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Toate forțele tinerilor muncitori
3

din turnătorii
împotriva rebuturilor!
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Acțiunea „Sdnteii tineretului" privind 
antrenarea tuturor forțelor tinerilor mun
citori din turnătorii împotriva rebuturilor, 
inițiafă împreună cu organizațiile U.T.M. 
de la Uzinele „Steagul Roșu*' din Orașul 
Stalin și l.M.S. Roman, a stîrnit un viu 
interes în rindurile tinerilor din jtume- 
roase fabrici și uzine din țară-roase fabrici și uzine din țară- Tinerii 
muncitori din turnătoriile uzinelor „Inde- 
pendența"-Sibiu, „23 August” și „Tim
puri Noi"-București, „Electroputere“-Cra- 
iova, „Unirea”-CIuJ, I.M.U.M.-Medgidia 
și altele au răspuns cu entuziasm iniția
tivei de a lupta cu toate forțele lor tine
rești împotriva rebuturilor.

Urmînd exemplul tinerilor turnători de 
la „Steagul Roșu" și l.M.S.-Roman, mo
bilizați de organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid, tinerii 
discută în adunări generale, în consfă
tuiri de producție sarcinile și posibilită-

tije existente tn vederea reducerii conti
nue a procentului de rebuturi în turnă
torii, pentru realizarea unor însemnate 
economii de metal, pentru creșterea cali
tății și reducerea prețului de cost ai 
produselor. Analizele și discuțiile purtate 
de tineri și mai ales experiența de fiecare 
zi în lupta împotriva rebuturilor, dove
desc că în turnătorii există încă nume
roase rezerve interne privind reducerea 
procentului de rebuturi.

Luptînd pentru traducerea In fapte a 
indicațiilor receptei plenare a C.C. al 
P.M.R. și a plenarei a Vl-a a C.C. al 
U.T.M., organizațiile U.T.M.,. tinerii mun
citori din turnătorii au datoria să se ală
ture acestei inițiative patriotice mobilizînd 
toate tortele pentru reducerea continuă a 
procentului de rebuturi în turnătorii, rea- 
lizînd astfel cit mai multe economii pen
tru înflorirea patriei socialiste.
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Tinerii de la „Unirea" Cluj

Vor reduce rebuturile
1-2 la sutăcu

De curînd, utemiștii șl tinerii 
de la turnătoria uzinei „Unirea** 
din Cluj, întruniți în adunarea ge
nerală deschisă a organizației de 
bază U.T.M. de secție, luînd în 
discuție căile și metodele concrete 
de muncă pentru sporirea contri
buției lor la îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de plenara din noiembrie 
a C.C. al P.M.R., au hotărî t să îm
brățișeze inițiativa tinerilor de la 
uzinele „Steagul Roșu** din Orașul 
Stalin și I.M.S. Roman pentru re
ducerea rebuturilor în turnătorii. La 
adunare au luat parte și reprezen
tanți ai organizației de partid, di-

rectorul întreprinderii, ingineri, 
maiștri, muncitori fruntași de la 
turnătorie și din alte secții ale u- 
zinei — invitați de biroul organi
zației U.T.M.

Uzina „Unirea* produce în pre
zent în special utilaj pentru in
dustria textilă : mașini de filat 
(ringuri), mașini de răsucit, triple 
carde, mașini de pieptănat etc. 
Turnătoria trebuie să asigure cu 
piese turnate de bună calitate, toa
te secțiile prelucrătoare. Colecti
vul turnătoriei — format în majo
ritate din tineri — s-a străduit să 
facă față acestei sarcini. Așa cum

z-a arătat în referitul prezentat de 
inginerul Ovidiu Lungu, membru 
în comitetul U.T.M. al uzinei, în 
1958 turnătoria ți-a depășit planul 
de producție cu 19 la sută, iai pro
centul de rebuturi a fost de 
7,6 la sută, față do coeficientul ad
mis de 7,7 la sută.

Majoritatea utemiștilor ți tineri
lor do la turnătorie s-au străduit 
să îndeplinească sarcinile de plan, 
să dea piese bune, să reducă 
la maximum rebuturile și pier
derile de orice fel, să-și ridice ca
lificarea, să respecte disciplina teh
nologică. Printre tinerii fruntași 
au fost amintiți Orosz loan și 
Vegsii Ludovic, tineri conștiincioși, 
buni lucrători, care au redus la 
2—3 la sută procentul de rebu
turi. Și ca ei mai sînt mulți tineri.

Cu toate acestea, așa cum au 
subliniat mai mulți vorbitori, la 
turnătorie mai sînt însemnate re
zerve interne privind reducerea 
continuă a procentului de rebu
turi. ținînd seamă și de faptul că 
coeficientul admis de minister a 
fost stabilit pe criterii întîmplă- 
toare, sub posibilitățile reale ale 
întreprinderii.

Ca să ne dăm seama cît repre
zintă coeficientul 7,6 la sută e su
ficient să arătăm că prin reduce
rea rebuturilor doar cu 1 procent 
s-ar economisi o cantitate de me
tal din care s-ar putea construi : 
1 triplă cardă, sau 5 mașini de fi
lat cu inelușe, (ringuri), sau 27 
mașini de pieptănat lină.

La adunare s-a vorbit pe larg 
despre calificarea tinerilor munci
tori, despre întărirea disciplinei 
tehnologice, factori de mare în
semnătate în lupta împotriva re-

ȘT. NECAN1ȚKI

(Continuare în pag. 3-a)

Tinerii de la secția turnătorie a uzinei „Timpuri Noi“ din Ca
pitală s-au alăturat cu însuflețire inițiativei de reducere a rebuturi
lor. Ei duc în aceste zile o luptă susținută, pe toate căile, împotriva 
rebuturilor.

In fotografie: Gheorghe Iliescu, responsabil al unei brigăzi de 
tineret discutind cu Constantin Barbu și Viorel Trifu despre mon
tarea miezurilor, operație de a cărei bună executare depinde reduce
rea procentului de rebuturi.

Foto: D. FLOREA

La uzinele „Independența" * Sibiu

Organele Ministerului Industriei Orele 
să sprijine activ 

lupta pentru reducerea rebuturilor
După cum se știe, tinerii mun

citori din turnătoria uzinei „In- 
dependența1* Sibiu, alăturîndu^e 
cu entuziasm inițiativei pornite 
de tinerii muncitori de la uzinele 
„Steagul RoșuUOrașul Stalin și 
I.M.S. Roman s-au 'angajat ca anul 
acesta să lupte cu și mai multă 
hotărîre pentru continua reducere 
a rebuturilor.

Deși au trecut doar cîteva săptă
mâni de atunci, rezultatele obți- 

/nute sînt deosebit de valoroase. 
La unele repere principale, pro
centul de rebuturi a fost redus în 
medie cu 1,5-2 la sută.

— Și totuși, la uzinele „Inde
pendența" Sibiu, procentul de re
buturi poate fi redus și mai mult 
— ne-a spus tinărul A chim 
Stelvan, responsabil cu producția 
și calificarea în comitetul U.T.M. 
al uzinei — dacă Ministe
rul Industriei Grele, ar acorda 
uzinei un ajutor mai substanțial, 
dacă ar sprijini acțiunea tinerilor, 
a întregului colectiv din sectorul 
turnătorie, de reducere continuă a 
procentului de rebuturi.

După cum au relatat fi alți ti
neri muncitori, tehnicieni și ingi
neri, acest ajutor din partea Mi
nisterului Industriei Grele trebuie 
să constea nu numai în stabilirea, 
pentru anul în curs, a unor sarcini 
stimulatorii care să țină seama de 
posibilitățile și rezervele uzinei în 
ce privește lupta pentru reducerea 
rebuturilor, ci și in acordarea 
ajutorului tehnico-științific și ma*

terial necesar pentru aplicarea 
unor procedee înaintate de tur
nare.

După cum se știe, spre sfîrșitul 
anului 1957 la uzinele „Indepen
dența" s-a realizat pentru prima 
diată în țara noastră, turnarea 
centrifugală a tuburilor de pre
siune. Citeva calcule sumare fă
cute asupra turnărilor experimen
tale efectuate anul trecut au do~ 
vedit că dacă se folosește acest 
procedeu de turnare, proa'activita ■ 
tea muncii la turnătoria de tuburi 
crește cu peste 150 la sută — co
eficientul de rebuturi fiind redus 
la minimum — iar prețul de cost 
la fiecare tonă de tuburi scade cu 
peste 100 lei. Aplicarea pe scară 
industrială a acestui procedeu îna
intat de turnare a tuburilor de 
presiune ar aduce pa.riei econo
mii de milioane și milioane de lei. 
Organele de resort din Ministerul 
Industriei Grele, deși s au angajat 
să trimită uzinei documentație teh- 
nico-științifică, precum și specia
liști in turnarea centrifugală n au 
făcut acest lucru pînă acum. Esls 
necesar ca organele de resort din 
minister să ia urgent măsurile ne
cesare în sensul semnalat maț sus. 
sprijinind pe această cale concret 
lupta tinerilor și a întregului co
lectiv de muncitori, tehnicieni, in
gineri, din uzină, pentru continua 
și substanțiala reducere a procen
tului de rebuturi.

I. ANDREI
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posturilor utemiste
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Comitetul orășenesc U.T.M. 
Stalin a organizat recent o con
sfătuire cu iresponsabili și membri 
ai posturilor utemiste de control 
din sectoarele de turnătorie ale 
uzinelor metalurgice din oraș. 
Consfătuirea a avut loc ta cîteva 
săptămîni după ce — după cum 
se știe — tinerii turnători de ta 
uzinele „Steagul Roșu" din Orașul 
Stalin și l.M.S. — Roman au 
pornit acțiunea multitatenală de 
reducere a procentului de rebu
turi la piesele turnate, acțiune 
care are drept scop realizarea u- 
nor economii importante de metal 
șl manoperă. La consfătuire, care 
s-a desfășurat la uzinele „Stea
gul Roșu“, s-au prezentat două 
referate: unul de către Aurel 
Moldovan, responsabil al postului 
utemist de control de la turnă
toria de fontă și altul de către 
Lazăr Jipa, responsabil al postu-

Pe marginea consfătuirii 
cu posturi utemlste 

de control din întreprin
derile metalurgice 
ale Orașului Stalin

Decorarea tovarâțului 
Marin Florea Ionescu 
cu „Ordinul Muncii" 

clasa l-a

- sow

Joi 22 ianuarie 1959.

Apropierea zilei de 16 februa
rie — „Ziua ceferistului", face 
pa tinerii de la revizia de va
goane CT.R. Grivița din Bucu
rești, ca în această perioadă să 
sporească și mai mult avîntul 
întrecerii socialiste.

In fotografie: brigada de ti
neret condusă de Alexandru Io
nescu de la resortul ateliere — 
revizia de vagoane—are cu ce 
să se mîndrească, fiind frunta
șă în producție. Numai în luna 
ianuarie, de exemplu, brigada 

a economisit ma
teriale în valoa
re de 1140 lei, 
realizîndu-și tot
odată pînă la 20 
ianuarie, planul 
pe întreaga lună.

O
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lui utemist de control de ta tur
nătoria de oțel, din cadrul uzine
lor „Steagul Roșu". Ambele refe
rate, au scos în evidență, amplu 
și convingător, cu fapte concrete, 
metodele de muncă ale celor două 
posturi utemiste de control pre
cum și contribuția acestora în re
ducerea procentului de rebuturi. 
Referatele au arătat că în activi
tatea unui post utemist de con
trol are o deosebită importanță 
stabilirea unor obiective concrete 
pe o anumită perioadă. Obiecti
vele lor, în ultima vreme, au fost 
și vor fi de aceea reducerea re
buturilor cu mult sub coeficien
tul admis, descoperirea și folosi
rea tuturor reaerwior interne 
care concură Ja atingerea acestui 
scop. In referate s-au arătat me
todele de muncă ale postului ute
mist de control în atingerea 
obiectivelor sale, importanța depi
stării cauzelor pentru mobilizarea 
tineretului la îmbunătățirea pro
cesului de producție. Ele au sub
liniat de asemenea necesitatea ți
nerii unei evidențe clare și reale 
a rebuturilor. Referatele 
Iot doi tineri responsabili 
posturilor utemiste de control 
fost însoțite de explicații

I. BODEA

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne s-a con
ferit „Ordinul Muncii' clasa I-a 
tovarășului Marin Florea Ionescu, 
cu prilejul Împlinirii vîrstei de 
60 de ani și pentru activitate în
delungată în mișcarea muncito
rească.

(Agerprei)

O frumoasă inițiativă

ce
ai 
au 
pe

(Continuare In pag. 3-a)

Cinstirea unor înaintași progresiști
Pentru a cultiva 

retului școlar față 
progresiști ai poporului nostru, 
luptători pentru înfăptuirea Unirii 
Țărilor Romîne, cu prilejul săr
bătoririi Centenarului acestui eve
niment, Ministerul Învățământului 
și Culturii atribuie unor școli 
medii și de 7 ani denumiri lega
te de actul istoric de la 24 ianua
rie 1859.

Astfel, în Capitală școala medie 
nr. 24 va purta denumirea de 
„Vasile Alecsandri“, școala medie 
nr. 23 primește numele de „Di- 
mitrie Bolintineanu", școala me
die nr. 34 se va numi „C. A. Ro- 
setti", iar școala medie nr. 26 va 
purta denumirea de „Alexandru

dragostea tine- 
de înaintașii

loan Cuza". Școlile elementare nr. 
79 și 70 tot din Capitală primesc 
denumirea de școala elementară 
„Tănase Constantin' și, respectiv, 
„Cezar Bolliac".

Școala elementară nr, 22 din 
Iași primește numele de „Mihail 
Kogălniceanu", iar școala elemen
tară nr. 5 din același oraș se va 
numi școala elementară „C. Negri". 
Școala medie nr. 3 din Tg Mu
reș, școala medie nr. 5 din Ora
șul Stalin și școala medie nr. 1 
din Turnu Măgurele se vor numi 
„Unirea", iar școala medie din 
Alexandria va purta numele 
,Alexandru Ioan Cuza",

(Agerpres)

De ani de zile copiii din cartie
rul Florica din comuna Segarcea 
regiunea Craiova învățaseră să-și 
ia ghiozdanul în spinare și s-o 
pornească încet pe zăpadă sau 
oloaie, cale de cîțiva kilometri 
pînă la școala din comună. In 
cartierul lor nu există școală.

Intr-o seară, în adunarea gene
rală, utemiști din cartier au pro
pus constituirea unei brigăzi ute
miste de muncă oatriotică, care sa 
aibă ca prim obiectiv construcția 
unei școli. A doua zi dimineața u- 
temiștii au și pornit la lucru. Au 
început să curețe locul, să-l sape. 
Cu sprijinul comuniștilor și al ță
ranilor muncitori din cartier, ti- 

- nerii au făcut cărămidă și au pro
curat lemnăria necesară. In cîieva 
zile ei au și ridicat temelia.

Munca a fost organizată pe 
schimburi. La treburile mai ușoa
re au fost antrenați și pionierii. 
Zilele acelea în care se ridicau zi
durile noii școli, toți locuitorii car
tierului nu vorbeau despre altceva 
decît despre noua școală, despre 
tinerii Nicolae Bobocel, Aurel Da
vid, Ștefan Marcu și mulți alții 
care au muncit fără întrerupere la 
construirea ei.

Școala elementară din cartierul 
Florica este acum aproape gata. 
Elevii trec pe lingă ea și-o pri
vesc fericiți. In curînd vor învăța 
in clasele ei spațioase.

N. ȘTEFAN 
țăran muncitor

CONCURS
DE CÎNTECE

DESPRE ȘI PENTRU TINERET
IN CINSTEA CELUI DE-AL Vlî-leu FESTIVAL MONDIAL

AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR Și A CELEI DE A 15-a ANIVERSĂRI 
A ELIBERĂRII PATRIEI NOASTRE

In cinstea celui de-al VII- 
lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie, care va avea 
loc la Viena în vara acestui 
an și în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a eliberării 
patriei noastre, Comitetul Cen- 
trai al Uniunii Tineretului 
Muncitor, Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, Uniunea 
Asociațiilor Studenților din 
R.P.R. și Uniunea Compozito
rilor din R.P.R. organizează 
un concurs de creație a cîn- 
tecelor. despre și pentru tine
ret, la care pot participa com-

pozitorii profesioniști și ama
tori, indiferent de vlrstă.

Aceste cîntece vor trebui să 
redea viața nouă a tineretului 
patriei noastre, optimismul, 
dragostea de viață, setea de 
învățătură, hotărîrea sa de 
a-și da întreaga contribuție la 
înflorirea și apărarea patriei 
socialiste, participarea entu
ziastă a tineretului în brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică pe șantierele construcției 
socialiste, lupta tineretului 
lumii pentru solidaritate, pace 
și prietenie.

Forma de prezentare a lu-

crărilor poate fi: voce-pian, 
cor, cu sau fără acorripanta- 
ment, cu sau fără solist.

Se vor prezenta numai lu
crări inedite; nu se vor lua în 
considerație lucrări tipărite, 
difuzate sau prezentate la alte 
concursuri.

Partiturile, purtînd un motto, 
vor fi trimise pe adresa Uniu
nii Compozitorilor din R.P.R., 
Calea Victoriei nr. 141, Bucu
rești, cu mențiunea „pentru 
concurs". Totodată ccncuren- 
ții vor depune în plicuri în
chise numele și pronumele, a- 
dresa și titlul lucrării.

99

99 99 99 99

500 99 99 99 99

lor vieții noastre
»

»
»

prezentate 
institui un

la concurs se 
juriu din care

de seamă ale 
muzicale.

Lucrările respinse nu vot fi 
restituite.

va
vor face parte personalități

5 mențiuni
Termenul de predare a lu

crărilor este 1 aprilie.
Pentru examinarea lucrări-

2.500

Vor fi decernate următoarele premii:
Premiul I

II
2 premii III a 1.000

a

3.000 Iei pentru muzică
99

și a 
și a

2.000 lei pentru text
1.500

700
500

Tineri2 Iiunedoreni răspund
cu cinste încrederii acordate

Aproape 50 de secții și sectoare 
de muncă ale întreprinderilor din 
centrul siderurgic Hunedoara și 
bazinul carbonifer Valea Jiului 
au fost încredințate tineretului.

îndrumați și sprijiniți de mun
citori vîrstnici, cu experiență în-

delungată în muncă, tinerii din 
aceste întreprinderi aduc o im
portantă contribuție la sporirea 
producției, productivității muncii 
și la reducerea prețului de cost 
al produselor.

Astfel brigăzile de tineret din

Printre gospodăriile agricole co
lective milionare, care au obținut 
realizări mari în dezvoltarea lor 
economică, se numără și gospodă
ria colectivă „Vasilescu Vasia" din 
comuna Roseți, raionul Călărași.

Folosind metode agrotehnice a- 
vansate, colectiviștii au reușit să 
obțină anul trecut producții mari 
la toate culturile. Pe de altă parte 
s-au dezvoltat fermele de animale și 
a crescut producția acestui sector. 
Toate acestea au oferit colectiviș
tilor posibilitatea de a contracta cu 
statul cantități mari de produse ve
getale și animale, ceea ce a consti
tuit un bogat izvor de venituri bă
nești pentru gospodăria agricolă. ,

Din contractarea celor 150.000 
kg. griu, 141.000 kg. porumb, 
82.000 kg. floarea-soarelui și a ce
lor 7 bovine, 210 oi și 5 porci, 
gospodăria colectivă a realizat ve
nituri de 1.024.179 lei.

Tinerii colectiviști, — s-a arătat 
în darea dc seamă și alegeri — au 
adus contribuții importante in ac 
țiunile întreprinse de conducerea 
gospodăriei colective pentru spo 
rirea cantităților de produse vege
tale și animale. Organizația U.T.M.. 
în baza angajamentelor luate, în 
urma consfătuiri, de la Constanța 
a mobilizat tineretul din G.A.C. la 
efectuarea prin muncă voluntară 
a tuturor lucrărilor de întreținere 
a culturilor pe o suprafață de 40 
ha. griu, 80 ha. porumb și 15 ha. 
floarea-soarelui. De pe loturile ti 
neretului s-au obținut producții 
medii la hectar de 1800 kg. griu, a - 
proape 3000 kg. porumb și 1700 
kg. floarea soarelui — cu 400 600 
kg. mai mult decît producțiile me-

Adunări de dări de seamă în G. A. C

pentru dezvoltarea economică 
a gospodăriei colcetlvc
dii de 
soarelui 
lectivă. . _ r  _____
obținute de pe loturile tineretului 
au fost contractate în întregime cu 
organele comerciale de stat.

O altă sursă principală de cîș- 
tig a gospodăriei colective a fost 
grădina de legume și zarzavaturi. 
La cererea organizației de bază 
U.T.M., conducerea gospodăriei 
colective a încredințat anul trecut 
acest sector tineretului. Astfel, a 
luat naștere brigada tinerelor fete, 
care au lucrat în sectorul legumicol. 
Ele au adus gospodăriei colective 
un venit de peste 290.000 lei.

Mulți participanți la adunarea 
de dare de seamă și alegeri au a- 
nalizat cu răspundere cauzele care 
au dus la neîndeplinirea planului 
de producție în sectorul zootehnic. 
Una dintre prinsipalele cauze a 
fost lipsa de cadre bine pregătite 
pentru acest sector.

griu, porumb și floarea 
realizate de gospodăria co- 
Surplusurile de produse ® 1.024.179 lei venituri pș a- 

nul 1958 din contractarea 
prisosurilor de produse ve
getale și animale cu statul. 

Brigada fetelor din sectorul 
legumicol a adus G.A.C. 
un venit de 290.000 lei.

Tinerii au făcut importante 
propuneri 
1959.

pentru anul

Pentru înlăturarea acestui nea
juns, tinerii îngrijitori de animale 
Victor Badea și Niță Dima, pre
cum și tinerii colectiviști Maria 
Băneată , Costică Abaltci, Elena 
Manolache și alții au propus adu
nării generale a membrilor colec
tiviști să aprobe înființarea unei 
brigăzi zootehnice a tineretului. 
Mulți din cei 250 de tineri colec
tiviști — au apus vorbitorii — îți

manifestă dorința de a învăța me
seria de crescător de animale, dc 
a munci în sectorul zootehnic. Par- 
ticipanții la discuții au sprijinit 
propunerea tinerilor colectiviști. 
Adunarea generală a colectiviști
lor a însărcinat noul consiliu de 
conducere să ia măsuri pentru în
ființarea unei brigăzi zootehnice 
a tineretului.

In uarea de seamă s-au arătat 
și măsurile ce trebuie luate pen
tru extinderea culturilor de sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui. Su
prafața cultivată cu sfeclă de zahăr 
va crește de la 39 hectare la 60 
hectare, iar la floarea soarelui 
la 70 hectare la 160 hectare.

Utemiștii și tineri colectiviști au 
cerut adunării generale a colectiviș
tilor să aprobe înființarea unei 
echipe de tineret specializată în 
cultura sfeclei de zahăr și a florii-, 
soarelui, căreia să i se încredin
țeze o suprafață de 20 ha. de sfeclă

de

de zahăr și 15 ha. de floarca-soa- 
relui.

Toți colectiviștii care au luat 
parte la discuții au făcut propu
neri bine chibzuite în legătură cu 
dezvoltarea economică a gospodă
riei colective.

Au fost mult apreciate propu
nerile colectiviștilor care și-au ex
primat dorința ca pentru creșterea 
fondului de bază (care a ajuns în 
anul 1958 de la 972.434 lei la 
1.668.212 lei) să se aloce înccpînd 
din ac.est an, pe lingă reținerile 
din veniturile de bani, și patru la 
sută din veniturile în produse.

Faptul că în acest an gospodă
ria colectivă va ajunge de la 76 
bovine la 206, de la 280 porci la 
500, de la 1600 oi la 2000, de ia 
700 păsări la 3000, și va da o 
mare dezvoltare și celorlalte sec
toare de producție, a trezit miilt 
interes pentru gospodăria colecti
vă în rindurile celorlalți țărani 
muncitori din comună. In urma 
muncii politice permanente desfă
șurate de .comuniști și utemiștii 
colectiviști, sub îndrumarea orga
nizației de partid, mulți întovără
șiți și țărani muncitori cu gospo
dării individuale din comună se 
hotărîseră de acum să intre în 
gospodăria colectivă. Cunoscînd 
acum și perspectivele din ce în ce 
mai largi care se deschid colecti
viștilor, 40 de familii de întovără
șiți, dintre care 13 familii tinere, 
au depus, în cadru festiv, în ziua 
în care a avut loc adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri, 
cererile de înscriere în gospodăria 
colectivă.

cadrul combinatului siderurgic 
au realizat în luna aceasta eco
nomii în valoare de peste 700.000 
lei. De la începutul anului și pînă 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
oțelarii din brigăzile de tineret 
de la oțelăria Martin nr. 1 și de 
la oțelăria electrică a Combina
tului au dat ipeste prevederile 
planului mai mult de 600 tone de 
oțel. Brigada condusă de ute- 
mistul Silvestru Jescu a realizat 
singură peste sarcina de plan 170 
tone de oțel.

La mina Petrila, brigăzile con
duse de tinerii 'Mihai Ștefan și 
Peter Victor au scos la zi cu 300 
tone de cărbune mai mult decît 
era planificat,

(Agerpres)

Tinerii Iosif Popp, zidap și Paul 
Kușnir, strungar, luînd lecții de 
acordeon la Școala populară de 

artă din Sighat
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La Universitatea „C. I. Parhon" București

r
:eput examenele I Studenții se 
bine pregătiți în fața examina-

Primele rezultate ale unei munci politice
și profesionale bine organizate

Inițiatorii întrecerii 
își îndeplinesc angajamentul

Au înci 
prezintă I 
torilor, rezultatele ce le obțin sînt tot mai 
bune.

Organizațiile U T.M. și asociațiile stu
denților din institute sub conducerea per
manentă a organizațiilor de partid, au 
desfășurat de la începutul anului, în rîn- 
dui studenților, o intensă muncă politică 
menită să le dezvolte înaltul simț al da
toriei de a învăța, de a se pregăti temei
nic, zi de zi, de a deveni specialiști pro
fund și multilateral pregătiți, viitori 
constructori ai socialismului în patria 
noastră. Această activitate a dus la creș
terea simțului de răspundere al studen-

ților față de sarcinile lor, la o atmosferă 
de muncă asiduă, perseverentă, continuă.

Rezultatele pe care studenții le obțin 
acum Ia examene sînt o expresie concretă 
a înaltului simt al datoriei de care sînt 
animați, al dragostei și devotamentului 
fără de margini pe care viitorii specia
liști, constructori ai socialismului, le do
vedesc fată de scumpul nostru partid, 
fată de guvern și fată de întregul popor 
care le-au creat cele mai bune condiții de 
trai și învățătură. Dorința lor fierbinte 
este aceea de a se ridica mereu mai mult 
la nivelul acestor condiții create, la ni
velul cerințelor construcției societății so
cialiste căreia își vor dedica toate forțele 
și talentele lor.

Răspunzînd cu .entuziasm che
mării studenților ieșeni, studenții 
de la Universitatea „C. 1. Parhon" 
și-au luat angajamente concrete 
în legătură cu prezentarea inte
grală la colocviile și examenele 
din această sesiune și cu obține
rea unor rezultate cît mai bune.

Analizînd cauzele care au dus, 
în anul universitar trecut, la re
zultate slabe, sub posibilitățile 
reale ale studenților noștri, co
mitetul U.T.M. a ajuns la conclu
zia că aceste lipsuri se datoresc 
în primul rmd muncii politice 
nesatisfăcătoare, desfășurate pe 
linie profesională, în ani și gru
pe. De aceea, au fost mobilizate 
toate cadrele de organizație pen
tru crearea în grupe a unei 
opinii sănătoase, a unei atitudini 
combative față de lipsurile ne
motivate și nepregătirea semina- 
riilor, precum și față de practica 
dăunătoare a muncii în asalt, în 
pragul sesiunilor.

In cursul lunii decembrie au 
avut loc, în fiecare grupă, adu
nări deschise în care s-a analizat 
situația profesională a grupei și 
s-a consemnat angajamentul 
dividual, al fiecărui student, 
a se prezenta bine pregătit 
toate examenele din această 
siune.

Un ajutor prețios în muncă la 
nivelul grupelor, îndeosebi în 
anii I și II, l-au dat cadrele di
dactice tinere, desemnate de de
canate și comitetdie U.T.M. din 
facultăți ca îndrumători de grupă.

In toate adunările generale 
U.T.M. care au avut loc în luna 
decembrie a fost analizată, în 
lumina documentelor plenarei 
C.C. al P.M.R, din 26-28 noiem
brie 1958 și a sarcinilor reieșite 
din această pentru studenti, _ si
tuația profesională din organiza
ția respectivă, adoptindu-se ho- 
tărîri concrete.

Trebuie remarcat că în multe 
cazuri a acționat alături de gru
pă și colectivul brigăzii de mun
că patriotică. Brigăzile au deve
nit factori mobilizatori nu numai 
în ce privește antrenarea studen
ților la muncă patriotică, ci și în 
ce privește munca de învățătură. 
Studenții, membri ai brigăzilor

în
de 
la 

se-

de 
să 
ne 
în 
le

In Universitatea C. I. Parhon, 
studenții noștri vor dovedi și la 
celelalte examene că sînt la înăl
țimea sarcinilor ce 
față.

le stau în

In biblioteca facultății de științe naturale a Universității „Al. I. Caza" din Iași, studenții se pre' 
gătesc intens pentru examene i

Cu cîtva timp în urmă a pornit 
din centrul universitar Iași o che
mare către toți studenții din țară. 
Unul din puncte suna așa : „Che
măm Ia întrecere pe toți studenții 
pentru prezentarea integrală la 
examenele sesiunii din ianuarie 
și promovarea lor în proporție de 
100 la sută, cu rezultate bune".

Ecoul inițiativei ieșenilor a fost 
deopotrivă de puternic la Bucu
rești și Cluj, Timișoara, Galați, 
Orașul Stalin sau Craiova.
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muncă patriotică au hotărît 
se prezinte cu toții la exame- 
și să se situieze în frunte și 
privința rezultatelor pe care 

vor obține în sesiune.
Rezultatele obținute pînă în 

prezent, arată că măsurile luate 
au fost eficace.

Astfel, la examenele și coloc
viile ținute pînă luni 19. I. a.c.
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la Facultatea de filologie, stu
denții grupelor 512, 517, 519 șl 
520 (anul I) 412 C (anul II), 
424, 425, 426, 430 A, 430 B (din 
anul IV) s-au prezentat cu toții 
la examene, promovînd 102 din 
108, iar note peste 7 au luat 88.

La Facultatea de istorie, din 
cei 146 studenfi ce au avut exa
mene în această perioadă au lip
sit doar doi, motivat, doi au 
pierdut examenul și 68 au luat 
note peste 8.

Rezultate bune au fost obținu
te și la Facultatea de matema
tică și fizică, unde din 223 stu
denți s-au prezentat 210 (6 sînt 
motivați) 204 au promovat, din
tre care 170 au avut note peste 7.

Pot îi evidențiați studenți 
fruntași în activitatea politică 
din facultate ca Ciudiu Titus, 
Cirlig Marcela, Mocanu Gheor
ghe, Guiașa Silviu din anul IV 
care au luat nota 10 la primele 
examene.

Comitetul U.T.M. și Consiliul 
U.A.S. sînt convinse că în urma 
măsurilor care s-au luat sub con
ducerea organizației de partid șl 
pe baza muncii educativ-politice 
desfășurată în primul semestru

Răspunzi nd chemării studenților ieșeni:

„Cît mai bine pregătiți 
la toate examenele! 66

o notă bună. Co- 
primesc bucuroși

Studentul Nicolae Dorin din 
anul I Medicină generală a 
ieșit din examenul de biologie. 
El a primit 
legii lui îl

Cum își respectă angajamen
tul cei care au lansat chemarea ?

Dintre cei ce au lansat chema
rea pînă acum, conform progra
mului sesiunii, trebuia să dea un 
examen — Ia „filarea iibre- 
lor" — numai grupa 522 din anul 
V-Industrie Ușoară, restul exame
nelor fiind programate pentru zi
lele următoare. După primele 
rezultate se vede că 
muncit cu 
dere, că cei 
să-i cheme pe toți studenții la în
trecere, aveau un temei pentru 
aceasta: grupa 522, s-a pre
zentat în întregime la primul 
examen, de „Filatura fibrelor" și 
a promovat în întregime. Merită 
a fi evidențiată studenta Magdale
na Miiller, responsabila profesio
nală în biroul U.T.M. de an, care 
a primit nota maximă, în urma 
unor răspunsuri documentate și 
gindite. Rezultatele bune la acest 
examen fac cinste grupei și anu
lui, cu atît mai mult cu cît e vor
ba de o materie de specialitate.

Pentru celelalte examene ale 
anului V — Industrie ușoară se 
muncește intens. Biroul U. T. M. 
și responsabillii de grupă urmă
resc permanent pregătirea studen
ților ; acum, promovarea sau ne- 
promovarea, nu mai este o chestiu
ne personală a fiecărui student, ci 
o problemă de onoare a întregului 
an, care și-a luat un angajament 
și este hotărît să-l respecte. în 
preajma fiecărui examen s-a fixat, 
de comun acord cu catedra res
pectivă, o jumătate de zi pentru 
consultații și la materiile mai di
ficile chiar două după amiezi. îm
binată cu studiul individual, mă
sura aceasta dă rezultate bune.

Bilanțul va putea fi făcut, fi
rește, de abia după sesiune. Cert 
este însă că s-a pornit bine, că 
angajamentele se îndeplinesc.

I. BUCUR

aici s-a 
spirit de răspun- 

care au hotărît

Agitafie vie, eficace în sesiune

Cadrele U. 1. M. și U. A. S.
La curent cu 

noutățile 
științifice

exemple pentru tofi studenții
Institutul politehnic 

'din Orașul Stalin.
La sediul U.T.M. so

sesc, zilnic, știri despre 
examene și colocvii. 
£>tnt însemnări laconi
ce ; cei ce le scriu pun 
preț pe timp, nu irosesc 
vorbele, lasă cifrele să 
Vorbească. Iar cifrele 
vorbesc cu prisosință. 
In primul rind — fapt 
notabil — vorbesc des
pre fenomenul participă
rii integrale a studen
ților la examene. Aceas
ta este prima concluzie 
de bază- Apoi, despre 
calitatea rezultatelor; 
foarte puțini căzuți, 
'foarte multe note bune- 
A doua concluzie de 
bază.

In fața situației ci
frice, am pus o singură 
întrebare: există un
factor mobilizator care 
a stimulat crearea a- 
cestei atmosfere în 
rîndul studenților? „Pu
terea exemplului cadre
lor U.T.M. și ale aso
ciației este unul din a- 
cești factori, și nu cel 
mai puțin important"— 
mi s.a răspuns.

Dar să ne întoarcem 
'din nou la rezultatele 
primelor examene. Sînt 
mai grăitoare și au da. 
rul să convingă cît va-

lorează, în fața masei 
de studenți, alături de 
alți factori mobilizatori, 
puterea exemplului ca
drelor U.T.M. și ale 
asociației studenților 
care îi îndrumă.

Anul Il-silvicultură. 
Cele două grupe ale a- 
nului — 272 și 273 au 
dat un examen și res
pectiv un colocviu și un 
examen. Un singur stu
dent, din cei peste 50 
cîți cuprinde anul, nu 
s.a prezentat la exame
ne (motivat) și unul 
singur a căzut; există 
o singură notă de cinci. 
In frunte, firesc, res. 
pectînd hotărtrea luată 
anul acesta, atunci cînd 
s-au făcut alegerile, se 
află cadrele U.T.M. și 
de asociație. Bottesch 
Gunter este în biroul 
U.T.M. de an, respon
sabil profesional, mem
bru al grupei 273. 
La examenul dat el a 
luat nota 10. Nu se pu
tea altfel; ca responsa
bil profesional el le-a 
vorbit studenților de 
nenumărate ori despre 
necesitatea și obligati
vitatea de a învăța mai 
bine, de a declara 
război mediocrității, no
telor limită. El a fost 
primul care a îndeplinit 
această cerință, iar'pil-

lui a fost însușită 
majoritatea studenți- 
din an.

Grupa 272 a avut de 
promovat un colocviu 
greu, similar cu un exa
men. L-a promovat cu 
media generală 8,08. De 
asemenea, examenul de 
fitopatologie a fost pro
movat de toată grupa 
272. Notele: 6 de 10, 
2 de 9 și foarte pu
ține note ' ~ "
cludent: 
grupă se i 
oara, mem> 
tetul U.T.M. pe facul
tate care a luai 2 de 
10; președintele Consi
liului asociațiilor stu
denților pe facultate, 
Gheorghe Ginsac: no
tele lui la examen și co
locviu sînt 10 și 8; Ne
grea Constantin din 
consiliul asociațiilor pe 
facultate, a luat 
asemenea, numai 
de 10. Toate cadrele 
U.T.M. și ale asociației 
care învață In acest an 
au luat note peste 8.

Alt an — anul V in
dustrie ; grupele 147, 
148, au dat pînă acum 
un colocviu și un exa
men la proiectarea fa
bricilor. Cadrele U.T.M. 
și ale asociației din a- 
cest an au hotărît să 
nu ia nici o notă sub 8.

da 
de 
lor

de 6. Con. 
în această 

află fSuța Mi- 
nbră în comi-

de 
note

Colegii lor s-au alătu
rat acestei hotărîri: 
nici un membru al gru
pelor n-a luat note 
sub 8, iar prezența la 
colocviu și examen a 
fost de sută la sută. 
Mai este nevoie de 
exemple ? lată: anul 
IV mecanică, grupa 
152, a dat examen la 
turbo-mașini. Toți stu
denții s-au prezentat la 
examen, toți au promo
vat. Secretarul U.T.M. 
al anului, Cioclrdie Au
rel este mîndria grupei, 
la examen a luat nota 
10. Dragu Ion. mem. 
bru în Consiliul U.A.S. 
pe institut, a luat și el 
nota 10. Nici unul din 
cadrele U.T.M. și de a- 
sociație nu au obținut 
note sub 9.

Din rezultatele fiecă
rei grupe, reiese că toa
te cadrele sînt în frun
te, că au învățat așa 
cum se cerea, zi de zi, 
ceas de ceaș. dezvol. 
tindu.și astfel presti
giul și autoritatea mo
rală de a cere tuturor 
studenților să învețe, 
îndemnați de comuniști, 
ei au dovedit că este 
posibilă pe deplin îm
părțirea timpului între 
studiu 
ștească.

Răspunde : Prof. univ. RADU 
ȚIȚEICA — șeful catedrei de 
fizică generală a LP.G.G. 
— București.

și munca ob-

L. LUSTIG

ROMANE
Titluri vechi cu tipuri noi

Desene de N. CLAUDIU

Am examinat pînă acum trei 
grupe — o grupă din anul V 
și două grupe din anul IV.

Mă așteptam la un progres 
în pregătirea studenților, față 
de anul trecut. Așa era firesc. 
Dar, mărturisesc, nu mă aștep
tam la un progres atît de mare 
ca cel pe care studenții l-au 
făcut în pregătirea lor.

Studenții puteau amina unele 
examene. Totuși s-au prezentat 
acum (în afară de un singur 
student) , socotind ei singuri 
că stat pregătiți să facă față 
examenului de fizică nucleară, 
să obțină rezultate bune.

Prin ce s-au caracterizat 
răspunsurile î Aș putea spune 
printr-o ținută științifică ridi
cată. Viitorii ingineri geologi 
au nevoie de cunoștințe trainice 
și în acest domeniu dacă vor 
să țină pasul cu tehnica și ști
ința mondială ta plin și uriaș 
progres. Studenții au înțeles a- 
ceasta, i-a interesat materia, 
au studiat-o cu curiozitatea 
celui ce vrea să descopere, să 
afle lucruri noi, cu pasiune 
științifică. Catedra le-a pus la 
dispoziție un curs dactilogra
fiat în mai multe exemplare, 
studenții l-au consultat, l-au 
studiat. Dar nu s-au mulțumit 
cu atît. Ei au apelat la biblio
grafie, la numeroase tratate de 
specialitate, la informații me
reu noi, de actualitate.

Aceasta i-a ajutat mult la 
pregătirea pentru examene.

Pentru pregătirea studenților 
valorează imens interesul știin
țific, curiozitatea științifică cu 
care studiază în facultate. Stu
denții pe care i-am examinat 
au dovedit aceasta, răspunsuri
le lor dovedind nu o corectitu
dine școlărească, ci rodul unui 
studiu legat de judecată, de în
țelegere, rodul unei munci cu 
creionul în mînă, rezolvînd sute 
de probleme, lată de ce am a- 
vut atît de puține note limită 
— trei numai, de ce am avut 
atît de multe note mari și doar 
un singur student respins din 
cele trei grupe examinate.

... ....................................

Cînd este bine folosită, agi
tația devine un mijloc puter
nic de mobilizare a tuturor for
țelor pentru rezultate cît mai 
bune în sesiunea de examene. 
La Institutul politehnic din Ga
lați agitația, cu toate formele 
ei, desfășurată sub îndruma
rea organizației U.T.M. și a a- 
sociațiilor studenților, a înso
țit pas cu pas munca în sesiu
nea de examene, a mobilizat și 
stimulat, a încurajat și a cri
ticat, a amintit perseverent răs
punderea ce revine fiecărui stu
dent pentru reușita la exa
mene.

S-au găsit în această privință 
și mijloace adecvate. Există în 
institut un anume loc care din 
prima zi de examen, în fiece 
dimineață cunoaște un viu a- 
flux de studenți. Acolo, pe un 
panou sînt prezentate rezulta
tele obținute la examenele din

ziua precedentă. Comitetal 
U.T.M. și asociațiile studen
ților din instituit, din ini
țiativa cărora se scoate panoul 
amintit, au făcut din acesta un 
mijloc important de agitație.

Studentul Tudoreâ Stamate, 
de la Facultatea de tehnologie, 
văzînd panoul le spunea cole
gilor ;

— Acum, dacă aș lua o notă 
proastă, sau dacă aș amina vre
un examen ar afla pe dată 
toată facultatea.

Iată deci încă un stimulent 
al seriozității și răspunderii 
studenților în sesiunea de exa
mene.

Un colectiv format din eîțiva 
asistenți și studenți pregătesc, 
de asemenea, un număr nou al 
„Ghimpelui." Acesta apare în 
sesiune la 2—3 zile odată, cum 
se spune „fulger". Pentru noul 
său număr „Ghimpele" pregă

tește surprize pentru cei care 
au obținut rezultate slabe la 
examene, pentru cei câțiva oare 
n- au dat pe la examene și pen
tru cei care au de gând să nu 
se prezinte...

Printre mijloacele de agita
ție și stația de radio-ampIifL 
care care funcționează la că
min, joacă un rol deosebit. 
Seara, după cină, întoreîndu-se 
la cămin și răsucind butonul 
aparatului, studenții sint în- 
tîmpinați de emisiunea „Exa
mene, examene, examene".

Rezultatele agitației : men
ținerea unei bune atmosfere de 
muncă, a unei atitudini disci
plinate, conștiente, creșterea 
răspunderii studenților pentru 
calitatea muncii lor, remedie
rea, pe parcurs, a unor Mpsuri 
care ar dăuna începutului bun 
ce s-a făcut în sesiune.

Cum se prezintă
studenții la examene?
Problemele actua
le economice ale 
construcțtlor în 
centrul atenției 

studenților
Răspunde: Conferențiar univ. 

HAN EMERIC, pitodecanuî Fa
cultății de construcții civile 
București.

tuși unii dintre studenți au stu
diat mai mult notițele și au 
apelat puțin la bibliografia 
vastă recomandată, au partici
pat prea puțin în timpul anu
lui la consultații. De asemenea, 
S-a resimțit faptul că nu s-a 
organizat la sfîrșitul cursului 
una sau două lecții de sinteză 
a materiei parcursă intr-un an, 
lecții care ar fi ajutat studen
ților să aprofundeze mai te
meinic părțile esențiale ale 
cursului, să-și sintetizeze mate
ria pentru examen. Această de
ficiență trebuie să fie lichidată 
în viitor.

Pentru viitorii ingineri con
structori studiul materiei „Eco
nomia industriei construcțiilor" 
prezintă — mai ales acum cînd 
se pune un mare accent asupra 
problemelor tehnico-eeonomice 
— o mare însemnătate. Că stu
denții au înțeles aceasta, am 
putut constata la examenul sus
ținut de studenții anului V la 
această materie. Răspunsurile 
la examen (la care 9 din cei 
22 de studenți au obținut 9 și 
10) au dovedit, maturitatea 
viitorilor candidați la examenul 
de stat din iunie.

Cursul ținut (în două semes
tre) la această disciplină, cu 
multiple exemplificări și lu
crări practice, a contribuit la 
o bună însușire a materiei și 
a înțelegerii ei concrete. Stu
denții au dovedit la examen că 
stăpînesc aspectele moderne 
ale problemelor de planificare 
în construcții, de organizare 
economică a construcțiilor, de 
reducere a prețului de cost, de 
cooperare și specializare a lu
crărilor, de eficacitate econo
mică a investițiilor și a meca
nizării, precum și aspectele pri
vind rentabilitatea organizații
lor de construcții. Studenții au 
rezolvat bine probele scrise 
date la examen dovedind cu
noașterea problemelor actuale 
ale industriei construcțiilor din 
țara noastră. Am putut constata 
astfel că interesul studenților 
pentru disciplinele tehnico-eco- 
n ornice a crescut, că aceștia au 
înțeles sarcinile actuale pe care 
partidul le-a pus în fața secto
rului de construcții și că au ho
tărât să se pregătească astfel 
îneît, în viitorul apropiat să 
contribuie efectiv, practic, la 
îndeplinirea acestor sarcini, 
mai alea în ce privește reduce
rea prețului de cost al con
strucțiilor...

Deși rezultatul general al 
examenului este foarte bun, to-

Cînd studenții 
cunosc problemele 
de producție ale 

industriei
Răspunde; Conferențiar uni

versitar GROPȘIANU ZENO, 
de la Institutul politehnic din 
Timișoara.

Examenul de procese și a- 
parate din industria chimică, 
este cel mai greu examen, 
pentru anul IV, un examen de 
bază. Studenții grupelor a 
111-a și a V-a l-au trecut însă 
cu succes, mă refer atît la 
participarea lor la examen 
care a fost foarte bună, cît și 
la nivelul răspunsurilor lor.

Studenții au avut toate con
dițiile să învețe bine și au în
vățat. La examen — ceea ce 
este cu totul îmbucurător — 
majoritatea studenților au pri
mit note 
deosebit 
dentele 
Mureșan
scrisă cît și la cea orală ma
joritatea studenților au dove
dit că și-au însușit temeinic 
materia predată la curs, că 
pot rezolva orice problemă le
gată de procesele din indus
tria chimică. Acesta este re
zultatul unei munci susținute; 
multilaterale, de pregătire.

Cel mai eficace mijloc de 
însușire a materialului predat 
la această disciplină, mi se 
pare a fi fost însă orele de la-

de 8, 9 și 10. In mod 
se evidențiază stu- 
Krohn Elisabeta și 
Elena. Atît la proba

borator. In aceste ore studenții 
au făcut tot timpul aplicații 
la capitolele cele mai impor
tante ale materiei, însușindu-și 
problemele teoretice în sirînsă 
legătură cu practica. Acest 
lucru a apărut evident în 
marea majoritate a răspunsu
rilor, studenții abordînd pro
blemele teoretice în strînsă le
gătură cu problemele actuale 
ale industriei, ale practicii.

Aceste rezultate au putut fi 
obținute pe baza lucrărilor in
tense atît în laborator cît și 
în întreprinderile din oraș. 
Săptămînal, sîmbăta, studenții 
anului IV au mers în între
prinderile din Timișoara și au 
urmărit desfășurarea procese
lor de producție în industria 
chimică. Toate acestea s-au 
dovedit a fi de un real folos 
la examene.

Analizînd faptele 
istoriei în lumina 

filosofici 
materialiste

Răspunde: tov. ADRIAN 
PATICA, lector la catedra de 
istorie modernă și contempora
nă a R.P.R. de la Universitatea 
„V. Babeș“-Cluj.

Materia predată de mine în 
primul semestru la anul IV 
al Facultății de istorie din 
Cluj a constituit obiectul unui 
curs special. Tema curs Jui: 

„Unirea Țărilor Romîne". 
Am ales această problemă 
știind că anul acesta se sărbă
torește în cadru național îm
plinirea a 100 de ani de la 
Unirea Țărilor Romîne.

Studenții s-au prezentat la 
examen nu numai în pro
porție de sută la sută dar 
și foarte bine pregătiți îneît 
am fost obligat să nu dau 
decît o singură notă 7, re
stul studenților fiind notați 
cu notele 8, 9 și 10. Examenul

V. CARABA

mi-a demonstrat că studenții 
au înțeles problemele, că știu 
să analizeze faptele în spiri
tul materialismului istoric.

Așa cum am mai spus, răs
punsurile date; de mulți stu
denți au fost notate cu 10. In 
această categorie se încadrea
ză utemiști ca : Gîndea Gh., 
Lungu Monica și mulți alții. 
Voi stărui asupra unuia din ei 
și anume Grecu Ioan, a cărei 
reușită la examene stă nu nu
mai în studierea materialului 
predat la curs, dar și într-o 
largă muncă de cercetare 
științifică a documentelor vre
mii, în special a presei de a- 
tunci. Ga urmare a acestui 
studiu efectuat în cadrul cer
cului științific — studentul 
Grecu a alcătuit o valoroasă 
lucrare intitulată „Ecourile 
unirii în presa din Transilva
nia", lucrare pe care o va 
prezenta la sesiunea specială 
a cercurilor științifice consa
crată Unirii, care va avea loc 
la București.

Cu toate acestea, au fost și 
cazuri cînd unii studenți — 
foarte puțini la număr — au 
mers pe linia simplistă a tra
tării faptice a problemelor 
(studentele Tăuța Florica și 
Pătrașcu Viorica, de pildă), 
întîmpinînd încă unele greu
tăți în a deosebi esențialul 
din multitudinea faptelor mă
runte. Aceste lipsuri, deși cu 
totul necaracteristice pentru 
anul IV al Facultății de isto
rie de la Universitatea 
„V. Babeș“—-Cluj, trebuie să 
stea încă din primele zile ale 
noului semestru, în atenția 
cadrelor didactice și a organi
zațiilor U.T.M., să mobilizeze 
masa studenților la studiul 
disciplinelor de specialitate în 
mai strînsă legătură cu știin
țele sociale, ca materialismul 
dialectic și istoric.



Manifestări ale tineretului
în întâmpinarea

Centenarului Unirii
Elevi bucureșteni 
în vizită la lași

Școala m&Iie nr. 33 din raionul 
„23 August"—București, a organi
zat în perioada vacanței de iarnă 
o excursie la Iași la care au luat 
parte 58 elevi și 3 profesori.

în sala „La elefant" unde în 
urmă cu exact 100 ani a avut 
loc alegerea premergătoare a co
lonelului Alex. Ioan Cuza ca domn 
al Moldovei, elevii au privit cu 
emoție cele două urne pe care au 
citit „pro" și „contra', urne in 
care s-a făcut votarea. Aici au 
discutat din nou despre condițiile 
istorice în care a avut loc alege
rea ce avea să aducă în 24 ia
nuarie 1859 — Unirea.

Am vizitat apoi tot ce ne amin
tea de marele act: palatul admi
nistrativ, Piața Unirii în care a 
răsunat pentru prima oară chema
rea poporului prin glasul lui V, 
Alecsandri :

„Măi muntene, măi vecine, 
Vino să te prinzi cu mine !
Tu-mi ești frate, eu ți-s frate.»

La arhivele Statului am privit 
delegația care-l împuternicea pe 
Ion Roată ca deputat pontaș —• 
acel țăran moldovean care-și lega 
de actul Unirii nădejdea unei 
dreptăți sociale.

Am vizitat apoi „Muzeul Uni
rii" unde sînt strînse multe obiec
te și documente ale timpului. Am 
citit jurământul depus de Cuza lă 
alegerea sa ca domn.

Apoi am vizitat biserica „Trei 
Ierarhi' un adevărat monument 
de artă — unde se află sicriul cu 
rămășițele domnitorului Cuza. Am 
vizitat de asemenea casa lui V. 
Alecsandri, casa și mormântul lui 
Kogălniceanu.

Cele 3 zile petrecute efectiv în 
Iași au fost deosebit de instructi
ve. Cunoști ațele căpătate în timpul 
lecțiilor s-au consolidat, am adus 
un aport însemnat educației pa
triotice a elevilor. Elevii nu vor 
uita niciodată lașul și nici mo
mentele istorice care sînt legate 
de actul Unirii.

Excursia elevilor bucureșteni la 
Iași, este un frumos omagiu adus 
celor ce au înfăptuit Unirea în 
1859.

ELEONORA FOTESCU 
director adjunct, Școala 

medie nr. 33 din București

Pe unde a trecut 
Alexandru loan Cuza

tn luna ianuarie a anului 1859, 
Alexandru loan Cuza, in drum 
spre Iași, trecînd prin satul Bo- 
răști, a stat de vorbă cu țăranii 
din acest sat care i-au povestit 
despre mizeria cruntă în care tră~ 
iau.

Astăzi satul Borăști, cuprins în 
raionul Negrești, regiunea Iași, 
poartă numele Cuza Vodă.

Acolo unde acum aproape o sută 
de ani trăiau cîteva familii sărace, 
lipite pămîntului, a luat ființă în 
anul 1956 o gospodărie agricolă co
lectivă în care au intrat 58 de fami
lii. Peste tot răsună cintul bucu
riei muncii, al hărniciei răsplătite. 
Sărbătorirea Centenarului Unirii 
Țărilor Romîne prilejuiește o a- 
nimație deosebită. Colectiviștii se 
gindesc să dea cu prilejul zilei de 
24 ianuarie gospodăriei lor nume
le lui Alex. Ioan Cuza. Iar cit 
privește pionierii, aceștia se pregă. 
tesc de mai bine de trei săptă- 
mîni pentru a întâmpina cum se 
cuvine sărbătorirea Centenarului. 
Și cei din Recea și cei din Ipa- 

tele, Slobozia, Tib unești și Tun- 
gujei, peste 300 de pionieri din 
cele patru comune apropiate din 
raionul Negrești — se vor întîlni 
în ziua de 24 ianuarie în satul 
Cuza Vodă, fiecare unitate avînd 
pregătit un program artistic deo
sebit. La sărbătoare, pionierii de 
la Școala de 7 ani din satul Cuza 
Vodă, s-au mai gîndit să invite 
niște oaspeți de seamă : pe moș 
Vasile Lipșa și Ivan Ioan, vetera
nii satului care au de povestit nu 
numai snoave hazlii, ci și fapte 
adevărate despre trecutul satului.

In Regiunea Autonoma 
Maghiară

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru).

In seara zilei de marți 20 Ia
nuarie a avut loc la Tg. Mureș 
un concurs „Drumeții veseli“ pe 
tema „Centenarul Unirii Țărilor 
Romîne", la care au parti
cipat elevi ai celor patru școli din 
Tg. Mureș. Atît elevii școlilor 
Tomîne cit și ai celor cu limbă de 
predare maghiară s-au pregătit 
bine pentru concurs, evocînd lup
ta maselor populare și evenimen
tele mai importante legate de 
Unire.

In aceste zile în întreaga Re
giune Autonomă Maghiară au loc 
nenumărate manifestări destinate 
aniversării Unirii Țărilor Romi- 
ne. In fabrici, uzine, școli, în că
minele culturale sătești, au Ioc 
întruniri, serbări și spectacole în
chinate acestui .mare eveniment 
pe care îl sărbătorește poporul 
nostru. Aceste manifestări se 
desfășoară sub semnul frăției oa
menilor muncii romîni și a celor 
aparțînînd naționalităților conlo
cuitoare în lupta pentru construi
rea socialismului în R.P. Romînă.

Tabloul reprodus mai sus reprezentînd Unîrea Țărilor Romîne, e ope
ra lui Theodor Aman. El se află expus în Muzeul Unirii din Iași.

Foto: N. STELORIAN

Tinerii bucuresteni vizitează cu interes Expoziția de Artă Plastică a U.R.S.S. deschisă în sala 
„Dalles"

Foto: D. F. DUMITRU

Slenara lârgtfa a "CL 'O*
Miercuri 21 ianuarie, la Casa 

de cultură a sindicatelor din Ca
pitală au început lucrările Plena
rei lărgite a Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Romînă.

La lucrări participă membrii 
Consiliului Central al Sindicate
lor și ai Comisiei de revizie, pre
ședinții Comitetelor centrale ale 
sindicatelor pe ramuri, președin
ții Consiliilor sindicale regionale 
și raionale și șefii secțiilor C.C.S.

Iau parte de asemenea, ca invi
tați, conducători ai Ministerului 
Finanțelor și Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale, pre
cum și directorii stațiunilor de 
odihnă și tratament balnear.

Lucrările plenarei au fost des
chise de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor.

Plenara a adoptat următoarea 
ordine de zi:

— Raportul asupra executării 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1958 și măsurile 
pentru realizarea bugetului asi
gurărilor sociale de stat pe anul 
1959.

— Raportul asupra executării 
bugetului Consiliului Central al 
Sindicatelor pe anul 1958 și pro

Noul ministru al Argentinei la București 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

La 21 ianuarie a.c., tov. Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro
mîne, a primit pe dl. Ernesto 
Roque Piaggio, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Argentina în Repu
blica Populară Romînă, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
tovarășii: Avram Bunaciu; mi
nistrul Afacerilor Externe, Gheor
ghe Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, Traian 
Micii, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, Nicu Șerban, di
rector ad-interim al protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ion Vrabie, directorul Cancelariei 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Ministrul Argentinei a fost în
soțit de domnii dr. Jose Medora 

iectul bugetului Consiliului Cen
tral al Sindicatelor pe anul 1959.

— Informare privind măsurile 
luate de Prezidiul Consiliului 
Central al Sindicatelor în vederea 
aplicării Hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 pentru dezvoltarea econo
miei naționale pe anul 1959.

Plenara Consiliului Central al 
Sindicatelor a aprobat în unani
mitate execuția bugetului asigu
rărilor sociale de stat pe anul 
1958 și măsurile în vederea rea
lizării bugetului asigurărilor so
ciale de stat pe anul 1959.

In continuare plenara a adop
tat în unanimitate o hotărîre pri
vind execuția bugetului C.C.S. pe 
anul 1958 și bugetul C.C.S. pe 
anul 1959, precum și raportul 
Comisiei de revizie.

Lucrările plenarei C.C.S. con
tinuă.

Delfino, consilier și Roberto Ben
jamin Garcia Moritan, al IlI-lea 
secretar la Legația Argentinei 
din București.

Cu acest prilej, ministrul Re
publicii Argentina și tov. Ion 
Gheorghe Maurer au rostit cu- 
vîntări.

Referindu-se la bunele relații 
dintre Republica Argentina și 
Republica Populară Romînă, dl. 
Ernesto Roque Piaggio și-a expri
mat dorința de a acționa pentru 
întărirea legăturilor de prietenie 
care există între cele două țări.

In răspunsul său, tov. Ion Gh. 
Maurer, Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, și-a ex
primat încrederea că prin efortul 
ambelor guverne aceste relații 
cordiale se vor dezvolta tot mai 
mult, în interesul ambelor po
poare și al colaborării interna
ționale.

Toate forțele tinerilor muncitori 
din turnatorii

împotriva rebuturilor
Să întărim combativitatea și eficacitatea 

posturilor utenpste de control
(Urmare din pag. l-a) 

baza unui grafic sugestiv și 
convingător care reda dinamica 
reducerii procentului de rebuturi 
la principalele repere din cele 
două turnătorii, între 15 decem
brie 1958 și 15 ianuarie 1959.

Discuțiile au subliniat faptul 
că ținerea consfătuirii a fost bine 
venită, că participanții — membri 
și responsabili ai unor posturi 
utemiste de control din întreprin
deri metalurgice — au avut de 
învățat din experiența celor două 
posturi utemiste de control de la 
uzinele „Steagul Roșu". Totoda
tă, participanții la discuții — 
printre care Iosif Varga de la u- 
zina „Metrom“, Aurel Manoie de 
la baza de utilaj a întreprinderii 
de construcții nr. 3 ș.a. — au vor
bit despre felul în care muncesc 
posturile utemiste de control res
pective.

Sînt astfel posturi utemiste de 
control ca cele de la uzinele 
„Ernst ThSUtnann*' „Metrom“ și 
altele care rezumă activitatea lor 
la acțiuni spontane, sau în cel 
mai fericit caz se ocupă numai 
de gazeta de perete pe care o e- 
ditează. Deși rebuturile în turnă
toriile acestor uzine constituie 
încă o problemă, existând posibi
lități importante de reducere a 
acestora, posturile utemiste de 
control s-au ocupat de cu totul 
alte probleme neesențiale, lătu
ralnice ca de pildă prezența la 
unele activități sportive și cultu
rale, anumite atitudini manifesta
te de tineri în afara uzinei și 
altele.

Arătînd că plenara Vf-a a C.C. 
al U.T.M. a indicat organelor și 
organizațiilor U.T.M. să ia mă
suri pentru îmbunătățirea activi
tății posturilor utemiste de con
trol în scopul creșterii combati

CRUCEA ROSIE ARAL
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vității și eficacității 
vorbitorii au subliniat totodată 
necesitatea ca organizațiile 'de 
bază comitetul orășenesc U.T.M. 
să sprijine mai temeinic activita
tea posturilor utemiste de control.

în legătură cu pregătirea și 
desfășurarea acestei consfătuiri 
trebuie să arătăm însă că au 
existat unele lacune serioase. 
Participarea responsabililor și 
membrilor posturilor utemiste de 
control nu a fost pe măsura ne
cesității ridicării pe o treaptă din 
ce în ce mai superioară a activi
tății acestora. In legătură cu a- 
ceasta trebuie spus și faptul că 
activiștii Comitetului orășenesc 
U.T.M. Orașul Stalin au dovedit 
multă superficialitate în organi
zarea și pregătirea consfătuirii.

Nu trebuie uitat faptul că, așa 
cum a subliniat Plenara a Vl-a 
a C.C. a U.T.M., posturile ute
miste de control au fost create 
pentru a ajuta organizațiile de 
bază U.T.M. să lupte împotriva 
leneșilor, risipitorilor și a tu
turor celor care îngreunea
ză bunul mers al producției. Cu 
ajutorul posturilor utemiste de 
control, organizațiile de bază 
U.T.M. trebuie să educe tineretul 
în spiritul intransigenței față de 
lipsuri și al atitudinii socialiste 
față de muncă.

In cadrul consfătuirii s-a sub
liniat faptul că una dintre princi
palele probleme ale posturilor 
utemiste de control din turnătorii 
trebuie să fie tocmai lupta împo
triva rebuturilor, pentru găsirea 
și propunerea unor soluții care să 
ducă la reducerea continuă a pro
centului de rebuturi.

Comitetul orășenesc U. T. M. 
Orașul Stalin trebuie să tragă 
concluzii serioase din lipsurile 
ieșite la iveală în cadrul consfă
tuirii ca și cu prilejul pregătirii 
acestei consfătuiri pentru ca pe

acestora, viitor, posturile utemiste de con
trol din turnătoriile uzinelor ora
șului să dea dovadă de mai mul
tă eficacitate și combativitate în 
susținerea luptei tinerilor din 
turnătorii împotriva rebuturilor.

Tinerii de la „Unirea“Cluj 

Vor reduce rebuturile 
cu 1-2 la sută
(Urmare din pag. l-a)

buturilor. Insuficienta calificare și 
lipsa de disciplină a unor tineri de 
la turnătorie au adus pagube se
rioase întreprinderii.

Astfel, m noiembrie—decembrie 
1951, din 3.000 bucăți pîlniî 
pentru camionul „Steagul Roșu", 
689 bueăți au fost rebutate. Ute- 
mistui Mora Iacob și alți doi tineri, 
care au turnat aceste piese sînt, în 
general, buni lucrători. Cu toate -a- 
cestea ei nu Tespectă în totdeauna 
disciplina tehnologică, lucru care 
face ca unele piese să fie prost 
formate, prost turnate.

Pe baza cercetării posibilităților 
existente, tinerii au hotărît în a- 
dunarea generală să reducă rebu
turile sub coeficientul admis cu 
1-2 la sută. Pentru realizarea a- 
cestui angajament, s-au hotărît 
măsuri concrete. Astfel, cabinetul 
tehnic, cercul A.S.I.T. și comitetul 
sindical împreună cu comitetul 
U.T.M, vor organiza pentru con
tinua ridicare a calificării tineri
lor un curs de minim tehnic. Co
mitetul U.T.M. va desfășura în a- 
celași timp o largă muncă politică 
pentru antrenarea tuturor tinerilor 
în bătălia împotriva rebuturilor. 
De asemenea s-a hotărît organiza
rea la turnătorie a unui post ute- 
mist de control care să-și îndrep'e 
atenția în deosebi în descoperirea 
și propunerea unor soluții care să 
contribuie la reducerea continuă a 
rebuturilor.

Mobilizați de organizația U.T.M., 
sub conducerea organizației de 
partid, tinerii de la uzina „Uni
rea" Cluj sînt hotăriți să depură 
toate eforturile pentru îndeplini
rea indicațiilor partidului privind 
reducerea continuă a procentului 
de rebuturi în turnătorii.

INFORMAȚII
Miercuri după-amiază a avut 

loc în Capitală ședința Biroului 
Consiliului de conducere al So
cietății pentru răspîndirea știin
ței și culturii.

In ședință s-a făcut analiza re
zultatelor activității desfășurate 
de Societate în anul 1958 și s-a 
dezbătut proiectul de plan pen
tru activitatea ce se va desfășura 
în cursul acestui an.

Miercuri dimineața s-a deschis 
In Capitală conferința de lucru a 
organizațiilor de turism din țările 
socialiste, în cadrul căreia vor fi 
discutate problemele publicității 
turistice.

La lucrările conferinței pârtiei, 
pă reprezentanți ai organizațiilor 
de turism din R. P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P. Ro, 
mină și Uniunea Sovietică.

I (Agerpreș)

In vremea cînd U.R.S.S. lansa pri 
mul său cincinal, partizanii capitalulu 
ridicau ironici și neîncrezători din 
umeri: „himeră", „fantezie", „specula 
ție“, „rodul unei imaginații neînfrînate” 
Pe atunci poporul sovietic își propunea 
să ajungă la o producție anuală de 10 
milioane tone fontă și 75 milioane tone 
cărbune.

Astăzi, U.R.S.S. își propune să atin
gă la sfîrșitul șeiptenalului o producție 
anuală de 65—70 milioane tone lontă 
și 600 milioane tone cărbune. Cu toate 
acestea, partizanii capitalului nu mai 
ridică ironici sau neîncrezători din 
umeri: „Acum știm că nu putem suba
precia aceste planuri și programe" de
clara recent senatorul american Hum
phrey.

Se poate deduce deci că între timp 
pînă și partizanii capitalului au ajuns 
să înțeleagă ceva din caracterul realist 
al planificării socialiste.

Apologeții burgheziei încearcă de a- 
ceea să creeze cel puțin impresia unei 
opoziții care ar exista între cerințele 
dezvoltării producției sociale și cerin
țele creșterii nivelului de trai al popu
lației. „Deși teoreticește s-ar putea ca 
programul trasat de Hrușciov să fie rea
lizabil, pentru înfăptuirea lui poporul 
rus va trebui să facă sacrificii colosa
le", scria la 16 noiembrie 1958 „New 
York Times".

Ce se poate spune despre o asemenea 
afirmație, decît că publiciștiL burghezi 
încearcă să aprecieze socialismul prin 
prizma legilor proprii economiei capi
taliste. In capitalism, în adevăr dez
voltarea producției este însoțită de 
îmbogățirea claselor exploatatoare și 
de pauperizarea relativă și absolută a 
maselor de zeci de milioane de oameni 
ai muncii. In capitalism există o con
tradicție antagonică între producție și 
consum; ea reprezintă o formă de ma
nifestare a contradicției fundamentale 
a capitalismului — contradicția dintre 
caracterul social al producției și însuși
rea privat-capitalistă a rezultatelor ei. 
Dar această contradicție antagonică 
proprie modului capitalist de producție 
este cu totul străină socialismului, 
unde creșterea producției duce la creș
terea necontenită a consumului întregii 
populații.

In legătură cu aceasta, merită să fie 
reamintit răspunsul pe care A. I. Miko- 
ian l-a dat recent celor care i-au pus 
întrebarea: ce ar putea da comunismul 
muncitorului american? Dînd un răs- 

puns indirect, Mikoian a remarcat că 
dacă în Uniunea Sovietică nivelul de 
dezvoltare al producției ar fi la iei ca 
în S.U.A., muncitorul ar trăi de două 
ori mai bine decît muncitorul american.

in acest răspuns lapidar se reflectă 
legea fundamentală a dezvoltării eco
nomiei socialiste, a aceleii orînduiri în 
care producția se dezvoltă în interesul 
întregii societăți, în care creșterea pro
ducției duce la ridicarea neîncetată a 
bunei stări a poporului. Această lege a 
economiei socialiste se oglindește pe de
plin în prevederile șeptenaluiui care, 
trasînd drumul construirii bazei tehnico- 
materiale a comunismului, desclrde 
larg porțile spre asigurarea unui nivel 
de trai comunist al populației.

in legătură cu această problemă, a 
asigurării celui mai înalt nivel de trai 
din lume al populației, în știința econo
mică se pune o problemă cu totul nouă. 
In adevăr, dacă din punct de vedere al 
producției bunurilor mateiriale se pot 
face oricînd comparații între nivelul a- 
tins în capitalism și cel din socialism, 
din punct de vedere al consumului per
sonal al oamenilor muncii asemenea 
comparații devin cu totul neconcluden
te. Intr-un recent studiu, revista „Kom- 
munist" analiza cele două împrejurări 
care fac ca în determinarea consumului 
personal socialismul să nu se poată o- 
rienta după nici un nivel atins în ca
pitalism.

Este vorba, în primul rînd, de faptul 
că cifrele medii, exprimînd consumul pe 
cap de locuitor în capitalism, ascund 
disproporțiile uriașe existente în reali
tate între consumul Claselor avute și cel 
al oamenilor muncii. Consumul mediu 
exprimă deci aici o sinteză statistică 
a unor extreme care nu pot fi grupate 
la un loc.

Este vorba, în al doilea rînd, de fap
tul că necesitățile membrilor societății 
socialiste, și cu atît mai mult ale celei 
comuniste, sînt superioare celor ale oa
menilor din capitalism și ele cresc 
neîncetat cu. fiecare pas pe care socie
tatea socialistă îl face înainte. Țelul pe 
care societatea socialistă și-l propurte 
este de aceea de a apropia, în condi
țiile istorice date, tot mai mult produc
ția și consumul popular de nivelul ne
cesităților în permanentă creștere al 
populației.

In această situație, stabilirea consu
mului corespunzător nivelului de trai 
.comunist nu se poate face prin com
parație cu cifrele medii din diferi

tele țări capitaliste, ci numai prin de
terminarea științifică a criteriilor consu
mului rațional al omului societății so
cialiste.

In Uniunea Sovietică, Gosplanul a 
inițiat deci, în diferite institute de cer
cetări științifice, lucrări menite să de
termine nivelul rațional al consumului 
popular. Stabilirea acestui nivel va 
permite totodată să se determine și no
țiunea de belșug comunist de produse, 
prin belșugul comunist de produse înțe- 
legîndu-se o cantitate care depășește cu 
anumite rezerve nivelul impus de ceea 
ce știința consideră necesar ca fiind 
consumul rațional.

Materialele preliminare întocmite a- 
rată că la sfîrșitul șeptenaluiui ne
cesarul populației va fi integral asi
gurat la o serie de produse alimen
tare, că la unele nivelul consumu

U. R. S. S. IN DRUM SPRE COMUNISM (Ill)

Spre ccl mal înalt 
nivel de (ral din lume
lui va fi superior celui atins în cele 
mai dezvoltate țări capitaliste, iar la 
altele se va apropia considerabil de 
acesta In ce privește țesăturile, îm
brăcămintea și încălțămintea, consu
mul populației se va apropia conside
rabil de nivelul mediu de satisfacere 
a nevoilor populației din S.U.A.

In ridicarea condițiilor Je viață ale 
oamenilor muncii un loc central îl 
ocupă îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit. Succesele obținute în această 
privință în U.R.S.S. în ultimii ani vor 
fi rapid dezvoltate în anii viitori. 
Este suficient să menționăm că în 
decurs de 7 ani urmează să fie con
struite cea. 15 milioane de aparta
mente la orașe și 7 milioane de case 
în localitățile rurale, ceea ce echiva
lează cu posibilitatea ca aproximativ 
2/5 din întreaga populație a U.R.S.S. 
să se mute în cursul șeptenaluiui în 
case și apartamente noi. Concomitent 
eu aceste înfăptuiri și în nemijlocit! 

legătură cu ele este prevăzută crește
rea vînzării către populație a mărfu
rilor de uz social-cultural și casn>c, 
îndeosebi a mărfurilor care ușurează 
munca femeilor în viața de toate zi; 
lele. Astfel, în comparație cu cei 7 ani 
precedenți, va crește vînzarea către 
populație la frigidere de 5,6 ori, la 
mașini de spălat și alte aparate de uz 
casnic de 8,8 ori, la mașini de cusut 
de 2,1 ori, la televizoare de 4,6 ori 
etc. Creșterea vînzării către populație 
a mărfurilor de uz casnic reprezintă 
numai o parte din importanta dezvol
tare a volumului comerțului cu amă
nuntul, dezvoltare care se bazează pe 
creșterea rapidă a veniturilor bănești 
ale populației. Intr-adevăr, concomi
tent cu mărirea numărului de munci
tori și funcționari în toate ramurile 
economiei naționale cu aproximativ

11,5 milioane persoane, veniturile 
reale ale muncitorilor și funcționari
lor, calculate pe cap de locuitor, vor 
crește în decurs de 7 ani cu 40%, iar 
veniturile reale ale colhoznicilor cu 
cel puțin 40%.

In determinarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, un rol important îl 
îndeplinesc în socialism și cheltuielile 
social-culturale ale statului. Și în a- 
ceastă privință există o deosebire ra
dicală între socialism și capitalism. In 
timp ce bugetul socialist alocă sume 
considerabile pentru acțiuni social-cul
turale, ceea ce reprezintă un izvor al 
ridicării sistematice a bunăstării mate
riale și culturale a populației, în statele 
capitaliste cea rfiaî mare parte a buge
tului este alocată cheltuielilor de înar
mare și de întreținere a aparatului de 
represiune. Dar deosebirea privește nu 
numai nivelul absolut al cheltuielilor 
social-culturale, ci și ritmul creșterii 
lor. De exemplu, în perioada 1950—• 

1958, calculate pe cap de locuitor, chel
tuielile social-culturale prevăzute în bu
getul federal al S.U.A. au crescut nu
mai cu 20 la sută, în timp ce în 
U.R.S.S. cheltuielile social-culturale au 
crsscut în același interval cu 189 la 
sută. Șeptenalul prevede aeurri o nouă 
creștere importantă a acestor cheltu
ieli. Este suficient să amintim că nu
mai pentru lărgirea rețelei de creșe și 
grădinițe de copii, școli internate și gru
puri semiinterne în școli, alocații pen
tru învățămîntul gratuit și ridicarea 
calificării, asistență medicală gratu'tă, 
sanatorii și case de odihnă, pentru aju
toare acordate muncitorilor și funcțio
narilor prin asigurările sociale de stat, 
ajutoare de stat pentru mamele cu copii 
mulți șj singure, pentru pensii, întreți
nerea azilelor de bătrîni, pentru plata 
salariului muncitorilor și funcționarilor 

în timpul concediului și alte plăți și 
ajutoare destinate oamenilor muncii se 
vor cheltui în 1965 aproximativ 345 mi
liarde ruble, ceea ce reprezintă o creș
tere de 60 la sută față do 1958.

In afară de cheltuielile amintite, au 
fost alocate sume considerabile pentru 
îmbunătățirea continuă a ocrotirii să
nătății populației; numai investițiile 
capitale în acest domeniu se vor ridica 
în șeptenal la peste 25 miliarde ruhle, 
destinate construcției de instituții ale 
ocrotirii sănătății, instituții de asigu
rări sociale, sportive etc

Sume importante sînt alocate dezvol
tării învățămîntului, științei, artelor. 
Este suficient să menționăm că în 1965 
numărul elevilor din școlile elementare 
de 7 ani și medii va crește cu circa 10 
milioane față de 1958; că numărul de 
elevi din școlile-inteirnate va ajunge 
la sfîrșitul șeptenaluiui la 2,5 milioane, 
crescînd astfel de 14 ori în raport cu 

anul trecut etc. Se va îmbunătăți și 
mai mult pregătirea specialiștilor cu 
studii de specialitate medii și supe
rioare, domeniu în care și astăzi 
U.R.S.S. deține supremația mondială. 
Cu toate acestea, în comparație cu cei 
șapte ani precedenți, vor fi pregătiți în 
șeptenal de 1,9 ori mai mulți ingineri 
pentru industrie, construcții, transport 
și comunicații și de 1,5 ori mai mulți 
specialiști agricoli. In domeniul difu
zării artei și culturii, se va ajunge ca 
la sfîrșitul șeptenaluiui fiecare sovhoz 
și colhoz să aibă instalația sa cinema
tografică ; vor fi construite 100 noi 
centre de televiziune și stații de televi
ziune ; tirajul cărților va spori pînă la 
1,6 miliarde de. exemplare, al revistelor 
de peste 2 ori etc.

Trecerea de la socialism la comu
nism este legată nu numai de îmbu
nătățirea bunăstării materiale a po
porului, ci și de dezvoltarea multilate
rală a aptitudinilor fizice și intelec
tuale ale omului societății comuniste, 
de posibilitatea ca el să-și pună me
reu mai puternic în valoare talentul și 
întreaga sa capacitate creatoare. In 
legătură cu această problemă merită 
să fie subliniat faptul că progresul 
tehnic, care caracterizează economia 
sovietică, duce nu numai la creșterea 
productivității muncii și la ușurarea 
muncii, dar schimbă însuși caracterul 
ei, sporind elementele activității inte
lectuale a lucrătorului. îmbunătățirea 
sistemului învățămîntului public, le
giferată recent în U.R.S.S.. este ea 
însăși parte componentă a vastului 
plan de ansamblu pus în slujba con
struirii intense a comunismului.

O însemnătate deosebită în proble
ma amintită o are reducerea zilei de 
lucru, deoarece, așa cum clasicii 
marxism-leninismului au arătat încă 
demult, de reducerea zilei de muncă 
este legată lărgirea posibilităților de 
odihnă și activitate personală a oame
nilor, de dezvoltare multilaterală a 
personalității lor. de ridicare a nive
lului lor cultural. în tezele raportului 
tovarășului N. S. Hrușciov este pre
văzut în această privință un întreg 
program eșalonat pentru următorii 
ani în modul următor: în I960 desă- 
săvîrșirea trecerii muncitorilor și 
funcționarilor la ziua de lucru ie 7 
ore, iar a muncitorilor din profesiile 
principale din industria minieră, care 
lucrează în subteran, la ziua de lucru 
de 6 ore; în 1962 desăvîrșirea trecerii 
tuturor muncitorilor și funcționarilor 

de la ziua de lucru de 7 ore, la săp- 
tămîna de lucru de 40 de ore; în 1964 
începerea trecerii treptate la săptămî- 
na de lucru de 30-35 de ore, măsu ă 
care urmează să fie desăvîrșită in 
1966-68. Ținîndu-se seama că penîru 
majoritatea muncitorilor și func.io- 
narilor este mai convenabil să lucreze 
6-7 ore pe zi și să aibă în schimb 2 
zile libere pe săptămină. în loc să lu
creze 5-6 ore pe zi și să albă o sin
gură zi liberă pe săptămînă, în teze 
este prevăzută introducerea săptămî- 
nii de lucru de 5 zile, adică asigura
rea a 2 zile libere pe săptămînă. 
Bineînțeles, toate acestea se înfăp
tuiesc concomitent cu ușurarea proce
sului muncii și fără reducerea sala
riilor. In felul acesta, în U.R.S.S. — 
în afară de marile înfăptuiri obținute 
în faza socialistă în direcția îmbună
tățirii permanente a condițiilor de 
muncă — vor exista ziua de muncă și 
săptămînă de lucru cele mai reduse 
din lume.

Creșterea bunăstării materiale șf 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
vor fi însoțite în șeptenal — așa cum 
am amintit — de un nou avînt al 
întregii activități culturale, artist’ce 
și de învățămînt, care să concure 
toate la ridicarea omului pe o nouă 
treaptă în calea spre dezvoltarea sa 
liberă și multilaterală, la „educarea, 
instruirea și formarea unor oameni 
dezvoltați sub toate aspectele și pregă
tiți sub toate aspectele, care să știe să 
facă de toate". (Lenin), la ridicarea 
conștiinței comuniste și a inițiativei 
oamenilor erei coniuniste, la formarea 
lor în spiritul colectivismului și al dra
gostei de muncă, al respectării înalte
lor principii ale moralei societății co
muniste.

înfăptuirea prevederilor șeptenalu
iui în iomeniul producției bunurilor 
materiale și al ridicării nivelului de 
trai al populației creează posibilitatea 
ca în decurs de 5 ani, după 1965, 
U.R.S.S. să se situeze pe primul loc 
din lume atît în privința volumului 
absolut al producției și al producției 
pe cap de locuitor, cît și al asigurării 
celui mai înalt nivel de trai din lume 
al populației — nivel inaccesibil oa
menilor muncii în capitalism — con
sfințind astfel victoria istorică de în
semnătate mondială a socialismului în 
întrecerea pașnică cu capitalismul.

Conf. ttniv.
COSTIN MURGESCU
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Este timpul ca puterile occidentale 
să dea un răspuns concret la problema 
încetării experiențelor cu arma nucleară

A. I. MIKOIAN 
a plecat spre patrie

GENEVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: In aceste zile 
pe culoarele Palatului Națiunilor 
unde are loc conferința reprezen
tanților U.R.S.S., S.U.A. și An
gliei în legătură cu încetarea ex
periențelor cu arma nucleară se 
remarcă faptul că ritmul lucrări
lor conferinței este atît de lent 
îneît el nu satisface cîtuși de pu
țin cererea opiniei publice mon
diale de a se înceta experiențele 
cu arma nucleară. La sfîrșitul 
săptămînii trecute s-a înregistrat 
un oarecare progres timid, cînd 
participanții la tratative au înce
put examinarea documentelor 
prezentate anterior în problema 
posturilor de control și inclusiv 
a articolului 4 al proiectului so
vietic al acordului. Curînd însă 
acest progres a încetat.

Această situație se explică prin 
faptul că de la începutul lucră
rilor conferinței și pînă în pre
zent delegațiile S.U.A. și Angliei 
au practicat tactica tărăgănărilor 
și amînărilor. In tot acest timp 
ele nu și-au expus în mod clar 
punctul de vedere asupra proble
mei atît de importante ca aceea 
a termenelor încetării experiențe
lor. Se creează impresia că 
S.U.A. și Anglia au făcut din 
problema termenelor încetării ex
periențelor, care frămîntă întrea
ga omenire, o monedă de schimb 
în jocul lor diplomatic. Ele re
fuză cu încăpățînare să examine
ze în mod concret acea parte a 
tratatului care se referă la ter
menele încetării experiențelor, 
pun pe primul plan problemele 
organizării sistemului de control, 
căutînd să dovedească că suc
cesul rezolvării problemei terme
nelor de încetare a experiențelor

depinde de reglementarea 
mei controlului. Totodată 
„propuneri" care constituie o în
cercare de a impune Uniunii So
vietice dictatul Angliei și S.U.A. 
în mecanismul controlului și de 
a subordona intereselor lor acti
vitatea organizației de control.

Ce-i drept, sub influența cere
rilor tot mai persistente ale opi
niei publice mondiale și în fața e- 
forturilor perseverente și a bună
voinței delegației U.R.S.S. care se 
străduiește să netezească calea 
spre realizarea unui acord, dele
gațiilor occidentale le vine tot mai
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In legătură cu tactica 
tărăgănărilor și amînă

rilor adoptată de 
delegațiile S. U. A. și 
Angliei la conferința 

de la Geneva

proble- 
ele fac

greu să continue această tactică. 
In legătură cu faptul că ședințele 
oficiale ale conferinței din 15 și 16 
ianuarie au fost contramandate, 
după cum s-a aflat în urma ce
rerii delegațiilor occidentale, în 
cercurile ziaristice și-a făcut loc 
convingerea că delegațiile occi
dentale vor da în sfîrșit un răs
puns în problema termenelor pri
vind încetarea experiențelor, ceea 
ce va permite conferinței să facă 
un pas înainte. Cele petrecute 
însă în ședința din 19 ianuarie pot 
fi caracterizate prin cunoscutul 
proverb: „Muntele a născut un

șoarece". S.U.A. au retras una din 
condițiile lor de care legau înce
tarea experiențelor și anume : de
pendența termenelor încetării ex
periențelor de „rezolvarea cu suc
ces a problemelor dezarmării". De
legația S.U.A. a retras această 
condiție lipsită de popularitate a 
cărei inconsistență este deja de 
mult timp clară chiar și persoane
lor necompetente. Prin această 
măsură S.U.A. au înlăturat una 
din părțile slabe ale poziției lor 
care era serios criticată în întrea
ga lume. Reprezentanții puterilor 
occidentale însă nici de data a- 
ceasta n-au pomenit nici măcar un 
cuvînt despre termenul valabilită
ții tratatului și nu au renunțat la 
o altă condiție a lor potrivit că
reia termenul încetării experiențe
lor trebuie să depindă de „eficaci
tatea funcționării sistemului de 
control". Ce înseamnă în mod 
practic această condiție ? Ea în
seamnă că orice participant la tra
tat ar putea să declare în orice 
moment că, după părerea sa, exis
tă lipsuri și lacune în sistemul de 
control și să proclame în legătură 
cu aceasta necesitatea revizuirii 
tratatului, ceea ce va periclita 
săși încetarea experiențelor.

Cu alte cuvinte, punctul de 
dere al S.U.A. și Angliei în
privește dependența valabilității 
tratatului de eficacitatea activită
ții sistemului de control ar face 
tratatul foarte șubred, neprecis, și 
îl va expune la tot felul de even
tualități.

Firește că dacă tratatul privitor 
la încetarea experiențelor va de
pinde de diferite eventualități, da
torită cărora experiențele pot fi re
luate în orice moment, aceasta nu 
va contribui cîtuși’-de’-puțin la slă
birea încordării internaționale.

Delegația U.R.S.S. insistă la 
conferință asupra adoptării unui 
acord eficient care ar duce la în
cetarea definitivă și necondiționa
tă a experiențelor cu arma nucle
ară. Guvernul sovietic a declarat 
încă înainte de începerea lucrărilor 
conferinței că este dispus să înce
teze experiențele imediat și pentru 
totdeauna, cu condiția că S.U.A. 
și Anglia își vor asuma aceeași 
obligație. Este timpul ca puterile 
occidentale să dea un răspuns con
cret în legătură cu aceasta.

in-

ve
ce

Proiectul sovietic al Tratatului de pace cu 
6ermania se bucură de un sprijin tot mii larg

PEKIN 21 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 21 ianuarie 
guvernul Republicii Populare Chi
neze a dat publicității o declarație 
in care sprijină propunerea guver
nului Uniunii Sovietice de a se 
convoca o conferință de pace pen
tru discutarea 
tului de pace

și încheierea Trata- 
cu Germania.

mare satisfacție proiectul sovietic 
referitor la tratatul de pace cu 
Germania".

In încheierea notei sale, guver
nul finlandez arată că este dis
pus să contribuie la o asemenea 
stabilizare și își exprimă spe
ranța că conferința va fi încunu
nată de succes.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 ianuarie 
A, I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și persoanele care îl însoțesc au 
plecat din New York la Moscova 
cu un avion coadrimotor de pasa
geri „Douglas-7“. intre New York 
și Newfoundland un motor al a- 
vionului s-a defectat în aer. Căpi
tanul avionului a anunțat că va 
trebui să aterizeze forțat pe aero
dromul Gander deasupra căruia 
trec liniile internaționale de comu
nicații aeriene.

Curînd după aceea s-a defectat 
și al doilea motor. De aceea căpi-

tanul avionului a revenit asupra 
hotărîrii sale și a anunțat că va 
ateriza pe cel mai apropiat aero
drom, aerodromul militar de la 
Argentia, (pe insula canadiană 
Newfoundland). In jurul orei 22 
(ora locală) căpitanul avionului a 
reușit să aterizeze in bune condi
ții pe aerodromul de la Argentia.

Agenția United Press Interna
tional anunță că la 21 ianuarie a 
sosit la Argentia un alt avion cva- 
drimotor cu care A. I. Mikoian și 
persoanele care îl însoțesc a ple
cat spre Copenhaga la ora 22 (ora 
Moscovei).

D. Eisenhower despre vizita lui 
A. I. Mikoian în S. U. A.

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
TASS transmite: In cadrul unei 
conferințe de presă, care a avut 
loc la 21 ianuarie, președintele Ei
senhower a declarat că convorbi
rile între A. I. Mikoian și oamenii 
de stat din S.U.A. au avut ca scop 
să se ajungă la o înțelegere clară 
a problemelor existente în prezent 
în relațiile dintre S.U.A. și 
U.R.S.S. Eisenhower a spus că 
aceste convorbiri nu trebuie privite 
ca tratative, ci ca o lămurire reci
procă asupra motivelor ce stau la 
baza pozițiilor celor două țări în 
numeroase probleme internaționa
le. Eisenhower a spus că în cursul 
întrevederilor dintre A. 1. Mikoian 
și oamenii de stat din S.U.A. nu 
au fost prezentate propuneri noi.

Comentînd, la rugămintea co
respondenților vizita lui A .1. Mi
koian în S.U.A., președintele Ei-

Că,senhower a spus de asemenea 
după cum speră el, A. I. Mikoian 
a fost informat cu precizie asupra 
poziției S.U.A. Potrivit spuselor 
lui Eisenhower, esențialul constă 
în aceea că S.U.A. doresc o înțe
legere cu U.R.S.S. și sînt dispuse 
să ducă tratative pe o bază rezo
nabilă, dar nu vor permite ca asu
pra lor să fie exercitate presiuni.

Răspunzînd la întrebarea asu
pra atitudinii sale față de o even
tuală călătorie a vicepreședintelui 
Nixon în U.R.S.S., președintele 
Eisenhower a emis părerea că 
orice schimb de vizite ale unor 
personalități de seamă este util. 
Asemenea vizite, precum și călăto
riile unor reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, oameni de știință, 
specialiști, a spus Eisenhower, 
contribuie la o mai bună înțelege
re reciprocă.

■•£>--------------------------------

ATENA 
transmite : 
Atena și-a 
mentul grec, 
continuare interpelarea partidului 
Uniunea democrată de stînga 
(E.D.A.) în legătură cu persecu
tarea democraților și cu normali
zarea situației politice din Grecia, 
interpelare a cărei discutare a fost 
întreruptă datorită vacanței parla
mentare cu prilejul sărbătorilor 
Crăciunului.

Ziarul „Avghi“ scrie că nu în- 
tîmplător această problemă a' de
venit problema centrală a actualei 
sesiuni a parlamentului.

In timpul vacanței parlamenta
re, scrie ziarul s-a intensificat sa
mavolnicia și persecutarea cetățe
nilor pentru vederile lor politice. 
Guvernul a declarat război presei 
din opoziție, se amestecă în trebu
rile sindicatelor, a arestat zeci de 
fruntași și membri ai E.D.A. etc.

Cu toate acestea lupta pentru 
democrație se intensifică în Gre
cia. Ziarele anunță noi manifestări 
ale opiniei publice din Grecia pen
tru eliberarea lui Manolis Glezos, 
în apărarea democrației. Cunoscu
tul scriitor grec M. Ludemis, a de
clarat într-un interviu acordat zia-

21 (Agerpres).—TASS 
La 20 ianuarie la 

reluat lucrările parla- 
. Va fi dezbătută în

rului „Avghi" că guvernul „poate 
numi spion pe Glezos numai pier- 
*ind simțul realității și patriotis
mului'*.

Un grup de 36 de concetățeni ai 
lui Manolis Glezos, care locuiesc 
în Atena, au adresat parlamentului 
o scrisoare în care cer eliberarea 
eroului poporului grec. Indepen
dent de vederile noastre politice, 
scriu ei, noi cunoaștem bine acti
vitatea patriotică și națională a lui 
Glezos. Sîntem inîndri de faptul 
că Glezos, care a chemat la rezi 
stență patria noastră pe atunci în
robită, precum și celelalte popoare 
din Europa care gemeau sub ju
gul hitlerist, este concetățeanul 
nostru. Cum se poate aduce o acu 
zație atît de gravă unui om care 
și-a riscat viața pentru patrie ? Ce 
impresie poate produce asupra po
poarelor Europei faptul că guver
nul grec acuză de spionaj pe cel 
mai bun dintre fiii săi ? Cerem li
bertate pentru eroul național !

în ultimele zile, din partea 
multor organizații obștești, politi 
ce și a altor organizații din nu
meroase țări ale lumii, au sosit 
noi scrisori și telegrame de protest 
împotriva persecutării eroului po
porului gfec> Manolis Glezos.

S-a deschis sesiunea 
Comitetului Executiv 

al U. L S.
VARȘOVIA 21 (Agerpres).— 

PAP transmite : La 21 ianuas 
rie s-a deschis la Lodz (R. P. 
Polonă) sesiunea Comitetului 
Executiv al Uniunii Internațio
nale a. Studenților. La sesiune 
participă reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret din 40 
de țări membre ale uniunii.

în prima zi a lucrărilor se
siunii J. Pelikan, președintele 
U.I.S., a prezentat un raport 
despre realizarea hotăririlor 
Congresului al 5-lea al Uniunii 
Internaționale a Studenților 
care a avut loc la Pekin, in 
cadrul dezbaterilor, care se 
vor încheia la 25 ianuarie, vor 

0 fi discutate printre altele, tar
ii cinile organizațiilor studențești 
A în lupta pentru pace, pregăti
ți rile în vederea celui de-al 
A Vll-lea Festival Mondial al Ti
ll neretului și Studenților, care 
V va avea loc la Viena, precum 
Q și stabilirea planului de activi- 
v tate al U.I.S. pe anul curent.

★ ★

Sesiunea Camerei Populare 
a R. D

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
Agenția PAP anunță că în legă
tură cu arestarea patriotului grec 
Manolis Glezos, conducerea gene
rală a Uniunii luptătorilor pentru 
libertate și democrație a adresat 
lui Karamanlis, primul ministru 
al Greciei, o scrisoare în care se 
spune :

In numele foștilor participant 
la mișcarea de rezistență și al de- 
ținuților din lagărele hitleriste de 
concentrare, grupați în Uniunea 
luptătorilor pentru libertate și de
mocrație, ne exprimăm profunda 
îngrijorare pentru soarta eroului 
național grec, Manolis Glezos, 
luptător al mișcării de rezistență, 
care a luptat împotriva cotropito
rilor hitleriști, în legătură cu •-

Testarea lui și trimiterea lui în 
judecata tribunalului militar.

Vă cerem să faceți tot ce vă stă 
în putință pentru eliberarea ace
stui mare patriot care se bucură 
de simpatia tuturor celor credin
cioși nobilelor idei patriotice și 
umanitariste ale mișcării de rezis
tență.

★
PRAGA 21 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite: La 19 ianuarie 
a avut loc la Praga ședința con
stitutivă a Comitetului ceho
slovac pentru apărarea lui Ma- 
nolis Glezos. In funcția de pre
ședinte al acestui comitet a fost 
aleasă G. Fucikova, văduva erou
lui național al Cehoslovaciei, Ju
lius Fucik.

Germane
— La 
Berlin 
a Re'

La

BERLIN 21 (Agerpres). 
21 ianuarie g-a deschis la 
sesiunea Camerei Populare 
publicii Democrate Germane, 
sesiune participă membri ai gu
vernului, reprezentanți ai oame
nilor muncii din capital's R. D. 
Germane, membri ai corpului di
plomatic. Pe ordinea de zi a se
siunii figurează declarația guver
nului R. D. Germane, planul eco
nomiei naționale pe anul 1959 și 
legea cu privire la bugetul de

ir
21 (Agerpres).VARȘOVIA

Guvernul polonez a remis amba
sadei sovietice din Varșovia o 
notă in care se spune printre al
tele :

Guvernul Republicii Populare 
Polone a studiat cu atenție nota 
Și proiectul Tratatului de pace cu 
Germania. El împărtășește întruto- 
tul părerea guvernului Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste că 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania corespunde intereselor 
păcii și securității internaționale In 
Europa.

Guvernul Republicii Populare 
Polone este gata să participe în 
termenul propus la o conferință 
de pace în scopul pregătirii și 
semnării Tratatului de pace cu 
Germania. Guvernul Republicii 
Populare Polone este de acord 
ca această conferință să albă loc 
la Varșovia,

stat pe 1959, precum și darea 
seamă cu privire la executarea 
bugetului de stat pe anul 1957.

IValter Ulbricht, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, a prezentat 
declarația guvernamentală.

După cum a arătat IV. Ulbricht, 
proiectul sovietic de tratat de 
pace, ca bază pentru conferința 
de pace, este acceptabil pentru 
toți germanii, cu excepția unui 
mănunchi neînsemnat de adepți 
incorigibili ai revanșei și de uti
litariști demenți. El corespunde 
principiilor coaliției antihitleriste 
și ține seama de învățămintele ce
lor două războaie mondiale.

Guvernul R. D. Germane, a a- 
rătat IV. Ulbricht, dorește să par
ticipe la o conferință de pace și 
la eventuale tratative preliminare 
cu cele patru puteri.

de

BUENOS AIRES 21 (Agerpres).— 
TASS transmite: In Argentina 
continuă greva generală. La 20 ia
nuarie întreprinderile industriale, 
instituțiile și porturile nu au lu
crat. în urma mobilizării lucrăto
rilor din transporturi — transpor
turile urbane au funcționat par
țial. Guvernul Argentinei ia dife
rite măsuri pentru înăbușirea gre
vei. Poliția a operat numeroase a- 
restări în rîndurile participanților 
la mișcarea grevistă. După cum a 
declarat șeful poliției din Buenos 
Aires, în zona în care sînt situate 
abatoarele au fost arestate 190 de 
persoane printre care 90 de con-

ducători ai sindicatelor și 20 de 
membri ai partidului comunist.

în seara zilei de 20 ianuarie, 
Jose Maria Guido, președintele 
ad-interim al Argentinei, a rostit 
o cuvîntare radiodifuzată în care 
s-a dedat la atacuri împotriva con
ducătorilor sindicatelor și ai Parti
dului Comunist. Guido a subliniat 
că guvernul este hotărit să ia mă
surile cele mai aspre împotriva 
greviștilor.

Plenara C.C al U.T.S. 
din R. P. Polonă

(
VARȘOVIA 21 (Agerpres).— 
La Varșovia a avut loc cea de-a 
VH-a plenară a Comitetului 
Central al Uniunii tineretului 
socialist care a dezbătut sarci
nile ce revin organizației în le
gătură cu campania de alegeri 
în organizațiile tineretului so
cialist.

Raportul Ia plenară a fost 
prezentat de V. Adamski, 
secretar al C.C. al Uniunii ti
neretului socialist. El a arătat 
că membrii ți activiștii Uniunii 
tineretului socialist participă 
activ la întrecerea în cinstea 
Congresului al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez. In țară au fost create peste 
1800 de brigăzi de producție ale 
tineretului care și-au luat anga
jamente în cinstea Congresului al 
III-lea al partidului. întrecerea 
tineretului în cinstea Congresu
lui al III-lea al Partidului Mun- 

a citoresc Unit Polonez, a conti- 
\ nuat V. Adamski, a coincis cu 
A campania de alegeri în organi- 
A zațiile Uniunii tineretului so- 
A cialist. în prezent în țară există 
u 10.200 organizații care cuprind 
0 peste 223.000 de membri. Ra- 
X portorul a arătat că în ultimul 
A timp au fost primiți în rîndu- 
V rile Partidului Muncitoresc Unit 
\ Polonez peste 2.500 de membri 
A ai Uniunii tineretului socialist. 
A V. Adamski a acordat o mare 
v atenție educației ideologico-po- 
\ litice a membrilor Uniunii ti

neretului socialist.

IN CUBA
Crește mișcarea de protest 

împotriva amestecului S. U. A.

HELSINKI 21 (Agerpres). — 
în răspunsul său la nota sovie

tică din 10 ianuarie, în care se 
propune convocarea unei confe
rințe la Praga sau la Varșovia, 
în vederea încheierii Tratatului 
de pace cu Germania,- guvernul 
finlandez arată că „salută cu

MOSCOVA 21— Corespondentul 
Agerpres transmite: La 20 ianua
rie a.c. s-au încheiat la Moscova 
lucrările celei de-a 11-a sesiuni or
dinare a Comisiei sovieto-romîne 
de colaborare tehnico-științifică.

La sesiune au fost discutate pro
bleme privind schimbul de docu
mentație tehnico-științifică în dife
rite domenii ale economiei națio
nale și au fost analizate rezulta
tele îndeplinirii hotăririlor adoptate 
la sesiunea anterioară. Părțile 
constatat cu satisfacție că și 
perioada de după sesiunea 10-a 
laborarea tehnico-științifică 
desfășurat cu succes.

In conformitate cu protocolul 
semnat la actuala sesiune, Uniu
nea Sovietică va transmite R. P. 
Romîne documentație tehnică asu
pra unor utilaje și procedee teh
nologice ale industriei petrolului și

au 
în 

co- 
s-a

ft

Cînd un negustor de postav 
se jură pe toți dumnezeii că nu 
cîștigă nimic la el și ți-l vinde 
numai pentru că te simpatizea
ză, atunci cu siguranță el 
minte. Cercetează mai cu aten
ție marfa, uită-te la ea în zare, 
pe la margini. Nu se poate să 
nu descoperi un defect. în ca
zul nostru, fiind vorba de un 
negustor evoluat, acesta nu mai 
folosește efemera vorbire, ci 
cuvîntul scris, iar în prăvălie 
— așa cum se cuvine unei în
treprinderi particulare de la 
mijlocul secolului nostru ci
vilizat — nu vinde direct patro
nul, ci un subtil și erudit am
ploaiat, mînuind cu ușurință 
paradoxul și comparația, fă- 
cînd investigații în istorie cu 
un aer de adîncă seriozitate. 
Prăvălia cu pricina este revista 
franceză „Paris Match*, una 
din sucursalele . ideologice ale 
capitalismului francez. Zelosul 
salariat este ziarist reacționar 
de meserie și răspunde la nu
mele de Raymond Cartier. Cel 
mai neobișnuit lucru e aici 
marfa pe care vrea s-o plaseze 
cititorilor. Ea are coadă blondă 
de cal și picioare zvelte și nu se 
vinde cu metrul... E drept că 
e la fel de strident colorată ca 
și o marfă menită să ia ochii 
cumpărătorului. Se numește 
Brigitte Bardot și este ..stea* 
de cinema. Cea mai mare par
te dintre cititori n-a auzit pro
babil de acest nume. Nici nu e

Peste o sută de șomeri din orașul Neapole (Italia) au organizat o demonstrație în fața primăriei 
orașului, cerînd de lucru, dreptul la existență. Ei au fost însă atacați de polițiști care i-au somat să 
se împrăștie. Intre polițiști și șomeri s-a produs o ciocnire în cursul căreia au fost răniți mai mulți 

muncitori șomeri. In fotografie: în timpul demonstrației din fața primăriei din Neapole

industriei chimice, industriiei con
structoare de mașini, construcțiilor 
și agriculturii.

La rindul ei, R. P. Romină va 
transmite Uniunii Sovietice docu
mentație tehnică în problemele in
dustriei chimice, petrolului, prelu
crării lemnului și agriculturii.

Au fost discutate și aprobate 
planurile de colaborare între in
stitutele de cercetări și de proiec
tări din cele două țări, în cadrul 
cărora specialiștii sovietici și ro- 
mîni vor studia în comun diferite 
probleme în domeniul petrochimiei, 
chimiei și construcțiilor, care pre
zintă interes pentru cele două țări.

In timpul sesiunii, membrii de
legației romîne au vizitat unele în
treprinderi industriale.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de sinceră 
prietenie și Înțelegere reciprocă.

HAVANA 21 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă occidentale con
tinuă să transmită numeroase in
formații în legătură cu situația din 
Cuba.

In țară continuă mișcarea de 
protest împotriva amestecului 
S.U.A. în treburile interne ale 
Cubei.

După cum anunță agenția Uni
ted Press International, în parcul 
central din Havana a avut loc un 
mare miting în cadrul căruia s-a 
cerut pedepsirea partizanilor lui 
Batista vinovați de crime împo
triva poporului cuban. La miting 
vorbitorii și-au manifestat indig
narea față de atitudinea guvernu
lui și presei americane, care se 
opun măsurilor juste de pedepsire 
adoptate de justiția din Cuba.

Aceeași agenție anunță că con
siliul Universității din Havana a 
botărit să înlăture din Universi
tate pe acei care au colaborat cu 
regimul dictatorului Batista,

Potrivit agenției Associated 
Press, Ministerul pentru Redobîn- 
direa Bunurilor înstrăinate al 
Cubei a anunțat că la domiciliul 
unuia din cei mai apropiați cola
boratori ai lui Batista, Domingo 
Morales Castillo, fost multă vre
me secretar al președinției, a fost 
descoperită o casă de bani în care 
se aflau 6.000.000 dolari în acțiuni 
și 121.000 dolari în bani. Minis
terul a anunțat de asemenea că a 
descoperit acțiuni în valoare de 
5.000.000 dolari aparținînd celor 
cinci fii ai lui Batista.

va Informam

Cînd un amploaiat al culturii 
burgheze decadente filosofează...

de mirare; el n-are aproape ni
mic de->a face cu un actor de 
cinema în sensul pe care ne-am 
obișnuit noi să-l dăm acestei 
noțiuni. Pe Jean Gabin, MicheP 
Simon, Yves Montand, Simone 
Signoret, Michel Morgan și 
alți actori de talent pe care i-a 
dat cinematografia franceză, îi 
știm prea bine. Dar Brigitte 
Bardot ?

Și totuși numitul R. Cartier 
îi închină 6 pagini și jumătate 
dintr-un număr al revistei „Pa
ris Match*, cu ilustrații înfă- 
țișînd-o, fie dormind pe stînga, 
fie din profil sau privind de 
după o perdea. Mă rog, dacă 
ar fi urmat o simplă descriere 
a vieții amoroase a acestei 

. pseudo-actrițe, fără talent și 
nici nemaipomenit de frumoasă, 
dar care apare în filme cu cît 
mai puține haine pe ea, n-ar fi 
fost prea de mirare. Dar nu s-a 
oprit aici. Articolul lui R. C. 
se intitulează „Brigitte Bardot 
— fenomen social* și pentru 
redactarea lui, se spune, au 
fost consultați moraliști, psiha
naliști și sociologi. Că este un 
fenomen social nu ne îndoim ți- 
nînd cont de rolul pe care-l

joacă în acțiunea de corupere 
morală a tineretului pe care o 
desfășoară instituțiile de „cultu
ră" burgheze. Dar nu aceasta a 
vrut să spună R. C. Cum se ex
plică succesul Brigittei Bardot, 
se întreabă el, care e misterul 
popularității ei în Franța, Ame
rica, în Brazilia și Mexic ? A- 
cest nume a pătruns pînă și în 
parlamentul britanic, cînd depu
tatul laburist Leslie Hal a pro
pus să fie numită în... Camera 
lorzilor (Acea
sta, fie vorba în
tre noi, pentru 
a întoarce pri
virile opiniei 
publice spre o 
instituție care 
nu se bucură 
astăzi de destu
lă autoritate).

N-o să redăm amănunțit în
treaga pledoarie a autorului 
menită să justifice pomposul 
titlu dat articolului pentru că 
chiar aici se discută ironic 
despre puținele virtuți cu care 
e înzestrată actrița, precum și 
zarva nejustificată creată în 
jurul ei. (Marele actor francez 
Jean Gabin a refuzat să joace

alături de ea pe motiv că e 
prea vulgară). Dar angajamen
tul pentru film era semnat (așa 
că a trebuit să fie adus pe pla
toul de filmare cu ...portăre
lul). Mistificarea începe acolo 
unde R. Cartier vrea să ne do
vedească că vulgaritatea, lipsa 
de elementară pudoare, perver
sitatea și cinismul sînt un feno
men
nostru și

că ace- 
au găsit 
„întru- 

ideală*. 
se
se

natural pentru secolul 
că meritul lui Bar

dot este 
ste vicii 
în ea o 
chipare

Iată cum 
încearcă să 
transforme efec
tul în cauză. 
Dar faptele pe 
care chiar Car-

pune la dispoziție, 
totul altă concluzie.

hula-hoop-ul, comics-urile. Nu 
este decît un biet instrument 
cu care regizorii imorali sau 
cei care-i fac o deșănțată publi
citate au tras o cacialma pu
blicului mic-burghez cu gusturi 
pervertite, prezentîndu-i drept 
idol o actriță oarecare, care 
citez .* „Joacă prost, vorbește 
fals și rolurile pe care le-a 
creat au fost execrabile*. Pe 
drept cuvînt opinia publică a 
unui orășel american în care 
un film de-al ei a . stîrnit un 
lung și comic scandal, era de 
părere că dacă Bardot ar veni 
normal îmbrăcată, nimeni n-ar 
remarca-o... Dar Bardot

tier ni le 
duc la cu 
Brigitte Bardot, copilul normal 
al unor burghezi parizieni, 
fără urmă de har, a fost lansa
tă în atitudini obscene, de scan
dal, pentru filme de scandal, de 
aceleași cercuri care răspîn- 
desc în Occident imoralitatea,

vine 
dezbrăcată și din asta se aleg 
cu cîștiguri grase diversele 
cercuri interesate în succesul ei, 
cu asta sînt întreținute isteria 
și dezmățul care fac ca o parte 
a tineretului occidental să se 
țină departe de adevăratele fră- 
mîntări ale epocii noastre, să se 
lase tîrît în ignoranță și des- 
frîu. Dar, deși totul pare 
simplu, autorul nostru — in 
misiunea-i ingrată — se simte 
nevoit să „teoretizeze* cazul 
Bardot. Cel mai amuzant e că 
el plasează pînă și aici, într-un

caz care, cum singur spune „ține 
mai mult de poliția de mora
vuri*, teoria răsuflată a așazi- 
sului „capitalism popular*, 
foarte la modă astăzi în Apus. 
Fraza e colosală prin stupidi
tatea ei și merită a fi repro
dusă : „Ea (adică Brigitte Bar
dot n.a.) dovedește că societa
tea noastră tinde să-și niveleze 
din ce în ce cultura printr-o 
mișcare care democratizează 
burghezia și îmburghezește pro
letariatul*... (?!?).

Acesta să fie adevărul ? De
sigur că „nivelarea" are loc 
doar în mintea înfierbîntată a 
autorului nostru, este o dorință 
a lui care — însă — nu cores
punde realității. Cultura deca
dentă a capitalismului este urîtă 
de proletariat ca și de toți 
oamenii simpli din Occi
dent, iar marfa pe cars 
vrea s-o plaseze R. Cartier —- 
și alții ca el — nu se bucură de 
căutare de cît la burghezii îm
buibați care-și mîngîie pînte- 
cele, căscînd gura la picioarele 
zvelte și la o blondă cu coadă de 
cal. Niciun om cu bun simț din 
Occident nu va confunda vreo
dată pe Brigitte Bardot cu cul
tura înaintată a secolului XX9 
cum nu poate confunda arta cu 
surogatul și simțămintele înalte 
cu cele josnice, pe care le cul
tivă din plin, conștient, socie
tatea capitalistă.

S. VOINESCU

PEKIN. — La 21 ianuarie, la 
Ambasada Republicii Populare 
Romîne din Pekin a avut loc, cu 
prilejul sărbătoririi Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne, o conferin
ță de presă la care au patricipat 
ziariști chinezi și străini.

PRAG A. — La invitația minis
trului Afacerilor Externe al R. Ce
hoslovace, V. David, a sosit la 
Praga, la 21 ianuarie, pentru o 
scurtă vizită, A. Răoacki, minis
trul Afacerilor Externe al R. P. 
Polone.

MOSCOVA. - La 21 ianuarie 
s-a încheiat conferința anuală a 
Comitetului reprezentanților îm
puterniciți ai statelor membre ale 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare. Reprezentanții celor 12 
state au semnat protocolul cu pri
vire la dezvoltarea continuă a co
laborării științifice dintre țările 
lagărului socialist în domeniul 
cercetărilor nucleare.

MOSCOVA. — La 21 ianuarie, 
cu prilejul împlinirii a 35 de ani 
de la moartea lui V, I. Lenin, a

avut ioc la Moscova solemnitatea 
dezvelirii unei plăci comemorative 
tn amintirea marelui conducător 
ai proletariatului.

ROMA. — La Neapole a avut 
loc prima ședință a Comitetului 
Central al Partidului Socialist Ita-. 
Han. ales la Congresul al XXXIII- 
lea al partidului, care s-a terminat 
zilele acestea. Problema principală 
la ordinea de zi a ședinței C.C. a 
fost alegerea conducerii partidului.

In comoonenfa conducerii parti
dului au fost aleși numai adepta 
lui Nenni. Membrii conducerii au 
reales pe Pietro Nenni in tuncția 
de secretar al partidului socialist.

MOSCOVA. — La 20 ianuarie 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P C U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S S., 
a participat la o reuniune a ab. 
solvențilc Facultății de fizică a 
Universității de stat din Moscova.

MOSCOVA — Pînă în ziua de 
22 ianuarie ora 6 dimineața cel 
de al treilea satelit sovietic a în
conjurat pămîntul de 3483 ori.

sasam
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