pînă acum, activitatea de 
cercetare științifică a studenților 
a fost strins legată de problemele 
producției. Spiritul inovator, crea
tor, al studenților a fost canalizat 
spre lucrări de utilitate și valoa
re practică. Acum însă, în fața 
proiectului de plan pe 1959 care 
deschide largi perspective dezvol
tării economiei naționale, studenții 
cercetători, îndrunțpți de cadrele 
didactice, de organizația U.T.M. și 
asociațiile studenților, an chibzuit 
îndelung asupra tematicii pe care 
s-o abordeze în viitor în cercurile 
științifice. Astfel, cercul de dru
muri va înscrie printre temele 
centrale, probleme legate de spri
jinirea directă și eficace a reali
zării celor 716 km. drum prevă- 
zuți pentru anul 1959. De aseme
nea, cercul științific de economie 
a șantierelor va forma oîteva co
lective studențești eare vor studia 
elementele tehnico-economice de 
pe șantierele Capitalei, punînd ac
cent deosebit pe căile de reducere 
a prețului de cost. Rezultatele ob
ținute în acest sens vor fi comu
nicate Direcției de construcție a 
Capitalei.

Studenții din anii superiori, cu 
t> pregătire de specialitate mai 
largă, vor fi călăuziți să abordeze 
în proiectele lor teme practice, de 
utilitate imediată. La sfîrșitul a- 
nului, în institut vom organiza o 
expoziție cu proiecte pe tema :

——esjțgjzx,-------

La un deceniu 
de la înființarea 

Institutului de mine 
s,Gheorghe Gheorghiu- 

Dej" din Petroșani

„Să construim locuințe ieftine și 
de bună calitate".

în fața promoției absolvenților 
din acest an, s-a deschis un cimp 
larg de activitate, de studiu, de 
cercetare. Proiectele lor de diplo
mă vor avea teme de proiectare 
înscrise tocmai în perimetrul sar
cinilor puse de Plenara C. C. al 
P.M.R. Astfel, studenții hidroteh
nicieni, vor prezenta proiecte în 
legătură cu lucrările de hidroa- 
meliorațiuni. Unor studenți din re
giunile București, Constanța, Cra
iova și Galați, li se vor asigura 
condiții să studieze posibilitatea 
irigării, desecării și diguirii tere
nurilor din regiunea în care lo
cuiesc împreună cu familiile lor. 
După terminarea facultății, ei vor 
prezenta sfaturilor populare res
pective concluziile la care au a- 
juns, propuneri pentru a reda a- 
griculturii noi terenuri.

Studenții, viitori absolvenți ai 
Facultății de drumuri, vor studia 
în mod amănunțit problemele de 
organizare a șantierelor de dru
muri, prevăzute în proiectul de 
plan, iar rezultatele obținute vor 
fi selecționate și trimise unități
lor de construcție pentru a le 
sprijini în acțiunea permanentă de 
reducere a prețului de cost pe 
kilometru de drum.

Absolvenții Facultății de con
strucții civile și industriale, vor 
studia temeinic în proiectele lor, 
elaborarea unor lucrări de bună 
calitate, care să aibă o durată de 
execuție scurta și un preț redus.

După terminarea examenului de 
stat, înainte de a pleca în produc
ție, absolvenții se vor întîlni cu 
profesorii conducători de proiecte 
și reprezentanți ai întreprinderilor 
productive și vor dezbate împreu
nă în ce măsură au reușit să con
tribuie Ia realizarea sarcinilor ri
dicate de partid în fața sectorului 
de construcții.

In viața studenților noștri acti
vitatea de folos patriotic a deve
nit o tradiție. Mobilizați de către 
organizația U.T.M. a institutului și 
de asociațiile studenților, studenții 
noștri dedică muncii voluntare pe 
șantierele de construcții nenumă
rate ore. Expunerea tovarășului 
•Gheorghe Gheorghiu-Dej, ne-a fă
cut să chibzuim serioB, asupra po
sibilităților de a reorganiza mun
ca patriotică astfel ca studenții să 
poată contribui și sub această for
mă la îndeplinirea sarcinilor reie
șite din Proiectul de plan pe 1959. 
Pe baza unei convenții încheiate 
cu întreprinderile de construcții, 
noi vrem sa organizăm munca pa
triotica pe obiective la care stu
denții să lucreze cu continuitate, 
să poata aplica aici cunoștințele 
însușite în orele de curs și semi
nar».

Avem deplina convingere că 
studenții institutului nostru, tineri’ 
harnici și entuziaști, vor face ca 
aceste obiective, azi planuri încă, 
să devină fapte, să prindă viață.

stude nților

O Familiștide a le- 
înrepetenți și exmatricu- 

“ obișnuiți
n-au reu-

Să asigurăm un înalt nivel 
muncii profesionale 
a

Curat, agreabili, atmosferă fami
lială... Așa este în camerele pe 
care le gospodăresc studentele 
Căminului nr. I din București. 
Trebuie de aceea să fim de acord 
cu Virginia Florescu, studentă în 
anul V la Facultatea electro- 
energetică : e mai mare dragul să 
locuiești in acest cămin !

12.440 ore 
muncă voluntară

Entuziasmul cu care întreg 
tineretul participă la acțiunile 
de muncă patriotică a cuprins 
și studențimea din Timișoara. 
Bilanțul activității lor în a- 
cest an universitar este bogat. 
Aproximativ 200 de studenți 
au lucrat la plantatul pomilor 
de-a lungul șoselelor Lugoj— 
Arad și în parcul Lenin, să- 
pînd pînă acum 1248 de gropi. 
Pe șantierul de hidro-amelio- 
rațiuni Jeca-Jimbolia studenții 
timișoreni au efectuat 570 m.c. 
canalizare. Studenții și-au a- 
dus aportul apoi la acțiunea 
de reparare a sistemului de 
canalizare în cartierele mărgi
nașe ale orașului; ei au săpat 
circa 500 m. șanț.

12.440 ore muncă voluntară 
— aceasta este zestrea aduna
tă de studenții timișoreni pînă 
acum.

ROMEO MĂRAȘESCU 
student

In fața delegaților studenților 
la ceta de a ill-a conferință 
de alegeri a Consiliului 

U.A.S.-Timtșoara, vechiul consiliu 
a venit cu o dare de seamă cu- 
cuprinzătoare, profundă.

Ideea care a străbătut de la
început și pînă la sfîrșit lucrările 
conferinței, a fost aceea că asocia
țiile studenților din Timișoara, sub 
conducerea organizațiilor de paî- 
tid și sub Îndrumarea permanentă 
a organizațiilor U.T.M. au mili
tat pentru o activitate educativă, 
cu un profund conținut politic.

In adunările generale ale absol
venților promoției 1958. organiza
te de organizațiile U.T.M. și aso-
C’ațiile studenților, imensa majori
tate a acestora, dovedind un înalt 
spirit patriotic, și-au exprimat 
hotărîrea să meargă în produc
ție, acolo unde este mai mare ne
voie de ei.

Creșterea conștiinței politice a 
studenților din institutele de în
vățămînt superior timișorene, pre- 1 
ocuparea sporită a asociațiilor 
studențești, îndrumate de către or- ' 
ganizațiile U.T.M., pentru o acti
vitate politico-educativă profundă 
se concretizează în rezultatele pe 
care mulți studenți le-au obținut 
în anul universitar ce s-a scurs.

Din cei promovați, foarte mulți 
au obținut note maxime. De pildă, 
lia Institutul de medicină, din 316 
promovați în sesiunea din iunie, 
121 au luat examenele cu 9 și 10, 
iar 181 cu note de 7 și 8. Pentru 
studenții facultăților timișorene, 
bursierii sfaturilor populare și ai 
întreprinderilor — muncitori, fii 
de muncitori și de țărani munci
tori — au fost un exemplu de 
conștiinciozitate și sîrguință, de 
muncă încordată pentru a merita 
din plin condițiile ce le-au fost 
create pentru învățătură.

Lucrările conferinței au remar
cat preocuparea asociațiilor stu
denților pentru a asigura un ca
racter de masă activității științifice 
studențești și pentru buna orga
nizare a practicii în producție.

Bilanțul muncii asociațiilor stu
denților din Timișoara este bo
gat și fără îndoială mult mai cu
prinzător decît faptele ce-au putut 
fi expuse, lapidar, în cîteva rîn- 
duri. Aceste realizări, evident bu
ne, nu i-au împiedicat pe cei ce 
analizau activitatea asociațiilor să

vadă lacunele serioase etxistente 
încă în munca studenților, deci și 
în compartimentele de activitate 
ale asociațiilor.

In domeniul muncii educative 
pe care o desfășoară asociația stu
denților se manifestă încă serioase 
slăbiciuni.

Anul universitar trecut s-a în
cheiat cu o serie întreagă de re
buturi : 
lăți, 
cu 
șit 
tual 
mai 
continuă. Ei i 
bina eforturile, au confundat elas
ticitatea sistemului de examene 
cu tărăgăneala, cu amînările repe
tate. Așa au ajuns în fața sesiunii 
de examene din septembrie cu 
numeroase examene, greu de tre
cut, greu da pregătit în pripă. Și. 
de aici, rebuturile. In fața unei

Mulți studenți, 
munca în asalt, 
să facă față sistemului ac- 
de învățămînt, cînd se cere 
mult ca oricînd o activitate 

nu și-au echilibrat

însemnări pe marginea 
conferinței de alegeri 
a U. A. S.-Timîșoara

asemena stări de lucruri, asocia
țiile studenților n-au acționat ferm, 
hotărît, prin mijloace educative 
eficiente. In conferință a reeșit 
faptul că în unele institute aso
ciațiile studenților s-au declarat 
mulțumite cu acțiuni mari, de ră
sunet, la nivelul institutelor si fa
cultăților, neglijînd munca de zi 
cu zi în grupe. Particnpanții la 
discuții au subliniat necesitatea 
ca munca să se desfășoare acolo 
unde studenții trăiesc zi de zi 
— în grupe și ani — acolo unde 
se poate acționa prompt, cu efi
ciență.
staurată 
muncă 
zitate. Grupa trebuie să creeze o 
puternică opinie colectivă împotri- 
va chiulului, lenei, superficiali- 
ții, să dezvolte acea respon
sabilitate a fiecărui student pentru 
calitatea muncii colectivului, pen
tru atitudinea acestuia. In acest 
sens, experiența \grupei a Itl-a a 
anuluț II (Facultatea de chimie), 
trebuie generalizată. In această 
grupă s-au obținut rezultate bune 
tocmai datorită faptului că pro
blema controlului și îndrumării

In grupe trebuie in- 
acea atmosferă de 

si înaltă conștiincio-

cercuri profesionale de 
care în 
vor ajuta 
săvîrșirea 
asemenea, 
cercurilor 
teoretică și practică a studenților.

și multe al- 
au reeșit din dez- 

conferinței 
fost consemnate

califi- 
anumite profesii, care 
mult studenților la de- 

pregătirii lor. De 
trebuie întărit rolul 

științifice în pregătirea

Aceste sarcini 
tele care 
baterile 
geri au 
proiectul de hotărîri, ele con
stituind pentru viitor un pro
gram vast de activitate. U.A.S.- 
Timișoara trebuie să dea viață a- 
cestui program, să militeze și pe 
mai departe pentru o activitate cu 
un înalt conținut educativ-politic.

LUCRETIA LUSTIG

Gazeta satirică a studenților de 
La Institutul de Petrol, Gaze și 

Geologie are mulți admiratori. 
Cheia succesului ? Lat-o : ancora
rea temeinică în problemele vieții 
din institut, permanenta prospe

țime, ascuțimea „țepilor".

Cînd organizația de bază 
U.T.M. se ocupă superficial

de învățămîntul politic

Institutul de mine „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej** din Petroșani 
împlinește 10 ani de existentă, 
înființat în 1948, în cel mai ma
re și important bazin carbonifer 
al țării, el a dat pentru indus
tria noastră minieră peste 600 
de absolvenți: ingineri minieri 
și cadre de cercetători de înaltă 
calificare pentru institutele de 
cercetări și proiectări miniere.

în zilele de 19-21 decembrie, 
în cinstea aniversării unui dece
niu de existență a institutului 
au loc două sesiuni de comuni
cări științifice ; a studenților și 
a cadrelor didactice.

Studenții prezintă 14 comuni- 
cari științifice privind industria 
carboniferă, a minereurilor de 
fier, de neferoase, metale rare 
precum și diverse materii prime 

L; minerale secundare necesare 
realizării planului nostru de in
dustrializare. Cadrele didactice 
prezintă 57 comunicări științifice.

Temele tratate atît de către 
studenți cit și de cadrele didac
tice, se referă la problemele teh
nice ale exploatărilor noastre 
miniere în vederea modernizării 
lor continue.

Așteptam în holul cămin 
din bulevardul Mui 
nr. 46. Locatarii erau îi 

adunare. Dar, iată că pe ci 
trecu o fetiță de 4-5 ani. Văzî 
mă se opri și mă privi cu atei 
și-a dat seama că nu eram lot 
al căminului.

— A cui ești tu ? am î 
hat-o.

— A lutăticu și lu’măm 
mi-a răspuns ea cu îndrăzneai

Pe „tăticu66, adică Cișmaș V 
student în anul II la Focul 
de Medicină Veterinară, l-ani 
noscut după cîteva minute. Ei 
cel care conducea adunarea c 
tită. Mi s-a părut că vorbești 
delenește.

— No, că sîntem din Bănat 
informat el. Sîntem colectivișt 
Comuna F 
Dar, poftiți la 
nat gospodina* 
viață.

Cișmaș, soțul 
dăria colectivă, 
mat apoi Facultatea Mui 
rească și iată-l azi unul c 
studenții apreciați și pe dea 
membru în Consiliul asocic 
studenților din facultatea sa

— Statul ne-o dat tot, st 
el, arătindu-mi casa, unde r 
împreună cu familia.

Am cunoscut-o și pe FI 
soția lui. 0 văzusem primind 
tele vecinilor ei, peste cîtevd 
medici sau profesoare. Le-ar 
zut atît de bune prietene, a, 
zit-o vorbind despre teatru, 
matograf și nu-mi puteam d 
ma ce facultate urmează.

— Eu ? Nu sînt studentă 
colectivistă. îl aștept pe bă 
meu să-și termine studiile . 
duc din nou să lucru — m 
murit ea.

Am mai vizitat și alte f( 
Am fost la soții Dediu a căr 
meră este foarte frumos îne 
Ea, studenta în ultimul an 
stitutul „Maxim Gorki66, a 
git limba rusă și în prezew 
practica pedagogică la clasa 
Școlii medii „Ion Creangă" 
aproape absolvent al Facultc 
construcții, este ocupat pînă 
cap cu proiectele... dar ni 
să meargă de fiecare dată la 
pentru a-și ajuta soția.

-- Mă sprijină foarte mt 
lăudat viitoarea profesoară / 
torul inginer.

Cîteva camere mai depart 
primit fostul muncitor ti 
Silviu Zidaru din Craiova, 
bru de partid, azi coleg de 
cu soția sa (în ultimul an la 
tutui de Științe Economice) 
minase de citit un roman d( 
ser, de curînd apărut.

Soții Zidaru mi-au vorbit 
armonia, în care trăiesc ce 
teva zeci de familii stud 
în căminul din bule 
Muncii66.

Am zăbovit multe ore 
minul studenților căs 
La plecare am trec 

nou pe la familia Cișmaș. 1 
își vedeau de treabă. Cea 
își pregătea lecțiile ; cea mi 
invitat să-mi spună o poez\ 
rinții discutau cu vecinii 
felul în care vor petrece să 
rea Anului Nou. Am pără 
minul convins că în curînd, 
cile de familii studențești, 
rele se vor ridica fără înde 
în cinstea Republicii care 
gură minunate condiții de 
învățătură.

Dorgoș, raionul Li. 
noi. Ne-a înt 
o tînără plin

In acest an universitar a exi
stat o preocupare sporită pentru 
a face din ciclul de conferințe un 
puternic mijloc educativ. In par
te, această preocupare a existat 
și în anul II al Facultății de me
canică din Orașul Stalin. Studen
ții din acest an au participat pînă 
acum la primele două lecții din 
cadrul învățământului politic. Par
ticiparea masivă a tuturor ute- 
miștilor și studenților din anul 
II la conferințe demonstrea
ză din plin 
interesați să 
blemele ce se 
învățământului 
ridice continuu nivelul lor politic 
și ideologic. Acest lucru nu se 
poate realiza însă numai prin 
simpla participare a studenților 
la conferințe, prin audierea lec
țiilor. Studenții trebuie să vină la 
conferințe bine pregătiți.

Biroul U.T.M. al anului trebuia 
să-și exercite în acest sens rolul 
lui de îndrumător, să ajute stu
denților să înțeleagă profund cele 
studiate. Practic însă, biroul 
U.T.M. al anului II n-a realizat 
această cerință. Studenții, lipsiți 
de îndrumare, au venit la lecții 
ca simplii auditori, fără să se fi 
pregătit, să fi studiat. La prima 
lecție, studenților nu li s-a indi
cat nici măcar bibliografia. Con
ferențiarul, asistentul Mada Nico- 
lae, a ținut lecția; studenții fiind 
nepregătiți n-au pus însă nici o 
întrebare, nu s-au înscris la dis
cuții. La a doua lecție, biroul 
U.T.M. al anului a anunțat biblio
grafia din timp. Atît numai. în 
perioada dintre conferințe însă, 
organizatorii U.T.M. de grupă 
n-au mai amintit studenților nici 
un cuvînt despre necesitatea stu
diului, nu i-a îndrumat, n-au or
ganizat discuții pe marginea pro-

că aceștia sînt 
cunoască pro- 

studiază în cadrul 
politic, vor să.și

blemelor ce aveau să fie discuta
te, nici consultații și manifestări 
atractive ajutătoare. Unii studenți 
au studiat totuși bibliografia; 
șî-au însușit însă doar cîteva 
principii generale și la discuții 
s-au mărginit să Ie enunțe fără a 
explica anumite fenomene din 
viața lor de zi cu zi în lumina 
tezelor studiate.

Iată cum, formalismul, care și-a 
pus pecetea în stilul de muncă al 
biroului anului II a adus preju
dicii in îndeplinirea unei impor
tante forme educative. împotriva 
acestor manifestări de formalism 
trebuie acționat cu hotărîre. Stu
denții, dovedesc prin participarea 
largă, interes pentru problemele 
ce se studiază în cadrul ciclului 
de conferințe. Biroul U.T.M. al a- 
nului are însă datoria de a-i a- 
juta să-și însușească și să înțe
leagă profund aceste importante 
probleme politice și ideologice în 
legătură cu activitatea practică 
de zi cu zi. Studenții trebuie în
drumați să conspecteze materialul 
bibliografic indicat Ia tema respec
tivă. Deosebit de valoroasă ar fi 
organizarea de consultații indivi
duale și colective, organizarea de 
discuții preliminarii în grupele de 
studenți asupra materialului stu
diat. De asemenea, biroul U.T.M. 
a>l anului II trebuie să ia măsuri 
ca în cadrul discuțiilor să fie ex
puse coreferate care să concreti
zeze temeinic cele mai importante 
aspecte ale temei tratate.

Sînt sarcini pe care biroul 
U.T.M. al anului II mecanică (din 
Orașul Stalin) Ie cunoaște; pe 
linia acestor sarcini el trebuie să 
acționeze cu toată responsabili
tatea ce o implică realizarea edu
cației politice a studenților.

DOINA FAGADARU

a intrat în g 
la înființare.

~ pregătirii fiecărui student a fost

Pe nisipurile Olteniei
Studenții anului IV și V (In stitutul politehnic Iași) la o oră de lucrări practice în stația pilot 

(nou construită) a secției de celu loză, hîrtie și fibre artificiale din Facultatea de chimie industrială.
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StudențH Institutu- 
lui de teatru „Szen- 
tgyorgpi Istvan" din 
Tg. Mureș desfășoară 
o activitate artistică 
bogată. Roadele ei 
sînt programele lu
nare ale brigăzii ar
tistice de agitație și 
spectacolele echipei 
de teatru.

Brigada este ne
cruțătoare cu leneșii, 
indisciplinații și chiu
langii. Nu iartă pe 
nimeni, cum n-a ier
tat nici pe Kataro 
Istvan care a venit 
la cămin noaptea 
după ora două — și 
încă beat — și nici 
pe Gzikeli Lazslo 
care nu se pregătea 
la seminarii. Echipa 
de teatru a prezen
tat și ea foarte mul- 

spectacole. ~ 
imvortant este 
numărul mare 
spectacole, ci mai a- 
Ies conținutul lor. 
Reușesc aceste mani

festări, prin mesa
jul lor, șă contribuie 
la educarea politică, 
morală, artistică a

te Dar 
nu 
de

Un repertoriu 
rupt de preocupările 
CONSTRUCTORILOR 
SOCIALISMULUI

care s-au

ceea spectacolele pre
zentate în anul uni
versitar trecut, la 
Sîngeorz (împreună 
cu mediciniștii) și în 
cîteva comune din 
împrejurimi n-au ob
ținut succesul scon
tat. Nici nu se pu
tea altfel cînd în al-

spectatorilor în fața 
cărora sînt prezenta
te ? Sînt acestea 
strins legate de preo
cupările lor, de pro
blemele actuale P

Din păcate în re
pertoriul formațiilor 
artistice
deplasat în fabrici, 
în sate sau gospodă- cătuirea lor au intrat 

numai madrigaluri și 
comedii de prost 
gust. Anul acesta, 
pentru turneele ce 
Se vor face în între
prinderi și G.A.C.- 
uri se pregătește... o

rii agricole colective, 
tematica 
întrezărit
mid. 
n-au 
spre
gată de preocupările 
zilnice ale muncito
rilor și țăranilor, ale 
intelectualilor — con
structori ai socia
lismului — cărora ele 
se adresau. De ar

nouă s-a 
prea ti- 

Programele 
fost orientate 
o tematică le-

Utatea zilelor noa
stre. Foarte multe 
din ele au fost tra
duse și în limba ma
ghiară. Atunci, de ce 
la Institutul de tea
tru din Tg. Mureș se 
recurge atît de mult 
la dramatizări de 
nuvele dintre care 
multe rupte de ac
tualitate ? De ce se 
prezintă în fața unui 
public format din 
muncitori sau țărani, 
numai și numai cu 
piese clasice sau cu 
dramatizări comice 
după lucrări cu te
matici eterogene ?

Organizația U.T.M. 
și consiliul asocia
ției trebuie să anali
zeze cu seriozitate 
această situație și să 
orienteze 
formațiilor 
studențești 
leagă un repertoriu 
care să poată oontri-

activitatea 
artistice 
să-și a-

seară comică. De bui cu adevărat la
ce ? educația politică și

S-au publicat nu- artistică a publicului
meroase piese în- spectator.
tr-un act, cu su-
biecte luate din rear GH. MITROI
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o chestiune practică în fiece zi. 
Munca de control și îndru
mare trebuie susținută, completată 
însă, prin organizarea unor ac
țiuni cu caracter educativ profund. 
S-a cerut, de pildă, ca acele con
cursuri pe discipline să se orga
nizeze sistematic, ele reușind să 
determine intensificarea studiului 
individual.

Problema întăririi legăturilor 
studenților cu producția este pri
vită uneori de asociații ca un fapt 
ce se rezolvă în cele 6 săptămîni 
de practică. Această concepție a 
fost combătută. Studenții trebuie 
ajutați să vină continuu în con
tact cu munca, cu muncitorii, cu 
producția. Vorbitorii au cerut în 
cuvîntirl lor să se creeze acele

Inițiativa luată de organiza
ția U.T.M., I.S.E. „V. I. Le
nin" de a efectua muncă pa
triotică în G.A.S. în vederea 
sprijinirii lucrărilor agricole 
de toamnă, a devenit faptă.

In fiecare sîmbătă și dumi
nică autocamioanele G.A.S. 
Pantelimon duc spre locul de 
muncă peste 200 de studenți.

Realizarea acestei legături 
permanente cu G.A.S. Panteli
mon constituie punctul cen
tral al activității noastre ul
terioare. Cu această gospodă
rie vom întreține legături or
ganizate și stabile și în de
cursul celorlalte campanii a- 
gricole.

Pe ogoarele întinse ale gos
podăriei, tineri entuziaști au 
luat parte la munci diferite, 
ca: deslegatul și îngropatul 
butucilor de vie, încărcatul și 
descărcatul cerealelor, smulsul 
tulpinelor de plante legumi
noase etc.

In viitoarea muncii, și-au 
disputat cu însuflețire întrece
rea brigăzile anilor II, III și 
IV finanțe, IV planificare și 

111 comerț exterior. Ele au rea
lizat lucrări ce au fost apre
ciate de conducerea gospodă
riei.

C. SANDU
membru în comitetul U.T.M.
al I.S.E. „V. 1. Lenin“

va crește vifa de vie
Aproape 200 de studenți și 

studente, reprezentînd anii
IV și V de la Facultatea de 
agricultură din Institutul a- 
gronomic „T. Vladimirescu" 
Craiova, organizați în 11 bri
găzi, au lucrat timp de 6 zile 
în raionul Gura Jiului — pri
mul raion din regiune com
plect cooperativizat — la în
ființarea unei pepiniere viti
cole.

Raionul Gura Jiului dispune 
de aproape toate tipurile de 
sol, dar nisipurile ocupă mai 
mult de jumătate din suprafa
ța agricolă, nisipuri care nu 
sînt încă solificate. Ideea de a 
stăvili aceste nisipuri și de a 
le transforma în grădini în
floritoare, a însuflețit pe har
nicii studenți craioveni, care 
învingînd frigul și vîntul au 
lucrat timp de o săptămină la 
lucrările de înființare a pepi
nierei. Aici se naște prin mun
că voluntară, cea mai mare 
pepinieră viticolă din țară. Ea 
va cuprinde 100 ha.-școală de 
viță, material care va fi dat 
G.A.C. și întovărășirilor pen
tru punerea in valoare a nisi
purilor și mărirea sectorului 
viticol pînă la 30.000 ha.

După cele 6 zile de muncă 
voluntară studenții din anul
V au făcut o frumoasă ex
cursie cu autobusele prin ra
ion, vizitînd G.A.S., G.A.C.

precum și 
vinificație 
Călărași.

ILIE LAPADAT 
student anul V 

Institutul agronomic 
Craiova

uzinemodemele 
de la Dăbuleni

de
Și

E. FLOI

Un grup de studenți ai anului V de Ia Facultatea de agrit 
Craiova, la plantarea viei pe nisipurile din sudul Olteniei,
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CUM NU TREBUIE 
să muncească un instructor 

raional U. T. M.

Cum

Ca o furtună, Dumitru Dră
gan intră pe ușa Sfatului Popu
lar al comunei Lupșanu. II cau
tă din ochi pe Gheorghe Marin 
— referent agricol și secretarul 
comitetului comunal U.T.M. și-l 
salută zgomotos :

— Noroc Gheorghiță... 
mai merge treaba ?

— Păi... să vedeți tovarășe in
structor, ar trebui...

— Da, foarte bine. Dați-i 
înainte băieți. Totul se poate 
rezolva. Și mai aveți vreo pro
blemă, așa, mai grea ?

— Da, știți, la G.A.C. „Bela 
Brainer" s-a întîmplat...

— Și... de ce nu rezolvați ? 
Ce mai așteptați ? V-am spus de 
atîtea ori: învățați-vă să mun
ciți independent. Așa măi tova
rășe... Și strîngîndu-i cu putere 
mîna, Drăgan închise cu energie 
ușa și o pomi pe uliță, legănîn- 
du-și cu importanță servieta din 
mină.

Pentru moment, secretarul ră
mase buimăcit. Apoi dădu din 
mînă a lehamite și își văzu în 
continuare de treabă. Știa el ce 
știa: Dumitru Drăgan — in
structorul comitetului raional 
U.T.M. Lehliu, o pornise iarăși 
în turneu prin organizațiile de 
bază. El îi cunoștea de acum iti- 
nerariul. La el se cheamă că 
treaba fusese rezolvată. De la 
sfatul popular o ia în jos spre 
sediul gospodăriei. Acolo va sta 
și mai puțin, nici nu are cu cine 
vorbi: biroul organizației s-a 
desființat odată cu plecarea bă
ieților în armată. Tocmai aci 
comitetul U.T.M. pe comună a- 
vea nevoie de ajutorul instructo
rului. Dar cui să-l ceri ?... De la 
gospodărie trece valea și se opre
ște la Radu Vodă. Aici locuiește 
și soacra. De fapt, o bună parte 
din „munca de teren" se desfă
șoară în continuare aici. Soacra 
are de cumpărat cîteva păsări, 
gardul s-a stricat și iese pur
celul afară, apoi s-a certat cu 
cuscrul... Cine să le rezolve pe 
toate ?... Și așa, cu chiu cu vai, 
trec cele 20 de zile de teren ale 
tovarășului Drăgan. înainte de a
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Proiectoare de diafilme 
utile școlilor 

pentru exemplificare

Diascoape pentru 
diafilme produce

joperal iva „Pri
i. nUrli

Ar' '
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Str. Sfinții Apostoli, 34 
Telefon 15.71.76

pomi spre sediul comitetului ra
ional la ședința de instructaj se 
mai oprește cîteva clipe și la 
Nucet și-i „ajută" și pe utemiștii 
de aci. Apoi cu inima împăcată 
stă 10 zile la comitetul raio
nal. Ascultă disciplinat instruc
tajele și notează cu zel în 
carnețel sarcinile ; își face auto
critică pentru că în perioada 
care a trecut „din cauza greută
ților obiective din muncă" n-a 
învățat nimic și apoi... pleacă 
din nou pe teren. Și așa de cî
teva luni. In comuna lor, Lup- 
șanu, au mai venit activiști ai 
comitetului raional U.T.M. Stă
teau pe la ei zile întregi, îi gă
seai unde era mai greu, veneau 
la ședințele lor, mergeau îm
preună la muncă voluntară și 
tot împreună dansau la reuniuni. 
După ce plecau, tinerii își amin
teau cu multă bucurie de ei. 
Da, în urma lor rămînea ceva. 
Dar în urma lui Drăgan, pe care 
utemiștii nici măcar -nu-1 cu
nosc ? In urma lui Drăgan nu 
rămîne nici fum...

Știe comitetul raional U.T.M. 
Lehliu cum „muncește" tovară
șul Dumitru Drăgan ? Știe. Știe 
că tinerii au fost nevoiți să re
nunțe la „ajutorul" lui și să se 
descurce cum se pricep, ori să 
vină la comitetul raional după 
sfaturi ? Știe, pentru că așa s-a 
întîmplat cu tinerii colectiviști 
de la „Octombrie Roșu" din sa
tul Radu Vodă, cînd au vrut să 
ia sub patronarea organizației 
U.T.M. sectorul zootehnic al 
gospodăriei Dacă ar fi așteptat 
ajutorul instructorului, s-ar mai 
fi scurs încă multă apă pe gîrlă 
pînă să prindă viață această ini
țiativă a tinerilor. Așa au venit 
la comitetul raional și au fost 
învățați cum să procedeze. Acum 
pentru rezultatele obținute, ute
miștii organizației de bază me
rită toată lauda. Dar și în ce
lelalte gospodării colective din 
sectorul de muncă al acestui in
structor, tinerii pot lua numeroase 
inițiative care să ducă la întări
rea economică a gospodăriei lor. 
Trebuie doar ajutați să o facă.

Comitetul raional U.T.M. știe, 
de asemenea, că în cele 10 orga
nizații de bază de care răspunde 
acest instructor nu s-a ținut nici 
o lecție în cercurile politice, nu 
s-a organizat nici un cerc al na- 
turaliștilor, organizațiile de bază 
U.T.M. se ocupă slab de activi
tatea culturală, de pregătirea ti
nerilor celor mai buni pentru a 
fi primiți în U.T.M. Ca urmare 
a acestei proaste munci, în ul
timele două luni au fost primiți 
în U.T.M. doar 2 tineri, deși sînt 
peste 600 de tineri de vîrstă ute- 
mistă, mulți dintre ei dorind să 
devină membri ai organizației 
noastre.

Comitetul raional U.T.M. în 
frunte cu primul său secretar — 
tov. Ștefanache Tănase va trebui 
să analizeze cu mult spirit de 
răspundere această situație, s-o 
pună în discuția întregului activ 
raional și să tragă învățămintele 
cuvenite.

M. VIDRAȘCU

In întrecerile
DE FOTBAL

S-A ÎNCHEIAT TURUL CAM- 
PIONATULUI CATEGORIEI A

C«C«A« la numai 
un punct de lider

La fabrica de mase plastice din București se lucrează un nou model de 
Fotoreporterul nostru l-a surprins pe inginerul E. Cosnia și pe tinerii

coș pentru femei. 
. . „ . . tehnicieni D. Toma,

Puiu Mayer, E. Vitan și lordana Vasilescu discutînd despre noul produs din polietilenă.
Foto: N. STELORIAN

Manifestări 
prdejul săptămîniicu

cărții romînești
Cu prilejul Săptămânii cărții ro

mînești, miercuri seara a avut loc 
in sala „Comedia" a Teatrului 
Național ,J, L. Caragiale" în fața 
unei numeroase asistențe un festi
val consacrat marelui poet Mihail 
Eminescu.

Deschizînd festivalul artistul 
emerit Nicolae Brancomir a dat 
citire unei evocări scrise de acad. 
Tudor Arghezi despre nemuritoa
rea creație a genialului nostru poet 
Mihail Eminescu.

Actorii Dina Cocea, Marieta Sa
dova, Emil Botta, Marieta Anca, 
Elena Sereda, Iulian Necșulescu, 
Gabriel Dănciulescu și Matei 
Gheorghiu au recitat apoi din ver
surile lui Mihail Eminescu.

*
Cu prilejul Săptămânii cărții ro

mînești în orașele Galați și Brăila 
au avut loc in zilele de 16 și 17 
decembrie seri literare consacrate 
literaturii noastre contemporane.

In numeroase întreprinderi, in
stituții și școli, s-au ținut recenzii, 
au fost organizate expoziții, ba
zare și standuri ale cărții romî
nești, s-au ținut recenzii asupra ul
timelor lucrări ale scriitorilor noș
tri. Brigăzile mobile „Cartea teh
nică" au prezentat la Atelierele 
navale „Viitorul" și întreprinde
rile metalurgice dunărene din 
Brăila ultimele publicații apărute 
în Editura Tehnică.

★

In cadrul manifestărilor prile
juite de Săptămîna cărții romî
nești, miercuri seara, a avut loc 
in sala teatrului nou din Hu
nedoara o seară literară la care a 
participat un mare număr de si- 
derurgiști, constructori și alți oa
meni ai muncii din Hunedoara. 
Cu acest prilej au citit din lucră
rile lor scriitorii Francisc Muntea- 
nu, Nicolae Deleanu și George 
Dan.

Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o hotărîre Acordul între Gu
vernul Republicii Populare Romî
ne și Guvernul Republicii Ceho- 
slovjace, privind colaborarea cul
turală, semnat la Prag,a la 25 oc
tombrie 1958.

★

Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o hotărîre Acordul între Gu
vernul Republicii Pppujare Romî
ne și Guvernul Republicii Arabe 
Unite relativ la transporturile ae
riene civile, 6emnat la Cairo la 
14 august 1958.

★

Miercuri seara, în 
lui R. P. Romîne a 
recital extraordinar dat de grupul 
de soliști .ai Operei de Stat din 
Varșovia, oaspeți ai țării noastre. 
Sopranele Alina Bolechowska și 
Jadwiga Dzikowniă, mezzosoprana 
Krystyna Szczepanska, tenorii 
Franciszek Arno și Waclaw Do- 
mieniecki, baritonul Marian Woz- 
niczko și basul Edward Pawlak 
au interpretat un bogat program 
de liduri și arii din opere.

Acompaniamentul I,a pian a fost 
susținut de Radu Negreanu.

★
Miercuri sear,a a avut loc la 

Teatrul de Operă și Btalet al R. P. 
Romîne un spectacol extraordinar 
cu opena „Aida" de Verdi. Con
ducerea muzicală a spectacolului 
a (aparținut dirijorului italițan 
Glauco Curiei, <are ne vizitează 
țara.

la Cairo la

sala Ateneu- 
avut loc un

nești de Th. Rogalski, și Simfonia 
în re minor de Cesar Frtanck.

★

Miercuri seara a sosit în Capi
tală, la invitația Agenției Romîne 
de presă, Agerpres, dl. Kamal El- 
Din El-Hinnawi, directorul gene
ral al Agenției de presă M.E.N. 
din Republica Arabă Unită.

Oaspetele va vizita țara noastră 
timp de două săptămini.

★

In comuna Iclod, raionul Gher
la, s-a deschis un cinematograf, 
amenajat în cadrul căminului cul
tural. Noul cinematograf inaugu
rat zilele trecute, este al 98-lea 
din satele regiunii Cluj.

(A ger pres)

★
Comitetul de Radiodifuziune și 

Televiziune anunță că vineri, 19 
decembrie 1958, ora 21, se va 
transmite prin qablu de la Bruxe
lles, pe programul I concertul or
chestrei simfonice ,a Radiodifuziu
nii belgiene, dirijate de Constantin 
Silvestri.

In program: Concert pentru 
orchestră de coarde de Paul Con- 
stantinesou, Trei dansuri romî-

„Sdptdmîna cărții romînești"

Fata cu chitara ,— PATRIA, 
I. C. FRIMU, ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE, OLGA BANCIC ; 
Legenda dragostei REPUBLI. 
CA, BUCUREȘTI, ALEX. SAHIA, 
Pasagerul clandestin r- MAGHE- 
RU, LUMINA; S-a înttmplat la 
Penkov - VICTORIA, 1 MAI . 
Vrăjitoarele din Salem — ,V.
ALECSANDRI, ELENA PAVEL, 
VASILE ROAITĂ, N. BALCESCU; 
S.p;oana din .Hongkong — CEN
TRAL ; Cazul dr. Laurent — 13 
SEPTEMBRIE ; Rita - MAXIM 
GORKI : Program de filme docu. 
mentare și de desene animare — 
TIMPURI NOI, ALEX. POPOV ; 
Surorile - TINERETULUI. C 
DAVID ; Bomba - 8 MARTIE, 
ILIE PINTILIE, G. BACOVIA , 
S-au cunoscut cu .toții — GRIVI. 
ȚA ; Zile de dragoste — CULTU. 
RAL ; Cei trei din pădure — 8 
MAI ; Pe Donul liniștit (seria 
Il-a) - UNIREA ; Trapez - FLA
CĂRA, DONCA SIMO ; Haiducii 
— ARTA ; Facerea lumii — MUN
CA ; Pescarii din Arai — MIORI- 
ȚA ; Serenada mexicană — 23 AU. 
GUST ; Dincolo de brazi - POPU- 
LAR; Anul 1918 - M. EMINES
CU, CLUBUL BOLESLAW BIE- 
RUT; Idiotul - LIBERTĂȚII, 
DRUMUL------- "
clasat— 
VLAICU ;
fracție — . ...
Donul liniștit (seria I-a) 
DELAVRANCEA; 
gostei

Ieri s-au desfășurat la Bucu
rești și Constanța ultimele întîl- 
niri 'ale turului campioniatului ca
tegoriei A .de fotbai. După cum se 
scontase, învingătoare au ieșit 
iRapid'-București, care a întrecut 
Știința-Cluj cu 4—0 și C.C.A. care 
a cîștigat la Fiarul-Con,stanța cu 
3—1. In urma acestor rezultate, 
clasamentul a suferit modificări 
numai în partea superioară adu- 
cînd pe C.C.A. ipe Tocul ,11, Ița nu
mai un punct de Din.amo-Bucu- 
rești .— liderul turului — iar pe 
Rapid pe locul III, Ja trei 'puncte.

Dintre cele două întîlniri, cea 
de la București — unde au evo
luat Rapid și Știința-Cluj — .pă
rea cea mai echilibrată (privind-o 
prin pirizma replicii dîrze pe oare 
au dat’-o studenții clujeni .Petro
lului Ploești). Scorul cu care s-a 
încheiat această partidă ar puteta 
să surprindă pe mulți, dar nu 
este de loc exagerat dacă afirmăm 
că el ar Ji putut fi și mai mare. 
După o repriză egală ca scor — 
dar nu și ca valoare — ra'pidiștii 
au asaltat pur și .simplu poarta 
clujenilor și numai imprecizia 
înaintașilor rapidiști i-a scăpat pe 
studenți de Ia o înfrîngere mai 
categorică.

E de-a dreptul surprinzătoare 
slaba comportare a Știkiței-Cluj, 
care ,a vădit în acest meci o su" 
medenie de lipsuri de prdin teh
nic și tactic. Și ceea ce este mai 
grav, și acest lucru trebuie să 
dea serios de gîndit conducerii 
clubului și antrenorului echipei — 
este faptul că în ansamblul ei, 
echipa nu a apătța.t nici un fel de 
concepție, jucînd la întîmplîare. 
Cum este oare posibil ca o echipă 
în componența căreia intră nu
mai jucători tineri și talentați ca 
Mateianu, Suciu, Georgescu și 
alții, să presteze o asemenea de- 
monstnație penibilă de cum nu 
trebuie să se joace fotbal (cum 
au arătat-o mai ales în repriza 
a II-*a).

Cele trei luni pînă la refluare>a 
campioniatului vor trebui să fie 
folosite din plin pentru remedie
rea lipsurilor vădite în decursul 
campionatului, dar care au ieșit 
mai pregnant în evidență miai fl
ies în meciul în compania fero
viarilor bucureșteni.

A. I.

Spartechiada de iarnă a tinere
tului se află acum în plină des
fășurare. In întreaga țară, mii și 
mii de tineri se întrec în cadrul 
fazei pe colectiv. întrecerile se. 
bucură de o largă participare ceea 
ce demonstrează seriozitatea cu 
care a fost pregătită Spartachiada 
de iarnă a tineretului de către or
ganizațiile U.T.M. Am putut să ne 
convingem din nou de acest lucru 
cînd am vizitat întreprinderea 
„Fraga" din Capitală.

Anul acesta concursurile Spar
tachiadei au fost pregătite cu mi
nuțiozitate de către organizația 
U.T.M. și colectivul sportiv, nou 
înființat din fabrică. In jurul 
Spartachiadei a fost desfășurată o 
amplă muncă politică de populari
zare. In adunările generale ale 
organizației U.T.M. li s-a explicat 
tinerilor importanța Spartachiadei. 
Panouri, afișe și fotomontaje -au 
făcut cunoscute prevederile regula
mentului Spartachiadei.

întreprinderea „Fraga" nu este 
o fabrică prea mare. Aifci lucrează 
aproape 80 tineri. In întreceri s-au 
avîntat cu toții. 75 de tineri își 
dispută întîietatea la șah și tenis 
de masă. In fiecare seară,

Spartachiadei
clubului este arhiplină. Concurenți 
și suporteri stau ore întregi în ju
rul meselor de șah sau de tenis. 
In curînd vor începe întrecerile și 
la celelalte discipline din cadrul 
Spartachiadei. Nici probe cum ar 
fi patinajul și schiul nu au fost 
uitate. „Tinerii, ne-a declarat tov. 
Năstăsescu Dumitru, președintele 
colectivului sportiv, abia așteaptă 
timpul prielnic. Prima zăpadă, 
care anul acesta se cam lasă aș
teptată, va consemna și primele 
întreceri".

In toată această muncă organi
zația U.T.M. și colectivul sportiv 
au primit un sprijin puternic din 
paftaa organizației de partid din 
întreprindere.

Nu putem să nu amintim aici și 
de cîțiva utemiști, fruntași în pro
ducție, care s-au evidențiat în mod 
deosebit în pregătirea și desfășu
rarea Spartachiadei de iarnă i 
tineretului: S.tănescu Silvia, maes- 
tră a sportului la ciclism, Doina 
Șerban, llie S. Ioan, Podani Ma
rin și alții.

...întrecerile continuau. Cine va 
învinge ? Nu se poate ști. Desigur 
cei mai buni.

D. DUȚA

La șah disputele stat dîrze...
Foto: V. RANGA

• In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde îru.U.R.S.S., e- 
chipa selecționată de lupte cliasi- 
te a Suediei a evolmat marți sea
ra la Tbilisi în compania echi
pei reprezentative a R. S. S. Gru
zine. Luptătorii sovietici s-au do
vedit net superiori repurtî-nd vic
toria cu scorul de 14—2.

grea, V. Mariuțian și D. Ciobo- 
taru.

După meciul de la Roma, la 22 
decembrie, echipa boxerilor romîni 
va evolua în orașul Ferr.ara ;în 
compania unei selecționate.

DANCU

Cliasamentul turului 
toarea înfățișare:

are urniă-

QLie&tae ăutu :
99€înd mi plecat cocorii

Idiotul
SERII; Afacerea nu s.a 
G. COȘBUC, AUREL 
Un nou număr de a- 
16 FEBRUARIE ; Pe 
‘ ’ B.

Mazurca dra- 
- 30 DECEMBRIE.

1) Dinamo București
2) C.C.A. 16 puncte;
pid și Petrolul 14 puncte; 5—6) 
U.T.A. și Dinamo Ehacău 13 punc
te ; 7) Jiul 10 puncte ; 8—9) Pro
gresul București și 'Știința Timi
șoara 9 puncte; 10) Steagul
Roșu-Orașul St'alin 8 puncte; 11) 
Știința Cluj 6 puncte; 12) Farul 
Constanța 3 puncte.

17 puncte;
3-4) Ra-

• Federația maghiară de hochei 
pe gheiață a anunțat oficial că v;a 
înscrie echipa reprezentativă ' a 
țării Ia qampionatele mondiale 
programate în martie 1959 la Pra- 
ga. Ultim,a qară, echipa maghia
ră a participat la această compe
tiție în ,anul 1938. Hocheiștii din 
R. P. Ungară se pregătesc intens 
în vederea .acestor campionate. Ei 
vor susține Jja începutul lunii ia
nuarie un turneu în R. P. Bulga
ria.

Noul volum de versuri al lui 
Nicolae Tăutu „Cînd au plecat 
cocorii", apărut de curînd în Edi
tura Tineretului, poartă subtitlul 
„carnet de front". Intr-adevăr, 
marea majoritate a versurilor din 
acest volum rememorează episoa
de din războiul antihitlerist, din 
lupta pentru eliberarea Ardealu
lui, Cehoslovaciei și Ungariei, 
evocîndu-se figurile luminoase ale 
ostașilor romîni și sovietici care 
au căzut pe cîmpul de bătălie în 
numele sacrelor idealuri de drep
tate și libertate. Poetul, partici
pant și el la aceste lupte, își 
împlinește astfel o datorie sufle
tească față de vechii tovarăși de 
arme cu care „nu la agape gîn
dul ne-am deschis, / ci într-un 
șanț prin viscol și alarme". Evo
carea episoadelor de luptă, a ce
lor ce s-au jertfit pentru cuceri
rea unei vieți noi, mai bune, și a 
frăției romîno-sovietice, a consti
tuit o preocupare permanentă a 
poetului, mărturie stînd multe 
versuri din volumele anterioare, 
cu deosebire din volumul „Stînca 
de pe Tatra". Această preocupare, 
considerată de poet o datorie, a 
rodit acum aproape toate versu
rile din volumul „Cînd au plecat 
cocorii".

In noile sale versuri, 
Tăutu nu merge pe linia 
descriptive a momentelor 
tă, ci își axează poemele 
rea idee de umanitate, 
zînd în sufletul oamenilor, stră- 
duindu-se să extragă semnifica
țiile majore, de ordin etic, ale 
momentelor de încleștare. Poetul 
retrăiește cu intensitate drama
tismul episoadelor văzute și trăi
te atunci, e stăpînît de emoții pu
ternice la amintirea celor ce-au 
căzut în luptă, dar nu se mani
festă zgomotos, retoric, ci dis
cret, reținut, dovedind o sensibi
litate vie, cu largi și profunde vi
brații lirice, patetice. Exprimarea 
sa e concisă, concentrată adesea 
într-un singur catren, dar prin 

. folosirea iscusită a metaforei,

prin construirea subtilă, plină de 
finețe, a imaginilor, se face ca
pabilă de o largă putere de suge
rare și emoționate, degajînd sem
nificații adînci. Jertfa celui căzut 
pe vîrf de munte are un pro
fund sens uman, fiind aureolată 
astfel Intr-un singur catren:

roadele muncii lor, de luminile 
altei vieți. Edificatoare, în acest 
sens, este poezia „Primăvara" :

Mirați c-aici pe creastă e fraga 
mai amară.

ca nu-i
tinerii

Activitate" cu.„ lacătul la

• Echipa selecționată de box a 
R. P. Romîne și-a închei,at pregă
tirile în vederea meciului cu echi
pa Italiei care va aveia loc la 20 
decembrie la Roma. Lotuil pugiliș- 
tilor romîni cuprinde pe M. Do- 
brescu, C. Gheorghiu, 1. Mihalik, 
V. Czekeli, C. Dumitrescu, M. Sto
jan, N. Linca, Șerbu Neacșu, D. 
Gheorghiu, Tr. 6tupanu, Gh. Ne-

• Cu prilejul campionatelor 
unionale de haltere pe echipe care 
au ldc. ,1a Gorki, halterofilul de 
categorie „mijlocie", Rudolf Pluk- 
felder a stabilit un nou record 
mondial lia stilul „aruncat" reali- 
zînd 138,500 kg. Vechiul record 
mondial er.a de 138 kg.

Un rezultat surpriză a fost con
semnat la sfîrșitul întrecerilor ca
tegoriei „semimijlocii", unde tînă- 
ru.l Alexandr Kurinov .a reușit să-l 
învingă pe fostul recordman mon
dial Al. Bogdanovski. El a tota
lizat la cele 3 stiluri 402,500 kg 
în timp ce Bogdanovski realizat 
390 kg, clasî«nriu-se pe locul doi.

-.1

Tinerilor de 
G-A.S. Chirnogi, 
ionul Oltenița, 
olace mult

Nicolae 
evocării 
de lup- 
pe ma- 
pătrun-

Pe vîrf de munte a căzut a 
cerbilor tăcere

Și alb painjen i-a țesut un tort 
de stele pe vedere...

Abia atinse fruntea de singe 
plină, de sudoare,

Și stînca presimți in ea ureînd 
statuia viitoare !

E-atita soare in întreaga fire 
Și-n flori otita zumzet de albine 
De simt cum iarba vrînd să se 

resfire 
A năvălit sălbatic fi prin mine.

Nu, n-aș dori să lupt in astă zi, 
Să te strivesc sub tancuri, 

primăvară.

Și dacă tu, iubito, de-atunci, din 
viitor, 

O lacrimă vărsa-vei, așa, fără 
pricină,

Plecat îți cer iertare, e poate 
vechiul dor 

Și dragostea nespusă a celor 
scurși în tină !

Pe luptători îi însuflețește un 
fierbinte sentiment patriotic. Dra-

Reliefînd stările emotive, sufle
tești, ale luptătorilor, poetul afir
mă biruința vieții asupra morții, 
biruința umanității asupra deza
strului și măcelului. Ciclul de 
poeme „In mai a înflorit și pa-

Cronica literari

Poezia din acest volum a lui 
Nicolae Tăutu este o poezie de 
notație, de înregistrare a unui 
gînd, a unui sentiment sau gest, 
capabil de emoții puternice. Este 
o poezie de concentrație maximă, 
cultivîndu-se îndeosebi catrenul, 
poetul dispunînd de reale virtuți 
de exprimare sugestivă. Momen
tele surprinse într-un catren ge
nerează semnificații largi, adesea 
prin alăturarea contrastelor :

la
ra

le 
place mult șahul. 
Dar parcă numai șa
hul ? Sînt utemiști ca 
Gheorghe Stăminar, 
Cornel Cîmpeanu și 
alții care iubesc te
nisul de masă 
ți alte sporturi de 
sală. Cei mai mulți 
însă, și în special 
tractoriștii gospodă
riei, iubesc cărțile de 
literatură. După mun
că, în orele libere, 
fiecare e dornic să 
fadă liniștit la o 
masă și să soarbă 
slovele cărții prefera
te. Dar... din păcate

exisză un ,/far". 
Unde si-fi desfășoare 
tinerii gospodăriei 
toate aceste activități? 
tn cîmp, la cantină, 
la birou ? Nu, veți 
zice dumneavoastră 
contrariați — la club 
Normal «șa ar fi, mai 
ales că gospodăria 
are un club de toată 
frumusețea, dotat eu 
șahuri, sală de lectu
ri etc., etc. Numai că 
există în gospodărie 
un om care nu e de 
acord ca tinerii să-și 
petreacă timpul liber 
în mod plăcut. Și a- 
cesta e responsabilul 
clubului, Gheorghe 
Voinea. El nu zice

niciodată 
acord ca 
vină la club, nu. 
chior îi îndeamnă să 
desfășoare o... „via 
activitate". îi în
deamnă ți... pune la
cătul la ușă. Apoi 
dispare zile întregi, 
lăsîndu-i pe tineri să 
aștepte în fața ușii 
ferecate. Zadarnic au 
încercat tinerii săA 
înduplece, să-l focă 
să înțeleagă că o „vie 
activitate" nu se poa. 
te desfășura în afara 
clubului, ci în inte
riorul lui. Voinea nu 
înțelege. Pînă cînd ?

B. NICOLAE

t

♦
*

Un cămin prost gospodărit
gostea de pămîntul țării, de pro
priul lor popor, îi determină pe 
ostașii sovietici și romîni să se a- 
vînte cu abnegație în iureșul lup
tei

Alungarea și zdrobirea dușma
nului fascist este o cauză justă, 
necesară întregii umanități, poe
tul simțind cum însăși natura 
participă la luptă, contribuind la 
dobîndirea victoriei:

cea" demonstrează că, într-ade- 
văr, umanitatea a ieșit biruitoare:

A mai rămas pe cîmp o 
cazemată 

mielul subțirel...Pe oare urcă
Ce slabă zace moartea betonată 
Și cit de tare e plăpindul miel !

In țeava unui tun eu-nsemnele 
lui Krupp, 

Împotmolit in sat cu lanțuri de 
noroi, 

Și-a-ntins nepăsător molaticul 
său trup 

Torcând nestingherit, la soare, 
un pisoi....

li urmărim de-o noapte sau de 
un veac, într-una, 

„Nu i-ați ajuns ?“ în spume trei 
Crișuri ne întreabă, 

„Nu i-ați ajuns ?“ severă ne cer
ceta și luna, 

Și s-aplecau Carpații să-i tre
cem mai degrabă...

Ideea umanității străbate poe
mele din întregul volum. Cei ce 
luptă și se sacrifică eroic sînt 
văzuți de poet în primul rînd prin 
latura lor sufletească, prin ome
nescul din ei. Ei iubesc, sînt me
reu cu gîndul acasă, vor să se 
bucure de farmecul naturii, de

Adresîndu-se nouă, celor de azi, 
care ne bucurăm de frumusețea 
vieții cucerite prin jertfele luptă
torilor de atunci, poetul, prin ex
celență liric, face apel la senti
mentul umanității din noi. Să 
nu-i uităm pe cei care au căzut, 
pe ostașii romîni și sovietici în
frățiți în luptă, în numele acelo
rași idealuri. Mulți din ei erau 
tineri, dar cu tinerețea netrăită, 
cu iubirea care le ardea în inimi 
încă nemărturisită:

Pe-acest drumeag de munte, pe 
gropile de azi, 

Se vor plimba odată, în seri de 
primăvară, 

Indrăgostiții tineri, se vor opri 
tub brazi

Nicolae Tăutu crează lucruri 
remarcabile pe linia poeziei de 
notație lirică, de concentrare a 
imaginilor cu capacitate de suge
rare. Izbutește mai puțin, devine 
chiar superficial, cînd încearcă 
poeme lungi, de factură epică, alu- 
necînd în discursivități și versifi
cație facilă, ca în poemele „Pri
ma misiune", „Lecția de istorie" 
și altele.

Axate pe ideea nobilă a jertfei 
patriotice pentru zdrobirea apă
sării fasciste și făurirea unei vieți 
libere socialiste, poemele lui Nico- 
l*e Tăutu au un ecou puternic în 
apărarea vieții, la apărarea tine
reții Care are astăzi în față lu
minile socialismului.

TEODOR V1RG0LICI

Pe gospodar îl cunoști de 
cum i-ai căloat pragul casei. 
Curățenia și ordinea iți inspiră 
ideea de vrednicie. „Se simte o 
mină harnică aici", iți zici sa
tisfăcut.

Aceste cuvinte nu le poți 
spune însă despre căminul de 
băieți și fete al fabricii „Ber
nat Andrei" din Vatra Dornei. 
Aici lipsește spiritul gospodă
resc. Reparațiile ușilor n-au 
fost făcute la vreme iar, ca
merele n-au mai fost de mult vă
ruite. Acesta este un aspect. 
Celălalt este determinat de lo
catari. lată cum arată dormi
torul nr. 13. Lingeria de pe pa
tul lui Robu Petre a devenit, de 
nerecunoscut pentru că. Petre 
Robu se culcă așa cum vine 
de la lucru, plin de praf, de 
nisip. Patul lui Constantin Zla- 
voc, al lui Belegan Toader e 
la fel. Dezordinea domnește 
peste tot. Hainele murdare 
stau aruncate pe paturi în vre
me ce cuierul este gol.

Cele mai multe camere din 
cămin se aseamănă acestui dor
mitor. Dat fiind că organizația 
U.TM. nu se ocupă concret de 
educația comunistă • tinerilor

căminifti, se mai întimplă ca 
unii tineri să vină în cămin în 
stare de ebrietate, să provoace 
scandal, deteriorind bunurile 
obștești. Neagu Gheorghe face 
parte din acești cițiva căminifti.

Există, însă, în acest cămin, 
două camere care nu se asea
mănă cu cele descrise mai sus, 
ai căror responsabili sînt Du
mitru Bosînceanu și Ivănel As- 
pazia. Acolo e ordine, paturile 
sînt îngrijite, flori la fereastră, 
tablouri pe pereți. Oare nu do
vedesc aceste două camere că 
întregul cămin poate fi gospo
dărit de tineri? Totul depinde 
de tineri, de munca comitetu
lui U.T.M.

Comitetul U.T.M. al fabricii 
„Bernat Andrei" trebuie să e- 
duce pe tinerii căminifti în spi
ritul păstrării și apărării avu
tului obștesc. In acest sens 
trebuie organizat un comitet de 
cămin și un post utemist de 
control, editată o gazetă de pe
rete, care pot și trebuie să con
tribuie la buna gospodărire a 
locului de odihnă al tinerilor.

I. BODEA

La cinematografele 
PATRIA, I. C. FRIMU 
ÎNFRĂȚIREA INTRE 

POPOARE 
Și 

OLGA BANCIC 
Apreciata artistă sovietică 
LIUDMILA GURCENKO 

cunoscută din filmul 
NOAPTE DE CARNAVAL 

joacă în comedia muzicală 
în culori

cu
MIHAIL JAROV 
R. RANEVSKAIA 

V. GUSEV 
B. PETKER 

E. BLINNIKOV 
Scenariul: B. LASKIN

V. POLEAKOV 
Regia : A. FAINTIMER 
Imaginea : A. TEPERIN 
Muzica: A. OSTROVSKI 

I. SAULSKI
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I ln complectarea programului, I
♦ documentarul rominesc în cu- *
* lori. „Băile Herculane"

Fotografi amatori 
și profesioniști!
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Plenara
' MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
ȚASS transmite: Discuțiile la 
plenara C.C. al P.C.U.S. pe mar
ginea raportului prezentat de Ni
kita Hrușciov cu privire la rezul
tatele dezvoltării agriculturii 
U.R.S.S. în ultimii cinci ani și 
sarcinile creșterii continue a pro
ducției agricole au fost deschise 
de Nikolai Podgornîi, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Ucraina. 
Din punct de vedere al producției 
de oarne și lapte calculată la 100 
hectare de pămînt, a declarat el, 
Ucraina a și întrecut considerabil 
Statele Unite. Recolta globală de 
cereale a crescut în Ucraina în 
comparație cu cincinalul prece
dent cu aproximativ 20 la sută. 
Producția medie anuală de carne 
a crescut în această perioadă în 
colhozuri și sovhozuri de peste 
două ori. cea de lapte de 3 ori, 
iar cea de lină de 1,7 ori. Expri- 
Tnindu-și părerea despre unele ci
fre ale planului de șapte ani, 
Podgornîi a declarat că pînă în 
1965 Ucraina va putea produce 
pînă la 2.100.000.000 puduri ce
reale și va putea ridica recolta la 
hectar a culturilor cerealiere pînă 
la 20 de chintale (anul «acesta re
volta medie a fost de 17 chintale).

In ședințele plenare din dimi- 
hcața și seara zilei de 16 decem
brie au luat cuvîntul 19 persoane: 
teecretari ai C.C. ale partidelor 
comuniste din republicile unionale, 
conducători ai organizațiilor de

Discuții pe marginea 
raportului prezentat 
de N. S. Hrușciov

partid, ai ținuturilor, regiunilor șt 
raioanelor, reprezentanți ,ai col
hozurilor și sovhozurilor. Partici- 
panții la discuții au vorbit despre 
rezultatele dezvoltării agriculturii 
și creșterii animalelor în ultimii 
cinci ani. Ei și-au exprimat con
vingerea că sarcinile proiectului 
planului de șapte ani în domeniul 
agriculturii nu numai că sînt rea
liste, ci vor putea «fi și depășite.

A fost ascultată cu mult inte
res cuvîntarea tractoristului Ivan 
Loghinov din Kazahstan care a 
inventat <un dispozitiv ce îngăduie 
tractorului să are fără conducă
tor.

Nikolai Beliaev, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Kazahstan, 
a vorbit despre valorificarea pă- 
mînturilor înțelenite. El a subli
niat că rezolvarea cu curaj a <a- 
cestei acțiuni întreprinse din ini
țiativa lui N. S. Hrușciov a dove
dit justețea ei. In locul celor. 28-30 
milioane hectare, cît s-a prevăzut 
1a început, au fost valorificate în 
U.R.S.S. 36 milioane hectare 
părnînturi înțelenite, .printre 
23 milioane în Kazahstan. Acest 
lucru a făcut că republica să-și 
sporească de trei ori suprafețele 
însămînțate, iar

de 
care

recolta globală

Ynedie anuală de cereale să creas
că de la 245 milioane puduri în 
'1949—1953 l,a 827 milioane în 
4954—1958. Beliaev a declarat că 
tolhozurile și sovhozurile din Ka- 
'zahstan au posibilitatea să ridice 
recolta de cereale pînă la 
1.300.000.000 puduri.

Vorbitorii au subliniat de ase- 
'menea că în lumina triumfului 
deplin al liniei generale a partidu
lui apare și mai evident falimen
tul politic al grupului antipartinic 
al ilui Malenkov, Kaganovici, Mo
lotov, Bulganin și Șepilov. Suc
cesele obținute de partid în dome
niul ridicării agriculturii, a decla
rat lan Kalnberzin, ptim secretar 
'al C.C. al P.C. din Letonia, re
prezintă o condamnare severă a 
grupului antipartinic care a luptat 
în mod activ împotriva hotărîrii 
plenarei din septembrie 1953 și a 
hotărîrilor plenarelor ulterioare și 
împotriva liniei trasate de Congre
sul al XX-lea. Acum ne dăm sea
ma, a declarat el, ce eșec rușinos 
a suferit .acest grup demn de dis
preț, demascat și zdrobit de Co
mitetul Centnal al Partidului.

In ședința din seara de 16 de
cembrie au mai luat cuvîntul 
conducători ai organizațiilor de 
partid din regiunile Sv- 'd'.ivsk, 
Bielorusia, Tadjikistan, Kalinin și 
Stalingrad din R.S.F.S.R. și se
cretarul unuia din comitetele ra
ionale ale P.C.U.S. fin regiunea 
Orenburg.

Declarația 
guvernului

U.R.S.S. adresată 
guvernului 

Turciei

COMUNICATUL
celei de a 6-a plenare a celui de al

A 40-a aniversare 
a Partidului Comunist din Polonia

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
La ședința festivă care a avut 
lc.c la Varșovia consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a constituirii 
Partidului Comunist din Polonia 
au luat cuvîntul W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și A. I. Mikoian, membru al 
zidiului C.C. al P.C.U.S.

Pre-

Cuvîntul 
luî W. Gomulka

cu-W. Gomulka a subliniat în 
vîntarea sa că constituirea Parti
dului Comunist din Polonia a fost 
un eveniment de o uriașă însem
nătate nu numai pentru clasa 
muncitoare: ea a influențat în 
mod radical întreaga istorie a 
poporului și statului polonez.

Singurul partid politic din Po
lonia, a declarat W. Gomulka, 
care a elaborat un program co
respunzător intereselor istorice 
ale tării, a fost Partidul Comu
nist din Polonia.

După ce s-a ocupat de felul 
cum P.C.P. a luptat pentru apă
rarea intereselor muncitorilor șl 
țăranilor, pentru educarea mase
lor în spirit revoluționar, vorbito
rul a arătat că in urma unor acu
zații false Partidul Comunist din 
Polonia a fost dizolvat în 1938. 
In perioada cea mai grea atit 
pentru ei cît și pentru țară, co
muniștii polonezi nu au depus 
însă armele, dînd exemplu de e- 
roism și maturitate politică în
deosebi in anii ocupației hitle- 
riste.

Partidul Muncitoresc Polonez, 
care a luat ființă în anii de ocu
pație, a continuat tradițiile P-C. 
din Polonia, situîndu-se în frun
tea Frontului național al luptei de 
eliberare condus de clasa munci
toare.

Referindu-se la unificarea în 
1948 a celor două partide munci
torești — Partidul Muncitoresc 
Polonez șl Partidul Socialist Po
lonez — In Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, întemeiat pe prin-

cipiile marxism-leninismului, vor
bitorul a subliniat că aceasta a 
fost o măreață victorie a clasei 
muncitoare poloneze, că astfel a 
fost lichidată sciziunea mișcării 
muncitorești care dura de mai 
bine de o jumătate de secol.

In încheiere W. Gomulka a a- 
rătat că în lupta grea pe care o 
duc acum membrii P.M.U.P. au 
nevoie de moștenirea Partidului 
Comunist din Polonia, de partea 
lui bună care a constituit forța 
sa : ideologia leninistă clară, ju
stețea concepțiilor politice funda
mentale, spiritul de abnegație și 
devotamentul care au caracterizat 
pe membrii P.C.P. Vorbitorul a 
spus în continuare : In conformi
tate cu condițiile și cerințele noii 
epoci, toate acestea au și trebuie 
să aibă un rol tot mai mare în 
realitatea noastră de astăzi, tre
buie să constituie patrimoniul 
ideologic comun nu numai al 
foștilor membri ai P.C.P., ci șl al 
tuturor membrilor P.M.U.P., al 
tuturor celor care sînt și vor să 
fie comuniști, adică luptători con- 
știenți și devotați pentru cauza 
socialismului în Polonia.

tura lor revizionistă, dîndu-și 
seama de însemnătatea hotărîtoa- 
re a unității țărilor socialiste, au 
încercat nu o dată să submineze 
această unitate, să semene discor
die între țările socialiste. Aceste 
încercări, după cum se știe, au 
eșuat in întregime. Partidele co
muniste din țările socialiste, ci
mentate prin ideologia marxism- 
leninismului, unite prin același 
țel, pot rezolva cu succes toate 
problemele in legătură cu relațiile 
dintre țările socialiste prin dis
cuții tovărășești pe baza respec
tării cu strictețe a principiilor in
ternaționalismului socialist.

Vorbitorul a subliniat că legătu
rile de prietenie strînsă, frățeas
că, care unesc popoarele polonez 
și sovietic au fost exprimate din 
nou în mod puternic cu prilejul 
recentei vizite in Uniunea Sovie
tică a delegației R.P. Polone, în 
frunte cu tovarășul Gomulka.

In încheiere, A. /. Mikoi/an a 
dat citire mesajului de salut adre
sat Comitetului Central al PA1.U.P. 
de Comitetul Central al P.C.UJS.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : Andrei Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a remis lui Kemal Ka- 
vur, ambasadorul Turciei în 
U.R.S.S., o declarație a guvernului 
sovietic adresată guvernului Tur
ciei în care se arată că noul acord 
militar turco-ameriean, în curs de 
elaborare, care prevede extinderea 
colaborării militare dintre aceste 
două țări, nu poate să nu ducă la 
agravarea încordării internaționa
le în regiunea Orientului Apropiat 
și Mijlociu.

Asumarea de către Turcia a u- 
nor noi obligații militare față de 
S.U.A. și N.A.T.O., se spune în de
clarație, contravine asigurărilor 
oamenilor de stat turci că doresc 
să dezvolte și să îmbunătățească 
relațiile cu guvernul sovietic.

în declarație se arată că a cres
cut pericolul atragerii Turciei în 
aventurile militare ale blocului 
nord-atlantic ți ale anexei ace
stuia — pactul de la Bagdad — 
întrucît teritoriul Turciei se tran
sformă de fapt într-un cap de pod 
militar al unor state străine, în
dreptat împotriva securității Uni
unii Sovietice și altor state vecine.

Nu intîmplător — se spune în 
declarație — actualele planuri pre- 
văzînd încheierea de acorduri mi
litare între Turcia și 
cum și între Iran și 
S.U.A. sînt calificate 
state vecine drept un
duce la agravarea situației interna
ționale în regiunea Orientului 
Apropiat și Mijlociu.

Guvernul sovietic declară că nu 
sînt convingătoare încercările de a 
justifica încheierea unui nou acord 
militar prin necesitatea asigurării 
„apărării" Turciei, întrucît Turcia 
nu este amenințată de nici un pe
ricol din partea vecinilor ei și, 
îndeosebi, din partea Uniunii So
vietice.

S.U.A. pre- 
Pakistan și 
de multe 
pas care

Cuvîntul 
lui A. I. Mikoian

împreună cu clasa muncitoare 
poloneză și toți oamenii muncii 
din Polonia, a declarat A. I. 
Mikoian, sărbătoresc gloriosul vo
stru jubileu toți oamenii sovietici. 
Acest lucru este firesc. Legăturile 
strînse și frăția de arme dintre 
clasa muncitoare sovietică și cla
sa muncitoare poloneză sînt un 
exemplu strălucit al caracterului 
profund internaționalist al miș
cării muncitorești din 
lume.

Subliniind Importanța 
de nezdruncinat a marii familii 
frățești a țărilor socialiste, A. I. 
Mikoian a spus in continuare:

Dușmanii socialismului si agen-

întreaga

puterii

Intențiile unui stat se pot re- singur ideal era acela de a urca 
icunoaște adeseori după oamenii pe grabnic scările unei mari cariere, 
care guvernul respectiv îi pro- Odată cu nașterea primului grup 
inovează. După concepțiile lor se 
poate limpede ști încotro se în
dreaptă țara și ce scopuri sînt ur
mărite. Dacă aplicăm acestea la 
Germania occidentală și ne uităm 
puțin la persoanele aflate în frun
te sau la mare cinste, tendința po
litică apare clară : militarism- 
i-ăzboi. Unul din multele nume 
din cele ce apar în protocolul 
yest-german este suficient pentru 
& dovedi acestea. Iar numele este 
lacela al feld-mareșalului Albert 
JCesselring.

Cu doi ani în urmă în fața uneî 
tribune defilau mii de oameni în 
sac ■rxts1 -
Striga din toată inima „Heil , ră
suna marșul fascist „Azi nouă ne 
aparține Germania, mîine întreaga 
lume". La tribună primea defila
rea un om bătrîn, cu o față mu- 
mifiată, cu un zîmbet disprețuitor 
atîmat de colțul buzelor nobile. 
Omul de la tribună era fostul ma
reșal Kesselring. Această mani
festație de cel mai autentic știi 
hitlerist avea loc în Republica 
Federală Germană.

Cine este omul de la tribună ? 
Care este statul de serviciu al 
fostului prieten intim al lui 
Goering și al apreciatului colabo
rator al lui Hitler ?

Conștiința lui Kesselring este 
’destul de încărcată și pentru a 
desluși petele ar trebui cîteva zeci 
de dosare. O înșiruire sumaiă va 
arăta însă cu destula limpezime 
cine este omul căruia Adenauer 
i-a încredințat misiunea de a edu
ca în spirit militarist noile gene
rații și de a răscoli zațul beljcos 
al generațiilor mai vechi. ►

Cariera lui Kesselring a început 
cu mult în urmă, îndată după pri
mul război mondial. Viața lui 
este strîns împletită cu aceea a 
aviației hitleriste. Cînd generalul 
von Sekt a croit celebrele planuri 
pentru repunerea pe picioare a 
militarismului german dărîmat 
după primul război mondial, în 
jurul său s-au strîns o serie de 
ofițeri lipsiți de scrupule a căror

de apărare aeriană a început și 
cariera lui Kesselring, care, prie
ten vechi și intim cu Goering, a 
intrat repede în serviciul lui 
Hitler. Odată cu venirea la putere 
a lui Hitler, Kesselring, înaintea
ză rapid, ajungînd în cîțiva ani 
din simplu oolonel, feld-mareșal 
și adjunct al lui Goering.

Kesselring a fost unul din au
torii teoriei războiului total aerian. 
Această teorie este cuprinsă în 
instrucțiunile redactate de fostul 
feld-mareșal pentru aviatorii hitle- 
riști : „Rotindu-vă deasupra ora
șelor și dmpiilor inamicului, voi

BAKU. — La 15 decembrie ia in. 
trat în funcțiune linia electrică de 
transport de înaltă tensiune care 
se întinde Pe o distanță de 220 
km și care leagă orașul energe- 
ticienilor din Azerbaîdjan-Minghe- 
ciaur, cu capitala Gruziei — Tbilisi.

HANOI. — La 16 decembrie a 
fost publicat la Hanoi comunicatul 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam in legătură cu vizita de. 
legației guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria. Cele două părți 
au confirmai că independența Al
geriei constitue nu numai un drept 
legitim național al poporului al- 
gerian. dar are o mare însemnă
tate pentru întreaga lume și în 
special pentru țările Africii și 
Asiei.

CAIRO. — Intr.un comunicat al 
Comandamentului armatei de eli-

cată de flota aeriană hitleristă fără 
scrupule, cu o criminală perseve
rență. Kesselring este direct vi
novat de moartea a zeci de mii de 
locuitori din orașele Ucrainei și 
Bielorusiei prin efectele bestiale
lor bombardamente naziste. Spre 
sfârșitul războiului, Kesselring este 
numit „comandant suprem al for
țelor militare ale sudului" deve
nind de fapt, gauleiterul lui 
Hitler în Italia. In această cali
tate, el a ucis numeroși partizani 
italieni, numeroși locuitori pașnici 
ai satelor și orașelor Italiei de 
nord.

în 1947, un tribunal englez îl 
condamna la moarte pe fostul 
feld-mareșal Kesselring. Se părea

S-lea Comitet Central al Partidului
Comunist Chinez

berare națională din Algeria ~ se 
arată că în ultimele zile unitățile 
armatei de eliberare națională au 
dus lupte înverșunate Împotriva 
trupelor coloniale franceze.

HELSINKI. - Criza de guvern 
din Finlanda continuă. Deși . au 
trecut aproape două săptămlni de 
la demisia guvernului de dreapta 
al lui Fagerholm, un nou cabinet 
încă nu a fost format și nici nu 
se întrevăd deocamdată perspecti
ve de rezolvare a actualei crize.

BAGDAD. — In diipă-amiiaza de 
17 decembrie a părăsit Bagdadul 
îndreptîndu-se spre Atena, secreta
rul de stat adjunct al S.U.A. pen
tru problemele Orientului Apro
piat. Asiei de sud.est și Africii. 
William Rountree, care în cursul 
turneului său prin Orientul Apro- 
plat a făcut o vizită și în capi
tala Irakului.

PEKIN 17 (Agerpres). — Chi
na Nouă a transmis textul comu
nicatului cele) de-a 6-a plenare a 
celui de-al 8-lea Comitet Central 
al Partidului Comunist Ch.nez.

Intre 23 noiembrie și 10 de
cembrie 1958 a avut loc la Ucian 
cea de-a 6-a plenară a celui de-al 
8-lea Comitet Central al Partidu
lui Comunist Chinez.

Plenara s-a ținut sub conduce
rea tovarășului Mao Țze-dun.

Principalele puncte de pe ordi
nea de zi a celei de-a 6-a plena
re a celui de-al 8-lea Comitet 
Central au fost: comunele popu
lare, planul economiei naționale 
pe 1959 și problema nedesemnă- 
rii tovarășului Mao Țze-dun drept 
candidat la președinția Republicii 
Populare Chineze pentru urmă
toarea perioadă. In afară de acea- 
sta. Plenara a discutat și proble
ma îmbunătățirii sistemelor ad- 
ministrative-financiar și comer
cial în regiunile rurale, precum și 
situația internațională. După dis
cuții ample și aprofundate în șe
dințe restrînse și ședințe plena
re, Plenara Comitetului Central a 
adoptat rezoluțiile corespunzătoa
re. Tovarășul Mao Țze-dun a ro
stit cuvîntări importante în ca
drul acestor ședințe.

Cea de-a 6-a plenară a celui 
de-al 8-lea Comitet Central a a- 
doptat o „rezoluție asupra unor 
probleme privind comunele popu
lare". Rezoluția dă o înaltă a- 
preciere mișcării pentru crearea 
de comune populare care sa des
fășurat în regiunile rurale, 
din China in ultimate cîteva luni 
și cuprinde prevederi în legătură 
cu orientarea justă a dezvol
tării lor. Rezoluția cheamă 
Comitetele de partid la diferite 
niveluri să folosească cît mai 
bine cete cinci luni dintre decem
brie 1958 și aprilie 1959 pentru 
a pune la punct și întări comu
nele populara în regiunile lor, în 
strînsa legătură cu sarcinile de 
producție pentru iarna aceasta și 
primăvara viitoare.

Cea de-a 6-a plenară a celui 
de-al 8-lea Comitet Central a ge
neralizat principala experiența a 
dezvoltări} economiei noastre na
ționale în 1958 și a stabilit prin
cipiile de dezvoltare ,ale economiei 
naționale în 1959. Ea a subliniat 
că in dezvoltarea economiei na
ționale a Chinei în 1958 au lost 
înregistrate succese fără prece
dent. Potrivit actualelor evaluări 
privind producția industrială și 
agricolă pe 1958, producția de oțel 
va spori la aproximativ 11 mi
lioane tone față de 5,35 milioane 
tone în 1957, producția de cărbu
ne va atinge aproximativ 270 mi
lioane tone față de 130 milioane 
tone în 1957, producția de ntașini- 
unelte va atinge aproximativ 
90.000 unități față de 28.000 în 
1957, producția de cereale va atin
ge aproximativ 375 milioane tone 
față de 185 milioane tone în 1957, 
iar producția de bumbac va ațin-

fascisto-militare se menționa că 
Kesselring trebuie să devină „o 
stea conducătoare" în lupta împo
triva Răsăritului. încă din închi
soare Kesselring devine una din 
persoanele influente ale statului 
de la Bonn.

.Căștile de oțel" nu este o u- 
__ . soldățească oarecare. Ea 
reprezintă garda tradițională a 
imperialismului și militarismului 
german. Prezența lui Kesselring 
în funcția acestei uniunii capătă 
de aceea o greutate deosebită.

Reînviată în 
magnaților și 
Ruhr, uniunea 
creștea ca din 
membrilor asociației a

niune

1951 cu ajutorul 
bancherilor 

„Căștilor 
drojdie.

din 
de oțel" 
Numărul 

depășit

Kesselring,
a militarismului germanîntruchipare

timente. Voi trebuie să vă spuneți: 
acești oameni nu sînt ființe ome
nești, deoarece numai germanii au 
această calitate. Pentru flota aeria- 

așa 
mo
ire- 
pă-

au

că justiția și-a făcut datoria ; a- 
supra lui Kesselring veghea însă 
îngerul păzitor și acest înger sub 
forma cercurilor reacționare din 
Germania accidentală, a făcut ca 
sentința la moarte să fie comuta
tă în închisoare pe viață. Și fostul 
general, a început o perioadă de 
veselă pușcărie în închisoarea 
Werl. „Pușcăria" în care își du
cea zilele bietul feld-mareșal era o 
cameră luminoasă, cu o grădină 
alături, cu doctor, soră, servitor, 
bucătar lingă el. Și cînd se plic
tisea căpăta concedii lungi, date 
pe cuvînt de onoare. Și condamna
tul pe viață se plimba prin sta
țiunile balneare ale Germaniei de 
vest fără teamă de viitor. Dimpotri
vă, bătrînul feld-mareșal întrezărea 
începutul celei de a doua etape a 
carierii sale. Editurile îl copleșeau 
cu oferte de memorii, autoritățile 
Bavariei îl invitau să ocupe un 

l de

nă germană nu există nici 
zisele obiective militare, nici 
tive sufletești. Țările inamice 
buie șterse de pe suprafața 
mîntului".

Aceste indicații criminale
fost copios îndeplinite de aviația 
hitleristă. Mai întîi orașele Spa
niei au constituit primul obiectiv 
pentru aplicarea în practică a teo
riei lui Kesselring. „Aceasta a 
fost o minunată posibilitate de 
controlare tactică și tehnică a a- 
viației noastre" — a spus mai tîr- 
ziu feld-mareșalul hitlerist. A ve
nit apoi rîndul capitalei și orașe
lor Angliei și Franței. După a- 
ceasta, Kesselring a primit co- 
manda flotei aeriene care acope- i i • . « i. , \_.Ti. loc de cinste in noul aparat
rea ofensiva grupei centrale de stat. Și odată cu achitarea i-a ve- 
armate fasciste care invadase te- nit și numirea de președinte ono- 
ritoriul Uniunii Sovietice. Tactica rific al „Căștilor de oțel". In pri- 
„pămîntului pîrjolit" a fost apli- ma declarație a acestei organizații

200.000. Misiunea uniunii ca și a 
lui Kesselring era simplă așa cum 
a declarat-o însuși feld-mareșalul. 
„Căștile de oțel trebuie să con
tribuie la educarea tineretului 
vest-german în spirit soldățesc și 
la crearea unei armate de cadre 
de soldați care au experiența răz
boiului din Răsărit".

„Viitorul meu este în trecutul 
meu" — a declarat el cu cinism 
unui reporter atunci cînd prelua 
postul de președinte al „Căștilor 
de oțel". Amintindu-i-se cu discre
ție de cruzimile săvîrșite în Italia, 
Kesselring a răspuns cu cinism : 
„Oare merită să se facă zgomot 
în jurul unor astfel de fleacuri 
cum sînt cîțiva civili împușcați". 
Și mai departe : „Unicul lucru de 
care mă tem este reproșul istoriei, 
că din cauza unui prea mare uma
nism eu n-am folosit toate posibi
litățile tactice ale armatei noas
tre". (I se pare „umanitarului" 
călău al poporului italian că ne
număratele sale crime n-au fost 
deajuns, că ar fi trebuit să nimi
cească toată populația Ucrainei și 
Bielorusiei, să distrugă toate ora-

&

șele Italiei, să ucidă întreaga 
suflare a Londrei. Așa nu s-ar mai 
fi temut de reproșurile cercurilor 
belicoase ale imperialismului, care 
după cum se vede îi impută „mi
lostenia").

Planurile prezente ale feld-ma- 
reșalului sînt tot războinice ca și 
cele din trecut și se confundă cu 
acelea ale cercurilor diriguitoare 
ale Germaniei occidentale. Primul 
său plan este reînvierea deplină a 
capacității militare a mașinii de 
război vest-germane și reînvierea 
spiritului militarist în sînul popu
lației germane.

Pînă acum Kesselring nu ocupă 
posturi oficiale la Bonn, deși nu 
se face un secret din faptul că el 
acordă sprijin nelimitat conducă
torilor vest-germani. Această po
ziție îi îngăduie oarecare sinceri
tate. El vorbește mult despre un 
nou război spre Răsărit, dar își 
aruncă ochii și în grădina vecinu
lui francez. în revista „Căștilor 
de oțel" condusă de Kesselring a 
apărut un articol intitulat „Dorim 
să înfrîngem victorios Franța". Nu 
cu mult înainte, într-un articol 
consacrat războiului în Meditera- 
na, însuși Kesselring scria că Ma
rea Mediterană „rămîne visul rîv- 
nit pentru germani, căci ea le 
deschide drumul către piețele de 
desfacere".

Așa dar, oamenii cu mare cinste 
în Germania occidentală sînt cri
minali de război, persoanele de 
încredere ale lui Hitler. Oamenii 
de frunte sînt personalitățile răz
boinice ale celui de al treilea 
Reich, versați în pornirea războa
ielor. Cînd oameni ca Kesselring, 
Heusinger și alții asemenea pri
mesc sarcina refacerii armatei, 
cînd unor asemenea persoane, do
vedite complect lipsite de răspun
dere și scrupule, li se dă arma
ment atomic, este clar scopul ur
mărit de oamenii politici de la 
Bonn. In această situație, lupta 
forțelor patriotice pe deplin justi
ficată de necesitatea apărării pă
cii, împotriva militarismului re
vanșard, devine tot mai hotărîtă.

ge aproximativ 3,35 milioane tone 
față de 1,64 milioane tone în 
1957. Producția altor produse in
dustriale și agricole importante 
va înregistra de asemenea mari 
sporuri.

Se apreciază că în 1958 valoarea 
totală a producției industriale și 
agricole va crește cu aproximativ 
70 la sută față de 1957,. în timp 
ce în 1957 ea a crescut cu numai 
68 la sută în comparație cu 1952. 
Investițiile făcute în 1958 în io- 
meniu'l construcțiilor capitale se 
vor ridica la peste 22 miliarde 
yuani — aproape jumătate din 
investițiile totale de 49,2 miliarde 
yuani, efectuate în întreaga peri- 
oară a primului plan cincinal.

Plenara a subliniat că marele 
salt înregistrat în 1958 în produc
ția industrială și agricolă și în 
domeniile științei, culturii și învă- 
țămîntului, marele progres în ri
dicarea conștiinței socialiste și co
muniste a maselor și avîntul dez
voltării comunelor populare în 
timpul verii și toamnei acestui an 
reprezintă mari victorii pentru li
nia generală a partidului de con
struire a socialismului și consti
tue roadele bogate ale campaniei 
de rectificare duse în rîndurile în
tregului popor. Realizările dobîn- 
dite în domeniul construcției eco
nomice în țara noastră sînt inse
parabil legate de ajutorul primit 
din partea Uniunii Sovietice si a 
altor țări frățești. Dezvoltarea e- 
conomtei noastre naționale prin 
salturi în cursul acestui an a do
vedit justețea întregului ansamblu 
de măsuri politice adoptate de că
tre partid : politica dezvoltării si
multane a industriei și agricultu
rii pe baza priorității industriei 
grele : politica dezvoltării simulta
ne a industriei grele și industriei 
ușoare: .politica efectuării unui 
salt general pe frontul industrial, 
în care oțelul reprezintă veriga 
principală ; politica dezvoltării si
multane a industriei naționale și 
industriilor locale: politica dez
voltării simultane a întreprinderi
lor mari și a întreprinderilor mij
locii și mici: politica folosirii si
multane a metodelor de producție 
moderne și mai rudimentare și 
politico îmbinării conducerii cen
tralizate cu o mișcare de masă în 
industrie pe scară generală, în
tr-un cuvînt, politica de a păși pe 
ambele picioare și nu numai pe 
un picior sau pe un picior și ju
mătate.

După cum se arată în comuni
cat, pe baza marilor succese și a 
bogatei experiențe dobîndite în 
1958 plenara Comitetului Cen
tral a trasat următoarele obiec
tive principale pentru dezvoltarea 
economiei naționale în 1959 :

Producția de oțel să sporească 
de la totalul de circa 11 milioane 
tone prevăzut pentru anul acesta 
la circa 18 milioane tone; pro
ducția de cărbune va crește de la 
totalul de circa 270 milioane tone 
prevăzut pentru anul acesta, la 
circa 380 milioane tone ; produc
ția de cereale va crește de la to
talul de circa 375 milioane tone 
prevăzut pentru anul acesta la 
circa 525 milioane tone, iar pro
ducția de bumbac va spori de la 
totalul de circa 3,35 milioane tone 
prevăzut pentru anul acesta la 
circa 5 milioane tone.

Plenara a cerut departamente
lor de resort să elaboreze planul 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale, pe 1959 în lumina acestor 
obiective principale și în concor« 

cu nevoile dezvoltării eco- 
naționale în ansamblul 

1959 și cu condițiile ma- 
și tehnice din țara noa- 
să supună acest plan spre

danță 
nomiei 
său în 
teriale 
stră și
discutare și aprobare primei se
siuni a celei de-a două Adunări 
a Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină.

Plenara 
partid șl 
se unească 
să lupte
lea victorioasă a 
pentru îndeplinirea și 
șirea planului economiei naționa-

a chemat întregul 
întregul popor să 
ca

cu
un singur om, 
eroism pe cl

anului 1958, 
depă-

Greva 
lucrătorilor 

de la ziarele 
din New York

AL. GIRNEAȚA

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : De șapte zile 
New York-ul, acest imens oraș cu 
o populație de peste opt milioane 
oameni, este lipsit de ziare. De 
șapte zile se află în grevă 4.000 de 
lucrători care încarcă și transportă 
ziare. Ei cer mărirea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că. In fața sediilor a nouă din cele 
mai mari ziare din oraș se află pi
chete de greviști. In urma grevei 
proprietarii de ziare au concediat 
provizoriu 15.000 de muncitori ti
pografi.

pe 1959 si. în anul hotărîtor 
luptei grele de trei ani, să rea

lizeze un salt mai mare înainte 
decît în 1353. Plenara și-a expri
mat încrederea că poporul chinez 
va îndeplini această sarcină glo
rioasă.

După o examinare complectă și 
multilaterală, 
plenară 
Comitet 
aprobe propunerea 
tovarășul Mao Țze-dun ca 

candideze 
președinte

le 
al

de-a șasea 
de-al 8-lea 
a hotărît să 

făcută de 
el 

să nu mai candideze pen
tru funcția de președinte al 
Republicii Populare Chineze pen
tru perioada următoare. Hotărirea 
adoptată de sesiunea plenară în 
această privință subliniază că a- 
ceasta este o propunere cu totul 
justă , deoarece tovarășul Mao 
Țze-dun eliberat de îndatoririle 
sale de președinte al statului și 
lucrind numai ca președinte al 
Comitetului Central al Partidului, 
va avea posibilitatea să-și consa
cre pe deplin forțele, problemelor 
conducerii, politicii și liniei parti
dului și a statului. El va dobîndi de 
asemenea posibilitatea să dispună 
de mai mult timp pentru activi
tatea în domeniul teoriei marxist- 
leniniste, ceea ce nu-1 va împie
dica să-și exercite și pe viitor ro
lul conducător în activitatea sta
tului. Acest lucru va aduce fo
loase și mai mari întregului par
tid și întregului popor al țării-

Plenara a adoptat o hotărîre 
privind îmbunătățirea sistemelor 
adiministrativ, financiar și comer
cial în regiunile rurale.

Cea de-a 6-a plenară a celui 
de-al 8-lea Comitet Central a dis
cutat de asemenea situația inter
națională. Ea a subliniat că evo
luția din ultimul timp a situației 
internaționale a confirmat din nou 
faptul că forțele păcii sînt mai 
puternice decît forțele războiului, 
că forțele progresiste sînt mai 
puternice decît forțele reacționare.

Lagărul imperialist este sfîșiat 
de numeroase contradicții interne. 
Așa-zisa sa „unitate1* se .îndreap
tă .acum treptat spre contrariul ei: 
acest lagăr se află într-un proces 
de descompunere treptată. Acest 
proces s-ar putea extinde pe o pe
rioadă destul de lungă, dar ten
dința sa generală este inevitabilă.

Caracteristica generală a situa
ției internaționale este, după cum 
a spus tovarășul Mao Țze-dun ,1a 
această plenară: „Dușmanul pu
trezește pe zi ce trece, în timp ce 
pentru noi lucrurile merg din zi în 
zi mai bine".

Plenara a subliniat că lupta po
poarelor din întreaga lume pentru

cea 
a celui 
Central

pace și eliberare a făcut mari pro
grese în cursul anului trecut 
Lupta popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină împotriva colo
nialismului și pentru independen
ță națională continuă să se inten
sifice.

Recentele lovituri de stat reac
ționare din Franța și din alte țări 
nu constituie în nici un caz un 
indiciu al forței reacționarilor, ci 
al decăderii și slăbiciunii lor.
Nici un fel de aventuri sau stră
danii ale maniacilor imperialiști 
ai războiului și ale reacționari
lor nu-i pot salva de la piei- 
rea definitivă. Nu le va aju
ta imperialiștilor americani să 
încerce să se cramponeze de Tai- 
van. Dacă forțele agresive ameri
cane nu se vor retrage de bună 
voie, va veni în cele din urmă 
ziua cînd chinezii de pe continent 
și cei din Taivan se vor uni pen
tru a-i alunga.

Tot astfel, nu le va ajuta im
perialiștilor americani să încerce 
să se cramponeze de Coreea de 
Sud, Vietnamul de Sud, Japonia, 
Filipinele, Berlinul occidental; 
Germania occidentală, Europa oc
cidentală, Africa de Nord, Orien
tul Mijlociu și alte baze militare 
străine; dacă forțele agresive a- 
mericane nu se vor retrage din 
proprie inițiativă, atunci po
poarele acestor țări se vor uni 
de asemenea cu siguranță pentru 
a-i alunga.

Plenara a subliniat cu satisfac
ție că în anul care a trecut lagă
rul socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică a devenit și mai puter
nic, iar unitatea sa s-a consolidat 
și mai mult. Toate eforturile 
reacționarilor imperialiști și ale 
revizioniștilor de a semăna dis
cordie, de a înșela și de a sabo
ta sînt sortite eșecului.

Plenara a primit cu entuziasm 
planul de 
nomiei 
Sovietice 
propus

’; dezvoltare 
naționale 

pe anii 
de

a eco-
Uniuniia 

1959—1965
— Comitetul Central 

al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, și îl consideră drept un 
program de construcție comuni
stă de mare însemnătate istorică. 
El reprezintă înaltele aspirații și 
viitorul minunat al omenirii pro
gresiste. îndeplinirea sa va mo
difica în mare măsură raportul 
de forțe în lume și va contribui 
considerabil la cauza păcii și la 
lupta omenirii pentru preîntîmpi- 
narea războiului.

Plenara și-a exprimat ferma 
convingere că, în întrecerea paș
nică dintre socialism și capita
lism, socialismul va ieși cu sigu
ranță victorios.

Hotărirea plenarei C.C. al P.C. Chinez
PEKIN 17 (Agerpres). — China i 

Nouă transmite: Cea de-a 6-a i 
plenară a celui de-al 8-lea Gomi- i 
tet Central al Partidului Comunist i 
Chinez a adoptat la 10 decembrie . 
1958 o hotărîre prin care aprobă , 
propunerea tovarășului Mao Țze- ; 
dun de a nu mai candida la func
ția de președinte al Republicii 
Populare Chineze pentru perioada < 
viitoare. i

In ultimii cîțiva ani, tovarășul 1 
Mao Țze-dun și-a exprimat de 1 
mai multe ori în fața Comitetului 
Central al partidului dorința de a ' 
nu mai continua să dețină func- 1 
ția de președinte al Republicii ' 
Populare Chineze. După o exami- 1 
nare complectă și multilaterală, 1 
Plenara Comitetului Central a ho- 1 
tărît să aprobe această propunere 
a tovarășului Miao Țze-dun și să 
nu-1 mai desemneze candidat pen
tru funcția de președinte al Repu
blicii Populare Chineze la prima 
sesiune a celei de-a doua Adunări 
a Reprezentanților Populari din i 
întreaga Chină. Plenara Comite- i 
tului Central consideră că aceasta ■ 
este o propunere în totul justă, i 
deoarece, renunțînd la îndatoririle i 
sale de președinte al statului și 
activînd doar ca președinte al 
Comitetului Central al partidului, i 
tovarășul Mao Țze-dun va dobîndi 1 
posibilitatea de a-și concentra pe 
deplin forțele problemelor conduce- < 
rii, politicii și liniei partidului și i 
a statului. El va dobîndi, de ase
menea, posibilitatea de a consacra

PARIS 75 (Agerpres). — In ca
drul ședinței din 17 decembrie 
Consiliul N.A.T.O. a început dis
cutarea problemelor militare.

Generalul american Norstad, 
care ocupă funcția de comandant 
suprem al forțelor armate ala 
N.A.T.O. din Europa, a cerut prin
tre altele înlăturarea acelor obsta
cole care împiedică unirea tutu
ror forțelor aviației tactice ale ță
rilor din Europa occidentală sub 
un comandament unic După cum 
relatează agenția France . Presse. 
Norstad și ceilalți reprezentanți
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mai mult timp activității în dome
niul teoriei marxist-leniniste, ceea 
ce nu-1 va împiedica să-și exercite 
și pe viitor rolul conducător în 
activitatea statului. Acest lucru va 
aduce foloase și mai mari între
gului partid și întregului popor al 
țării noastre

Tovarășul Mao Țze-dun este 
conducătorul încercat și iubit sin
cer al tuturor popoarelor din țara 
noastră. El va rămîne conducăto
rul tuturor popoarelor din țara 
noastră și după ce nu va mai de
ține funcția de președinte al sta
tului. Dacă în viitor vor apare 
condiții deosebite oare ar iace ne
cesar ca el să-și reia această 
muncă, i s-ar putea propune din 
nou să-și asume îndatoririle de 
președinte al statului, potrivit do
rinței poporului și hotărîrii parti
dului.

Pe baza celor de mai sus, co
mitetele de partid la toate nive
lurile, trebuie să ducă o profundă 
muncă de lămurire în rîndul ca
drelor și maselor atlt din lăuntrul 
cît și din afara partidului în adu
nări de partid convocate tn aces' 
scop, în sesiuni ale adunărilor re
prezentanților populari la diferite 
niveluri, la adunări ale muncito
rilor din întreprinderile industria
le și miniere, la adunări ale co 
munelor populare, în instituții 
școli și unități militare, astfel în 
cît această problemă să fie înțe 
leasă de toată lumea și să nu de: 
naștere la neînțelegeri.
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Sesiunea N A T C

care participă la sesiune 
alocațiilor in scopuri m

cum reiese din declarat:

ai comandamentului N.A.T.O. a 
cerut miniștrilor Apărării si F 
nanțelor 
sporirea 
litere.

După
făcută la conferința de presă â 
către purtătorul de cuvînt <| 
N.A.T.O.. in cadrul ședinței d 
dimineață nu a fost discutată prd 
blema amplasării bazelor atomici 

și pentru rachetă în țările ucs. 
europene, problemă care prottoacj 
divergențe serioase.
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