
@e. aport poate adu.ee
TINERETUL 
la valorificarea complexă 
a lemnului

Proletari din toate țările, uniți-vă!

inereruiui
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 a pus în fața sectoru
lui industrializării lemnului, a 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din fabricile noastre, sar
cini de mare răspundere legate de 
industrializarea și valorificarea su
perioară a masei lemnoase. Tot
odată plenara a trasat linia înfăp
tuirii unui vast program de dez
voltare a industriei lemnului în 
cadru] căruia vor fi date în func
țiune în anii ce vin, noi unități de 
producție moderne și complexe de 
industrializare a lemnului, asigu- 
rînd astfel realizarea unei produc
ții sporite și o valorificare supe
rioară a lemnului.

Este neîndoielnic că tinerilor care 
lucrează în această importantă ra
mură a economiei noastre, li se 
deschid perspective largi pentru 
desfășurarea activității lor crea
toare, căci elanul și abnegația de 
care au dat dovadă, în atîtea rîn- 
duri, reprezintă o mare forță care 
poate și trebuie să fie mobilizată 
«lin plin în lupta pentru înfăptui
rea directivelor partidului și gu
vernului. în anii regimului demo
crat-popular sectorul nostru a cu
noscut o puternică dezvoltare. în 
cei peste 10 ani de Ia naționalizare 
vau construit 12 fabrici noi, moder
ne de cherestea, dintre care cele 
mai mari, de la Vatra Dornei și Va
duri, sînț complect mecanizate. 
Pentru valorificarea superioară a 
materialului lemnos în ultimii ani 
s-au construit și reprofilat o serie 
de secții noi pe lîngă fabricile 
existente. Pentru, valorificarea com
plexă a materialului lemnos sînt 
în curs' de construcție noi unități 
de industrializare a lemnului, prin
tre care combinatele de la Gălău- 
țași, Tg. Jiu, fabrica de lăzi decu
pate de la Serdaru, secții de par
chete la Arad, Tileagd și Hodoșa 
ele. în viitoarele luni urmează să 
se înceapă construcția altor unități 
importante

Plenara C. C. al P. M. R. din 
noiembrie 1958 subliniază că 
cu toate măsurile luate în ul
timii ani pentru valorificarea 
complexă a masei lemnoase, sec
torul industrializării lemnului 
este încă rămas în urmă față 
de prevederile Congresului al 
ll-lea al Partidului și că trebuie 
$ă lichidăm grabnic această întîr- 
ziere. Astfel «e pierd încă cantități 
apreciabile de masă lemnoasă prin 
gospodărirea nerațională a acesteia; 
rebuturile sînt uneori destul de 
mari ; se folosesc încă în mică mă
sură materiale de dimensiuni mici 
din care s-ar putea produce noi 
sortimente; s-a făcut încă prea pu
țin pentru producerea anumitor 
prefabricate din lemn la fabricile

----------------------•

Terminarea 
construcției celui de-al 

ll-lea cuptor de 
fabricare a semi- 

cocsului de la Calan
Constructorii de pe șantierul 

uzinei de semicocs de la Calan 
au terminat lucrările de construc
ție ale celui de-al doilea cuptor 
de fabricare a semlcocsului prin 
fluidizare.

Noile cuptoare carbo-fluide de la « 
Calan concepute, proiectate și 
construite în tara noastră, repre
zintă un nou succes al tehnicii 
rominești. SetrJcocsul fabricat In 
aceste cuptoare este superior ce

il produs în cuptoarele vechi ale 
uzinei.

Ing. M. Ocheană
Director al Direcției Industrializă
rii Lemnului din Ministerul 
Construcțiilor, al Industriei Mate
rialelor de Construcții și al 

Industriei Lemnului

de cherestea, în vederea evitării 
pierderilor mari la folosire și prelu
crare ; în sfîrșit, datorită insuficien
telor eforturi pentru îmbunătățirea 
tehnologiei producției și raționali
zarea muncii, productivitatea se 
menține lă un nivel încă nesatis
făcător, chiar dacă față de anii tre- 
cuți s-au realizat progrese.

întreaga activitate din sectorul 
industrializării lemnului trebuie să 
se desfășoare în acest an sub lo
zinca : „MAXIMUM DE CHE
RESTEA ȘI PRODUSE VALORI- 
FICABILE DINTR-UN METRU 
CUB DE BUȘTEAN".

încă din primele zile ale acestui 
an, tinerii din cadrul sectorului 
nostru, mobilizați de organizațiile 
U,T.M., sub conducerea organiza
țiilor de partid, contribuie din 
plin la îndeplinirea obiectivelor și 
sarcinilor ce stau în fața noastră. 
Străduindu-se să studieze te
meinic și să cunoască problemele 
de producție, tinerii trebuie să a- 
plice metodele înaintate de lucru, 
să muncească cu perseverență și 
avînt pentru înlocuirea mijloace
lor de muncă de slabă productivi
tate cu instalații noi, avantajoase 
din punct de vedere economic și 
tehnic, să sprijine cu toate puteri
le lor propunerile care țintesc, la 
îmbunătățirea producției. Tinerii 
sînt chemați să ajute la asigurarea 
unei valorificări tot mai depline și 
superioare a masei lemnoase, în 
condițiile sporirii producției și 
reducerii prețului de cost, hșa cum 
ne-a indicat plenara C.C. al Par
tidului. O condiție importantă a 
realizării acestui țel este ridicarea 
simțitoare a calificării tinerilor. 
Nimeni nu se mai poate mulțumi 
astăzi cu ceea ce știe. Tehnica și 
organizarea din ce în ce mai com
plexă și mai perfecționată care se 
introduce în fabricile existente, 
noile fabrici care se construiesc pe 
baza tehnicii celei mai noi, ridică 
cerințe din ce în ce mai mari în 
fața fiecărui tînăr. Atît tinerii care

sînt In producție, cît și cei ce ur
mează cursurile școlilor din siste
mul de învățămînt al Ministerului 
Construcțiilor, al Industriei Mate
rialelor de Construcții și al Indu
striei Lemnului, trebuie să acorde 
toată atenția ridicării calificării lor 
profesionale.

Este necesar să arătăm că o se
rie de conduceri de întreprinderi, 
ca de pildă, T.l.L. Cîmpulung 
Moldovenesc, nu sprijină în mod 
suficient școala profesională. Con
ducerile întreprinderilor noastre 
sînt datoare să lichideze orice 
subapreciere a acestei acțiuni, căci 
de succesul ei depinde însăși rea
lizarea sarcinilor de producție.

Ridicarea continuă a calificării 
va da tinerilor putința să descope
re și să mobilizeze cît mai deplin 
rezervele interne ale întreprinde
rilor noastre, pe calea micșorării 
continue a pierderii de material 
lemnos, a reducerii rebuturilor și 
valorificării deșeurilor, a folosirii 
cît mai raționale a mașinilor, a 
manipulării gospodărești a mate
rialelor și a recuperării unor pro
duse secundare, a combaterii hotă- 
rîte a oricărei risipe în mînuirea 
valorilor materiale și bănești și a 
punerii în valoare a oricăror alte 
resurse, care există în toate unită
țile. Există, de pildă, posibilitatea 
ca printr-o atentă întreținere a 
mașinilor și respectarea tuturor 
condițiilor tehnice de debitare a 
buștenilor, să se elimine cu totul 
în 1959, bracul tehnic în fabricile 
noastre.

O mare răspundere revine în a- 
ceastă privință posturilor utemiste 
de control (din păcate acestea sînt 
încă prea puține în fabricile din 
sectorul nostru) care trebuie să 
devină nuclee puternice ale luptei 
pentru descoperirea și valorifica
rea tuturor rezervelor interne, ale 
luptei pentru calitate, pentru ridi
carea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost.

O atenție deosebită trebuie să 
acorde tinerii valorificării la ma
ximum a rămășiței de fabricație re
zultată la producția cherestelei ră- 
șinoase. Toată rămășița de fabri
cație, aptă pentru a servi ca mate
rie primă pentru celuloză, va tre
bui să fie dirijată spre secția de 
curățat respectivă, astfel ea să se 
atingă o producție de 50-60 kg. ră-

(Continuare în pag. 3~a)
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In întîmpinarea
„Zilei Ceferiștilor"

Tot mai bune condiții 
de muncă și viață
Ceferiștii, ca și ceilalți oameni 

ai muncii din patria noastră, se 
bucură de condiții de muncă și de 
viață din ce în ce mai bune. Ex
presie a prețuirii de care munca 
lor se bucură în statul nostru de
mocrat-popular sînt și numeroase
le înfăptuiri menite să le ușureze 
și să le ocrotească munca.

Anul trecut, în unitățile de căi 
ferate au fost executate lucrări de 
protecție a muncii pentru care s-au 
investit peste 34.000.000 de lei. 
Numeroase unități au fost dotate 
cu noi instalații de mecanizare, 
dormitoare pentru personalul de 
drum, băi etc. Pentru lucrări de 
tehnica securității s-au cheltuit a- 
proximativ 6 milioane lei, iar pen
tru echipament de protecție 12 mi
lioane lei.

Sume importante au fost inves
tite în lucrări tehnico-sanitare și 
de ventilație, pentru alimentație 
specială etc.

Distincții 
pentru realizări 

deosebite în munca
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Acțiunea de economisire a materialelor la fiecare loc de muncă a cuprins și pe muncitorii 
de la uzina „Grigore Preoteasa" din București.

In fotografie: Elena Căzănescu, responsabila brigăzii de tineret de la secția bobinaj, discu- 
tînd cu Georgeta Adăscăliței despre posibilitatea de a recupera cît mai multă sîrmă la bobinele 
auto. Foto: D. F. DUMITRU j

Se alătură chemării

■*$*«

Ceferiștii au obținut în cursul 
trimestrului IV al anului trecut re
alizări de seamă în dezvoltarea ca
pacității de transport, reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea 
siguranței circulației.

In mod deosebit s-au evidențiat 
colectivele stațiilor C.F.R. Timișoa
ra, Turda, Sinaia, Cîmpinița și Va
lea Călugărească, ale depourilor 
de locomotive București-Triaj, Satu 
Mare și Sighet, reviziilor de va
goane București-Grivița, Giurgiu- 
Nord și Strigoaia, mai multor sec
ții de întreținere a liniilor și al 
secției de centralizare și teleco
mandă Ploești-Triaj.

Pentru realizarea planului de 
transport în mod economic și în 
cele mai bune* condiții de ■ sigu
ranță a circulației, colectivele a- 
cestor unități au fost distinse cu 
Diploma Departamentului Căilor 
Ferate și a C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
telecomunicații. (Agerpres)

celor 8 întreprinderi din Capitală
== Numeroase colective de miin- 
s că din fabrici și uzine din în- 
= treaga țară continuă să se ală- 
|g ture chemării patriotice a ce- 
= lor 8 întreprinderi din Capitală 
= cu privire la realizarea de cit 
H mai multe economii în pro- 
== ducție.
|g -fr Analizînd posibilitățile exis- 
== tente pentru descoperirea și 
= valorificarea rezervelor interne, 
£ colectivele întreprinderilor in- 
= dustriale și ale exploatărilor 
== carbonifere și de minereu din 
H regiunea Hunedoara s-au anga-
|| jat să realizeze în acest an eco- 
gf nomii peste plan în valoare de 
ș= peste 62.376.000 de lei.
§ Numai întreprinderile »i-

derurgice, miniere, de construc
ții și unitățile C.F.R. din orașul 
și raionul Hunedoara vor reali
za economii în valoare de 
26.559.000 de lei.

ft Pină în prezent au răspuns 
acestei chemări majoritatea în
treprinderilor industriale din 
regiunea Pitești. In adunările 
care au avut loc și în consfă
tuirile de producție ținute, pe
troliștii de la trustul de foraj 
și de la trustul de extracție Pi
tești s-au angajat să economi
sească în acest an 14.879.000 
lei peste prevederile planului.
Marea parte a acestor economii 
se va obține ca urmare a redu
cerii prețului de cost în foraj.

Muncitorii și tehnicienii g 
de la fabricile de încălțăminte g 
„Solidaritatea" și „Dobrogeanu = 
Gherea" din Oradea s-au anga- g 
jat să realizeze în acest an s 
peste sarcinile planificate eco- == 
nomii în valoare de 950.000 g 
lei. zz

Ei desfășoară întrecerea pen- g 
tru cît mai multe economii sub || 
lozinca „Cel puțin 1 decime- = 
tru pătrat piele economisit la g 
fiecare pereche de încălțăminte == 
croită". Analizînd posibilitățile g 
pe care le au, muncitorii din || 
secțiile ștanțat de la cele două || 
întreprinderi s-au angajat să == 
economisească în același timp || 
peste 17.000 kg. talpă.

(Agerpres) §
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Vești 
de pe șantierul 

de la Chișcani — 
B r â i I a

1
'5 • Peste cîteva zile va in- 
/ tra în probe tehnologice sta- 
< ția experimentală de furfurol. 
$ • La începutul lunii mar-

? tie mașina de carton din ca- 
< drul fabricii de carton va in- 
S tra în probe mecanice.
> • 95 la sută din montajul
< mașinii de carton este termi- 
> nat.

Pe șantierul combinatului de la 
Chișcani din Brăila se desfășoară 
în prezent însemnate lucrări de 
construcții și montaje.

Acest mare complex industrial, 
rod al colaborării cu Republica 
Cehoslovacă, cu Republica Demo" 
erată Germană și Republica Popu
lară Polonă va fi înzestrat, în fi" 
nai, cu 4 fabrici de celuloză, cu o 
fabrică de cartoane, una de fibre 
artificiale, una de hîrtie, o fabri
că de valorificare complexă a stu
fului și o fabrică de electroliză 
clorosodică care va produce clor 
și sodă caustică.

Printre lucrările cele mai avan
sate de la Chișcani se află stația 
experimentală de furfurol care va 
produce materia primă necesrară 
industriei de fibre sintetice. Fur- 
furolul, care pînă acum se impor
ta, se va obține la noi in țară 
printr-o metodă de hidroliză a- 
cidă a deșeurilor din stuf. Acea
stă instalație va fi complect auto
matizată, iar peste cîteva zile va 
intra în probe tehnologice.

Fabrica de carton se află de a- 
semenea într-un stadiu foarte a- 
vansat. Ea este complect construi
tă, în prezent făcindu-se ultimele 
lucrări de finisare. în interiorul 
acestei fabrici se desfășoară în
tr-un ritm susținut mari lucrări de 
montaje.

Astfel la mașina de carton, 
montajul este terminat în propor
ție de peste 90 la sută, urmind ca 
la începutul lunii martie această 
instalație să intre în probe teh
nologice. Printre altele, fabrica de 
carton va produce : cartoane sim" 
plex, duplex, triplex care vor fi 
mult mai ieftine datorită faptului 
că și materia primă — stuful — 
este foarte ieftină în comparație 
cu lemnul din care se scoteau pînă 
acum aceste produse.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției

„U. R. R. S. în plin avînt 
al construirii

Cercurile agrozootehnice din J 
regiunea Craîova primesc un 
ajutor prețios prin aportul pe 
care-1 aduc profesorii și confe
rențiarii de la Institutul Agro
nomic din Craiova. In fotogra
fie : conf. univ. Opran Mir- 
cta, de la Institutul Agronomic 
din Craiova îndrumînd buna 
desfășurare a cercului agrozoo
tehnic de la G.A.C. „Gh. Dimi
trov* din comuna Bechet.

(Foto AGERPRES)

comunismului Folosirea

TINERII INOVATORI IN LUPTĂ 
jjentru reducerea continuă 

a prețului de cost
La ,tl Mai“^Ploețti

Intr-un singur an 223 de propuneri
de inovații

Inițiativa tinerilor de Ia „Encsel 
Manriciu* de a antrena un număr 
cit mai mare de tineri în mișcarea 
de invenții și inovații se bucură 
de o largă popularitate și în rin- 
dul tinerilor de la uzinele „1 Mai“- 
Ploești. Organizația U.T.M. de aici 
duce o susținută muncă educativă 
în rindul tinerilor, pentru stimu
larea inițiativei și a spiritului lor 
inventiv, pentru dezvoltarea miș
cării de invenți și inovații în rîn- 
dul tinerilor, în vederea sporirii 
productivității muncii și reducerii 
continue a prețului de cost, tradu- 
cînd astfel in viață indicațiile re
centei plenare a C.C. al P.M.R.

In cadrul uzinelor „1 Mai" din

raționala

„Fiecare tînăr — 
autorul unei inovații“

Miercuri seara e avut loc în 
ala Dalles din Capitală fe

stivitatea deschiderii Expoziției 
„U.R.S.S. în plin avînt al con
struirii comunismului", organiza
tă de A.R.L.U.S. cu sprijinul 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
și al Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă.

La deschiderea expoziție’ au 
luat parte tovarășii Atenase Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Invățămîntu- 
lui și Culturii. C. Scarlat și Ghi- 
zela Vass. membri ai C.C. al 
P.M.R., Mihai Suder, ministrul 
Construcțiilor și Materialelor de 
Construcție, dr. Voinea Marines
cu, ministrul Sănătății și Preve
derilor Sociale, Gh. Diaconescu. 
ministrul Justiției, Vasilp Dumi
trescu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, acad. Petre 
Constantinescu-Iași, Ch. Hossu, 
acad. Ilie Murgulescu și O. 
Livezeanu, vicepreședinți ei 
A.R.L.U.S.-ului, acad. N. Gh. 

f Lupu și acad. C. Ionescu-Sisești, 
membri ai Prezidiului Academiei

R.P. Romîne, conducători ai or
ganizațiilor obștești și ai institu
țiilor centrale, academicieni, oa
meni de știință și cultură, ziariști 
romîni și corespondenți ai presei 
străine.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R.P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a expo
ziției a fost rostit de acad, ilie 
Murgulescu care a subliniat că 
strălucitele realizări obținute de 
Uniunea Sovietică în toate dome
niile de activitate — oglindite 
elocvent în cadrul expoziției — 
umplu de bucurie și de admirație 
inimile oamenilor muncii de pre
tutindeni, demonstrind lumii în
tregi invincibila forță creatoare 
și superioritatea deplină a socia
lismului și comunismului.

Vorbitorul a scos . în evidență 
că tocmai oamenii sovietici care 
construiesc prima societate comu
nistă sînt și cei dinții care au

(Continuare in pag. 3->a)
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C.C. al U.T.M. a pus 
în fața organizațiilor 
U.T.M. sarcina de a 
îndruma in așa fii 
brigăzile de producție 
incit acestea să mun
cească asiduu pentru 
realizarea unor pro
duse de calitate su
perioară. O problemă 
care a preocupat mult 
brigada tinerilor ino
vatori de la atelie
rul de turbogeneratori 
pentru locomotive 
din Combinatul me
talurgic Reșița, a 
fost realizarea unor 
discuri de cărbune 
rezistente, cu un preț 
de cost cît mai scă
zut.

După studierea di
feritelor posibilități 
existente de folosire 
a rezervelor intens

deșeurilor
în vederea îmbunătă
țirii calității produse
lor, tînărul maistru 
Andrei David a găsit 
o soluție. Intr-o dis
cuție, el a propus 
ideea de-a folosi de
șeuri le electrozilor de 
cărbune provenite de 
la cuptoarele turnă
toriei din Mociur.

Au fost alese de la 
deșeuri cîteva capete 
de electrozi care nu 
mai puteau fi folo
site, cîteva bare și au 
fost trimise la ate
lierul de turbogene
ratori. Prin tăierea și 
strunjirea lor s-au 
obținut discuri de 
cărbune de călită e 
superioară.

In felul acesta au 
fost excluse o serie 
de operații costisitor 
re cum sini: cernutul 
ftrafiDslui ți șt nagw

lui de fum, presarea, 
arderea în cuptorul 
electric etc. Mai mult 
decît atît, se reali
zează economii la o 
serie de materii pri
me ce pot fi folosite 
în alte sectoare.

La probele prac
tice efectuate cu noi
le discuri realizate 
din deșeuri s-a re
marcat calitatea lor 
superioară, corespun
zătoare tuturor nor
melor tehnice. Prin 
înlăturarea unor ope
rații și folosirea de
șeurilor se poate rea
liza anual o reducere 
a prețului de cost la 
discuri în valoare de 
15.547 lei.

FILARET 
CARUNTU

[ lăcătnț

Ploești funcționează unul din cele 
mai frumoase cabinete tehnice din 
regiune, dotat cu o bibliotecă care 
cuprinde 21.017 volume cărți și 
reviste de specialitate.

în cursul anului 1958 au fost 
prezentate la cabinetul tehnic al 
acestei întreprinderi, un număr de 
223 propuneri de inovații și rațio
nalizări. Prin aplicarea celor mai 
bune propuneri de inovații în pro
cesul de producție s-au adus uzi
nei în anul 1958 economii post- 
calculate în valoare de 2.467.140 
lei.

Printre inovațiile aplicate în 
producție în cursul anului 1958, se 
numără și propunerea tinerilor in
gineri Constantin Trotoș și Smil 
Dorneanu cu privire la o noua teh
nologie de elaborare a oțelului re
fractar la cuptoarele electrice, 
care a adus uzinei economii post- 
calculate, numai pe 6 luni, în va
loare de 130.930 lei. De asemenea 
tînărul Nicolae Mocanu, normator 
la secția construcții metalice, a 
propus modificarea proiectului de 
execuție al suportului picior de la 
capra de vîrf a turlei de foraj 4 
LD-400-150, în scopul economisirii 
de material. Economiile antecal- 
culate ce pot fi realizate pe timp 
de un an prin aplicarea acestei 
propuneri se ridică la 54.216 lei.

Odata cu noul an 1959. mișca
rea de inovații s-a dezvoltat și mai 
mult în uzina noastra. Numai în 
cursul lunii ianuarie au fost pre
zentate 14 propuneri de inovații.

Printre acestea se numarâ și cele 
ale tovarășilor Nicolae Vulpe și 
Nicolae Mihai cu privire la o noua 
metoda de cimentare a oțelurilor 
cu ajutorul unei paste formată din 
negru de fum, păcură, dextrină și 
carbonat de sodiu.

Aplicarea acestor propuneri în 
producție, va aduce economii în
semnate și va contribui la reduce
rea prețului de cost al produselor.

GH. MINCU 
tehnician

Organizațiile de bază U.T.M. de 
la uzinele „Industria Sirmei" acov 
da o deosebită atenție dezvoltării 
mișcării de inovații. Sub lozinca 
„Fiecare tînăr — autorul unei 
inovații11 — tineretul a fost antre
nat și ajutat prin diverse metode 
să răspundă acestei chemări.

Astfel au fost create cercuri de 
minim tehnic creind astfel pentru 
tineri posibilitatea să contribuie 
prin propunerile lor la îmbună
tățirea, procesului tehnologic. Da
torită ridicării calificării profesio
nale, tinerii vin cu propuneri de 
inovații și raționalizări din ce în 
ce mai interesante.

Iată doar cîteva din inovațiile 
propuse de tineri în ultima peri
oadă, care aplicate in producție an 
făcut să crească simțitor producti
vitatea muncii: „Mecanizarea pre
sării maselotelor", o soluție origi
nală propusă de tînărul Cioca Fo
sile; „Mecanizarea tăierii barelor 
trase din sîrmă laminată“, propu
nere făcută de Arha Vasile.

0 inovație de o deosebită im
portanță a făcut tînărul Nagy Io
sif care a realizat fabricarea șirete
lor profilate prin rolare. Proce
deul vechi, prin trefilare, compor
ta o serie de greutăți. Sîrmă se 
uza prematur, iar productivitatea

era scăzută. Dispozitivul de fabri
care prin rolare realizat de tină- 
rul Hagy losif pe lîngă faptul că 
sporește productivitatea muncii 
are și avantaje noi : confecționa
rea rolelor e foarte ușoară, recti
ficarea și profilarea acestor role 
făcindu-se cu o mașină de rectifi
cat universală. De asemenea prin 
această metodă se pot confecționa 
unele profile greu realizabile și 
chiar irealizabile prin vechiul pro
cedeu.

IOSIF SZABO 
mecanic
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Clubul șl cantina fabricii de produse lactate din Remetea
Ei___  (Foto: AGERPRES)



dezvelită spiritul de răspundere
I

Ce a asigurat SUCCESUL
recentei sesiuni?

De vorbă cu prof. univ. SERGIU RAȘEEV — rectorul 
Institutului de petrol, gaze și geologie și lector univ.

ȘTEFAN DIAMANDESCU, secretarul comitetului U.T.M. t 
al institutului

g In institut domnea liniștea vacanței. Abia peste cîteva zile 
g aveau să înceapă din nou cursurile universitare. In biroul rec
fl torului, activitate obișnuită însă; s-au tras concluziile asuprii 
gj primului semestru și s-au discutat măsurile pentru ca munca 
jg să se desfășoare ritmic, temeinic, din prima zi -a noului semes- 
g tru. Despre aceste probleme le-am solicitat tovarășilor prof, 
g univ. Sergiu Rașeev, rectorul Institutului de petrol, gaze și 
Ș geologie și Ștefan Diamandescu, secretarul comitetului U.T.M. 

din acest institut un interviu
— Sesiunea care s-a încheiat, 

rezultatele obținute apar ca un 
progres evident în munca studen
ților.

Studenții institutului s-au pre
zentat la aproape 80 la sută din 
examenele programate și aproa
pe 70 la sută din aceste examene 
au fost promovate. Foarte sem
nificativ este procentajul notelor 
obținute: 60 la sută din examene 
au fost promovate cu note între 
7 și 10. Aceasta dovedește o 
creștere a conștiinței majorității 
studenților. Ei înțeleg mai bine 
că nu examenul propriu-zis valo
rează — acesta nu-i decît un mij
loc de verificare a cunoștințelor 
— ci pregătirea temeinică care 
trebuie să 
men, de-a 
ducție.

— Cum 
înțelegere 
lor ?

— Studenții au înțeles cît de 
necesar este să-și schimbe cu to
tul stilul de muncă, să ajungă la 
ridicarea calității muncii lor. De 
la începutul anului, toți factorii— 
cadre didactice, organizația U.T.'M. 
și asociația studenților, sub con
ducerea organizației de partid — 
n-au slăbit nici o clipă munca e- 
ducativ-politică în rîndul stu
denților pentru a-i ajuta să înțe
leagă mai deplin îndatoririle. De 
la începutul anului s-au organi
zat, meditații. consultații. Măsuri
le de intensificare a studiului, 
pentru ajutorarea studenților, au 
fost luate de la începutul anu
lui tocmai pentru a-i șterge stu
dentului impresia complect greși
tă că în sesiune vom inventa tot 
felul de forme pentru a-i ajuta 
să recupereze, în 15 zile, ceea ce 
trebuie învățat într-un semes
tru.

In munca profesional-educati- 
vă. s-a dovedit foarte utilă a- 
plicarea — mai întîi cu titlu de 
experiență și apoi ca o metodă 
generală — a inițiativei ca fie
care catedră să răspundă de ac
tivitatea unui an de studiu. In 
acest fel n-a mai fost nevoie să 
facem tot felul de comisii în se
siune; care abia atunci să încea
pă să se intereseze cum trăiesc 
și muncesc studenții. Cate
dra a făcut acest lucru de 
la începutul anului. S-a pus 
accent pe cunoașterea fiecă
rui student, a felului cum evo
luează el, s-a pus mare accent 
pe controlul periodic asupra sta
diului de pregătire la care se 
află studentul. In acest scop au 
fost folosite și probele de con
trol la disciplinele mai importan
te. Catedra s-a preocupat și de 
activitatea educativ-politică și 
culturală a studenților, s-a inte
grat în viața lor pînă la cele 
mai mici amănunte: a controlat 
cum își îngrijesc camerele la că
min, ce filme vizonează, ce cărți 
citesc etc.

— Care a fost contribuția or
ganizației U.T.M. și a asociații
lor studenților la buna desfășura
re a activității profesionale ?

— Organizația U.T.M. și aso
ciațiile studenților, sub conduce
rea organizației de partid, au a- 
vut un puternic rol în munca poli
tică în rîndul studenților, au 
susținut munca cadrelor didacti
ce printr-o muncă de mobilizare

dăinuie și după exa- 
lungul anilor, în pro-

s-a ajuns la această 
din partea studenți-

a studenților la învățătură. încă 
de la primele adunări generale 
U.T.M., unde s-au dezbătut docu
mentele plenarei C.C. al P.M.R. 
din iunie 1958, s-a ridicat foarte 
serios, ca un obiectiv de impor
tanță vitală, sarcina de a lega 
mai strins munca politică de sar
cinile noastre profesionale. Folo
sind orice prilej — adunările ge
nerale U.T.M., adunările de gru
pă, învățămîntul politic U.T.M.. 
gazetele de perete, activitatea cul
turală — studenții au fost con
vinși că trebuie să învețe, dar nu 
oricum, ci dozîndu-și eforturile, 
folosindu-și la maximum capaci
tatea de muncă. De la început 
s-a pornit la treabă cu lozinca 
„Cît mai bine pregătiți la toa
te examenele*1. Opinia colectivu
lui și-a spus sever cuvîntul, a 
fost puternic stimulată. Studen
ții muncitori, fii de muncitori și 
de țărani muncitori, veniti anul 
acesta în institut, precum și cei 
care învață în anii mai mari au 
influențat mult, în bine, impri- 
mîndu-i un suflu nou, muncito
resc, acestei opinii.

— începe un nou semestru; 
va găsi institutul pregătit pentru 
a desfășura, mai departe, o acti
vitate calitativ ridicată ?

— Toate străduințele noastre 
au fost îndreptate în acest scop. 
Avem certitudinea că semestrul 
doi va însemna un salt calitativ în 
activitatea profesională a studen
ților. Semestrul doi va fi marcat 
în deosebi, printr-o seamă de 
măsuri care să lege cît mai strins 
procesul de învătămînt de sarci-

Asocliațiile studenților vor împlini anul acesta trei ani de 
activitate. Sub conducerea organizațiilor de partid și sub îndru- 
marea organizațiilor U.T.M. din institutele de învățămînt supe- 

* ► rior, asociațiile studenților au reușit, în acest răstimp, să acu-
, ► muleze o bogată experiență de muncă, să găsească variate forme

menite să sprijine activitatea profesională, culturală, sportivă și 
[» socială în indisolubilă legătură cu munca politică ce se desfășoară 
, * în rindul studenților. Asocilațiile studenților luptind pentru apli- 

carea politicii partidului nostru își axează activitatea pe obiecti
vi vele muncii organizațiilor U.T.M., militează alături de acestea,
<[ sub îndrumarea lor pentru pregătirea unor specialiști cu o înaltă
S calificare profesională, cu un larg orizont de cunoștințe, bine pre-
Ji gătiți politicește, capabili să dea viață sarcinilor construcției so-

cialiste. Două din principalele aspecte ale muncii asociațiilor stu- 
*, denților desfășurată sub îndrumarea organizațiilor U.T.M. și sub 
V> conducerea organizațiilor de partid, vor fi oglindite in materialele 
< V pe care le publicăm astăzi.

munca
triotice

în zilele vacanței la Casa 
de Cultură a Studenților „Gri- 
gore Preoteasa"*

Foto: V. RANGA

Sub conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M. din In
stitutul agronomic Craiova a că
lăuzit activitatea asociațiilor stu
denților, mobilizîndu-le să-și adu
că contribuția efectivă la munca 
de educație comunistă a studenți
lor, la munca politică profesiona
lă, culturală, sportivă etc.

Planul activității asociațiilor stu
denților este, de fapt, o parte in
tegrantă a planului de activitate 
al organizației U.T.M. In acest 
plan comun de activitate, primul 
loc îl ocupă sarcina de a răspîndi 
învățătura marxist-leninistă, de. a 
propaga și lămuri în masa de stu
denți politica partidului nostru, de 
a desfășura o largă muncă de edu
cație patriotică a studenților. De 
fiecare acțiune în parte răspunde 
cite un membru al comitetului 
U.T.M. și un membru din consi
liul asociației studenților.

Trebuie să spun că în îndepli
nirea acestui plan s-au obținut 
pînă în prezent însemnate succese. 
O atenție deosebită am dat propa
gandei marxiste prin conferințe- In 
vederea combaterii misticismului 
care se mai manifestă încă la unii 
studenți, am organizat, cu ajuto
rul S.R.S.C., un ciclu de confe
rințe despre originea creștinismu
lui. Prima conferință a fost ținută 
de către tov. Tache Aurelian de la 
catedra de materialism dialectic 
și istoric a Universității „C. 1. 
Parhon" din București. S-au mai 
ținut conferințe cu teme interesan
te ca : „Viața și activitatea savan
tului romîn Emil Racoviță" (conf- 
Alexandru Buia, rectorul institutu
lui), „Impresii din U.R.S.S." (conf. 
I. Stancoveanu, președinte al 
Sfatului popular regional Craio
va), „Cultura și educația estetică 
și rolul lor în educația comunistă a 
■tineretului". în lunile care urmea
ză, după vacanța de iarnă, ccfflfe-

nile reiieșite din expunerea tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958. Aiu fost discutate planurile 
catedrelor alcătuite în acesț 
scop. Am să remarc doar
cîteva din măsurile pe care
și le-au propus catedrele. In 
cadrul cursurilor vor fi pre
date cu mult mai pe larg, acele
capitole care au o mai mare le
gătură cu sarcinile reeșite din 
planul pe '1959. Disciplinele teh
nice vor fi predate în mai strîn- 
să legătură cu problemele econo
mice, In acest scop, catedra de 
economje de ramură inițiază un 
ciclu de conferințe pentru cadre
le didactice de la disciplinele 
tehnice pentru a le familiariza 
mai bine cu problemele economi
ce. Rezultatele sesiunii ne-au a- 
ratat că trebuie să sporim preo
cuparea pentru legarea muncii 
teoretice de cea practică. De a- 
ceea, sîntem pe cade de a înce
pe dezvoltarea mai largă a la
boratoarelor și atelierelor care 
produc utilaj pentru laboratoare. 
Ne vom folosi la maximum de 
resursele interne ale institutului. 
După cum se vede planul — așa 
schematic cum vi l-am înfățișat
— promite o muncă susținută și 
mai ales o muncă strîns legată 
de sarcinile actuale ale construc
ției socialismului.

— Ce le rămîne studenților de 
făcut?

— Să învețe — nu-i o noutate
— dar să învețe mai bine. Să 
facă din munca ritmică o lege de 
activitate. Sesiunea de vară va fi 
mai grea, studenții vor avea mai 
multe examene și eforturile vor 
trebui să fie deci mai mari. Or
ganizația U.T.M. și asociațiile 
studenților își vor pune în planul 
lor de activitate, ca unul din o- 
biectivele principale, sarcina de a 
lămuri pe fiecare student să facă 
din sesiunea de vară o sesiune de 
promovare. Aceasta le va fi lozin
ca din prima zi a noului semes
tru.

rințele cu caracter politic-ideologic, 
științific, cultural și pe proble
me ale educației morale vor conti
nua. Consemn aici două teme pe 
care le socotesc foarte interesante: 
„Pagini de luptă din istoria 
U.T.C.“ și „Profilul moral al co
muniștilor", teme cărora ne pro
punem să le dăm o largă amploa
re, atît prin mobilizarea unui mare 
număr de participant, cît și prin 
alcătuirea unor panouri cu foto
grafii, citate din operele clasicilor 
marxism-leninismului, din operele 
literare în care sînt prezentate fi
guri de luptători comuniști.

Ne-am propus, de asemenea, să 
educăm la studenți dragostea pen
tru patria noastră socialistă, să-i 
ajutăm să cunoască îndeaproape 
realizările regimului nostru demo
crat-popular, să le mijlocim posi
bilitatea să-i cunoască îndeaproape 
pe acei ce muncesc în fabrici sau 
în G.A.S. și G.A.C. Asociația stu
denților a organizat, cu sprijinul 
anului IV al Facultății de mecani
zare, o conferință la clubul orașu
lui : „Despre istoricul Craiovei". 
Aceeași studenți au făcut o vizită 
la fabrica de ulei și zahăr de la 
Livezi-Podari. 100 de studenți din 
institut au vizitat uzinele de mașini 
agricole „7 Noiembrie", iar stu
denții anului I au făcut o vizită 
la G.A.C. Coțofeni.

Rezultatele muncii educative 
desfășurată în scopul de a dezvolta 
la studenți înaltul spirit al patrio
tismului s-au concretizat în entu
ziasmul cu care aceștia au parti
cipat la munca constructivă, la ac
țiunile patriotice. In institut au 
fost formate 19 brigăzi utemiste, 
de muncă patriotică, care au rea
lizat un număr de peste 13.000 ore 
muncă voluntară lucrînd în raio
nul Gura Jiului la plantarea viței 
de vie pe terenurile nisipoase și e- 
fectuînd lucrări pe șantiere. Disci- 

1 Regimul democrat popular a 
[creat studenților cele mai 
bune condiții de trai și de stu
diu. Săli de cursuri, labora
toare, biblioteci, cămine con- 
,fortab;le, cantine — toate a- 
’cestea le sînt puse la dispoziție 
[pentru a se pregăti să devină 
buni specialiști.

’ Și pentru studenții familiști 
[există astăzi o grijă deosebită. 
>Ei att la dispoziție cămine unde 
[locuiesc, în condiții bune, îm 
[preună cu familiile lor.
[ In fotografie, un aspect din 
^căminul studenților căsătoriți- 
al Institutului Politehnic din [ 
[București: Siel Constantin și j 
,soția sa, amindoi studenți în- 
>anul IV al Facultății de meta-[ 
[lurgie. [

Foto: D F. DUMITRU;
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plina, organizarea și elanul tine
resc manifestat de studenții noștri 
au fost apreciate de către comite
tul regional de partid,

După vacanța de iarnă, comite
tul U.T.M. și Consiliul asociațiilor 
studenților și-au propus să dez
volte activitatea patriotică, să 
amenajeze, tot prin munca volun
tară a brigăzilor patriotice, o ba
ză sportivă în incinta Facultății 
de agricultură. Studenții anilor 1 
și II vor participa de asemenea la 
amenajarea Grădinii botanice a 
orașului. Vom îndruma apoi aso
ciațiile studenților să discute de pe 
acum obiectivele muncii patriotice 
ce o vor desfășura studenții în 
timpul verii.

îndrumate permanent de către 
organizația U.T.M. din institut, sub 
conducerea organizației de partid, 
asociațiile studenților și-au adus 
o importantă contribuție la munca 
de educație comunistă a studenților. 
Tovarășii din conducerea asocia
ției studenților s-au obișnuit de 
altfel ca de fiecare dată cînd în
treprind o nouă acțiune să consul
te comitetul U.T.M., știind că vor 
găsi la acesta o îndrumare care 
le va fi de folos. Membrii comite
tului U.T.M. din institutul nostru 
au înțeles munca de îndrumare a 
asociației studenților, nu ca o dă
dăceală sîcîitoare, dar nici ca o 
delimitare strictă a sarcinilor. Noi 
toți am înțeles că numai printr-o 
îndrumare politică matură, bazată 
pe experiența politică mai mare pe 
care o are organizația noastră, 
putem ajuta efectiv asociațiile stu
denților să desfășoare o activitate 
cu un profund conținut politic.

Asistent IOAN MAREȘ 
secretarul comitetului U.T.M- 
de la Institutul agronomic 

„T. Vladimirescu"-Craiova

învățămîntul politic U.T.M. — 
una din cele mai importante for
me de rid'care continuă a nive
lului politic și ideologic al stu
denților — ocupă un loc de sea
mă în activitatea educativ-poiiti- 
că ce o desfășoară organizația 
U.T.M. din Institutul Podtehnic- 
Iași. Aceasta contribuie la înar
marea studenților cu cunoaș
terea teoriei marxist-leuiniste, 
cu cunoașterea politicii parti
dului și guvernului nostru, pre
cum și |a educarea lor în spiri
tul combativității și intransigen
ței revoluționare. Pe temelia cu
noștințelor însușite la științele 
sociale, în cadrul învățămintului 
politic, prin lecțiile ce se predau, 
studenții se deprind să lege mai 
strins activitatea lor practică de 
problemele teoretice studiate, sînt 
ajutați să se matirizeze din 
punct de vedere politic, să-și for
meze o înaltă conștiință socia
listă.

în institutul nostru s-au orga
nizat 12 cicluri de conferințe pe 
grupe de ani apropiați cu pregă
tire generală. In aceste cicluri au 
fost încadrați majoritatea studen
ților. De la începutul anului de 
învățămînt politic, in institutul 
nostru s-au creat colective de 
utemiști. sub conducerea unui ca
dru didactic tinăr, care, alături 
de organizația U.T.M., se ocupă 
concret și permanent de indru-
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în activitatea

ei, să aibă

activitatea

Nivelul la care te desfășoară ae- 
tiaitateu asociațiilor studenților ți, 
înainte de toate, conținutul politic- 
educativ al acestei activități consti
tuie fără îndoială indiciul oel mai 
elocvent al grijii cu care îndrumi 
și ajută organizațiile U.T Jd. condu
se de organizațiile de partid mun-- 
ca acestora. Despre aceasta vor
bește propria noastră experiență.

Aș vrea să stărui asupra activi
tății culturale unde această îndru
mare a fost deosebit de fructuoa
să, țintind ca întreaga muncă des
fășurată de asociație pe acest tă- 
rîm să fie just orientată și profund 
educativă în conținutul 
un caracter de masă.

In ceea ce privește 
formațiilor artistice -—15 la nur 
măr — a trebuit să ne ocupăm 
îndeaproape de buna orientare a 
repertoriului lor. Aceasta a făcut 
să crească mult eficiența brigăzilor 
artistice de agitație ; ele au deve
nit un mijloc operativ de semna
lare a unor aspecte negative din 
viața cotidiană a studenților — 
superficialitatea în pregătirea pro
fesională, chiulul, munca în asalt, 
apucăturile malagambiste etc. — 
dar și a unor aspecte pozitive, sti- 
mwlind pasiunea pentru munca 
științifică, preocuparea pentru stu
diul perseverent. Echipele de dan
suri aduc în scenă prospeți- 
mea jocurilor populare ardelenești, 
bănățene sau oltenești, iar reper
toriul orchestrelor este astfel în
tocmit încât să contribuie efec
tiv la promovarea muzicii popu
lare și ușoare românești, a celei 
sovietice și a popoarelor frățești. 
Pentru aceasta, însă, a trebuit să 
combatem cu intransigență unele 
manifestări de ploconire în fața 
muzicii decadente din apus și de 
desconsiderare a tezaurului nostru 
muzical ale unor studenți îna- 
poiați, cu fumuri de specialiști, 
ca de pildă, M. Blaha și S. Pe-

al sfudenfila>
marea ciclurilor de conferințe, 
de pregătirea lecțiilor. Ele au răs
punderea mobilizării studenților 
la conferințe, îndrumă și contro
lează întocmirea de către cursanji 
a conspectelor pe baza materia
lului bibliografic indicat. îndru
mă pregătirea coreferatelor.

Eficiența ciclului de conferințe 
depinde de nivelul expunerilor 
de nivelul discuțiilor, de ajutorul 
pe care-1 primesc studenții pentru 
a face legătura între pro
blemele vieții de zi cu zl, 
din institut sau din afara lui, și 
problemele teoretice politice și 
ideologice care se predau în ca
drul conferințelor. Pentru ca stu
dentul să vină, în cadrul dezba
terilor cu argumente, să poată 
lămuri pe deplin anumite noțiuni, 
el trebuie să aibă o pregătire se
rioasă, trebuie să studieze biblio
grafia, să discute pe marginea ei 
in prealabil, in grupe. Deocamda
tă am realizat ca majoritatea stu
denților să studieze, conspectînd 
materialul bibliografic. La înce
put a fost mai greu cu procura
rea bibliografiei. Pentru unele 
conferințe, ca de pildă „Eroii ute
ciști — exemplu de înalt patrio-
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trescu. Ei «u fost discutați în adu
nări generale U.T.M. și înlăturați 
din formațiile artistice.

întărirea activității de dub a ri- 
dioat ți ea numeroase probleme de 
rezolvai. în primul rind a trebuit 
să ajutăm să se creeze acolo un 
colectiv puternic de muncă, in sta
re să dezvolte o activitate bine o- 
rientată și care să suscite interesul 
studenților. Prin multilateralitatea 
activității sale, clubul s-a transfor
mat într-un important instrument al 
muncii noastre educative. Studenții 
au participat acolo la cîteva con
ferințe și simpozioane interesante

Nu odată studenții s-au inlilnit 
la club cu oamenii de știință și 
artă, ultima oară cu realizatorii 
filmului românesc „Alo ! ...Ați gre
șit numărul". Mult apreciate de 
studenți au fost și concursurile, 
excursiile, întrecerile sportive, reu
niunile organizate la club. Pentru 
a spori participarea de masă a 
studenților la viața clubului și 
pentru o mai bună orientare a a-, 
cesteia noi am trecut, de curînd, 
la procedeul de a încredința fie
cărui an, pe rînd, răspunderea acti
vității clubului.

Vorbind despre conținutul edu
cativ al activității culturale, nu se 
poate să nu ne oprim și la orga
nizarea reuniunilor tovărășești. A- 
cestea începuseră să alunece spre 
unilateralitate, erau pur și simplu 
un prilej de dans. împreună cu re
prezentanții asociațiilor studenților 
am căutat să dăm acestor acțiuni 
un conținut educativ și nu numai 
distractiv. Grija organizării reu
niunilor a fost și ea trecută în 
sarcina anilor de studiu și facul
tăților. Așa se face că la reuniu
nile noastre, studenții au ascultat 
citeva recenzii interesante („Moro- 
meții" de Marin Preda, „Defăi
marea lui Paganini" de Vinogra
dov, „Energia" de Gladkov etc,), 

tism în lupta pentru eliberarea 
poporului nostru", studenții n-au 
găsit un număr suficient de e- 
xemplare la bibliotecă. Pentru a 
preîntimpina aceste greutăți, la 
sediul U.T.M. s-a înființat un 
punct de documentare dotat cu 
publicații, lucrări, broșuri pentru 
toate temele ce se vor ține în ca
drul invățămîntului politic.

Coreferatele au fost de aseme
nea un mijloc care a dus la an
trenarea studenților să studieze 
material bibliografic, la stimula
rea discuțiilor. La toate ciclurile 
de conferințe s-a introdus aceas
tă metodă. Eficiența coreferate
lor s-a vădit cu ocazia numeroa
selor discuții purtate de studenți 
pe marginea conferinței. De pil
dă, conferința „Inevitabilitatea 
luptei de clasă și a dictaturii 
proletariatului în perioada de tre
cere de Ia capitalism la socia
lism", a fost însoțită de corefera
te. Discutarea acestor probleme 
a fost un prilej pentru unii stu
denți de a lua cuvîntul și a com
bate aspru manifestările de 
cosmopolitism în îmbrăcămin
te, în modul de a dansa, 
în comportarea generală a 
unor studenți din rîndurile 
lor. Ei au scos în evidență 
faptul că asemenea manifestări 
nu sînt altceva decît influențe ale 
ideologiei și moralei burgheze. 
Vorbitorii au relevat cu multă 
convingere importanța pe care o 
are ridicarea nivelului politic și 
ideologic al studenților pentru ca 
asemenea influențe să nu găseas
că un teren slab, pentru ca ele 
să fie descoperite și combătute la 
timp. Și in cadrul conferinței 
„Eroii uteciști —■ exemplu de 
înalt patriotism în lupta pentru 
eliberarea poporului nostru" s-au 
prezentat coreferate cum ar fi: 
„Lupta pentru educarea tineretu
lui studios în spiritul vigilenței și 
combativități revoluționare față 
de ori ce influențe ale ideologiei 
burgheze" și „Lupta de clasă în 
țara noastră în perioada actua
lă".

Acum, după încheierea primu
lui semestru, analizînd modul în 
care s-a desfășurat învățămîntul 
politic U.T.M. în institutul nos
tru, am ajuns la concluzia, că, în 
majoritate, studenții au dobindit 
serioase cunoștințe politice și 
ideologice, au dobindit o mai 
mare maturitate politică care se 
manifestă în viața lo.r de zi cu 
zi. Trebuie să facem o strinsă le
gătură între nivelul la care se 
desfășoară învățămîntul politic și 
nivelul ridicat al muncii profesio
nale și obștești desfășurată de stu
denți.

i s t i c â
au participat la o interesantă dis
cuție despre vocație și profesie, 
precum și la citeva concursuri 
„Cine știe, cîștigă".

întreaga activitate culturala este 
legată de sarcina de a-i ajuta pe 
studenții noștri, viitori ingineri, 
să-și formeze un orizont intelec
tual larg. La ora actuală ne pre
ocupă desfășurarea concursurilor 
„Iubiți cartea“ și „în pas cu 
viața".

Mai există și o altă problemă 
care ne preocupa în mod deosebit r 
aceea a întăririi — și prin inter
mediul activității culturale — a 
legăturilor studenților cu munci
torii. Și pînă acum am avut o serie 
de întîlniri între studenți și mun
citori prilejuite de manifestări 
cultural-artistice comune : munci" 
torii de la „Boleslaw Bierut“ sau 
„Semănătoarea^ au dat programe 
artistice pe scenele noastre, studen
ții qu făcut același lucru în fața 
muncitorilor. Asemenea manifestări 
comune pot avea un rol politic și 
educativ deosebit, ele punînd ba
zele acelei prietenii pe care stu
denții noștri — viitorii ingineri — 
o vor cimenta mai apoi in proce- 
sul de producție.

Experiența de pînă <acum ne-a 
arătat cu prisosință că activitatea 
culturală a studenților este o for
mă deosebit de accesibilă și rod
nică a muncii educativ politice de 
masă. Tocmai de aceea organizația 
noastră U.T.M. va ajuta și în viilor 
asociațiile studenților să orienteze 
tot mai mult întreaga activitate 
culturală pentru ca aceasta să fie 
un factor important în munca de 
educație comunistă a studenților.

asistent MOISE IENCIU 
locțiitor de secretar al org. U.T.M. 

de la Institutul Politehnic — 
București

conferințe,
a- 

de lămu-

Cu aceste rezultate ne mîn- 
drim. Comitetul U.T.M. din in
stitut urmărind însă îndeaproape 
pregătirea și desfășurarea con
ferințelor. sub conducerea organi
zației de partid, a sezisat și o 
seamă de dificiențe. Ele pot fi re
mediate mai ales că avem la în- 
demînă o experiență în general 
pozitivă. Ceea ce trebuie făcut 
deindată este îndrumarea tutu
ror studenților pentru a studia, 
pe bază de conspecte, materialul 
bib iografic indicat. Discuțiile 
organizate în grupele de stu
denți înainte de 
ca o măsură de control 
supra studiului și _ 
rire a unor probleme neclare, tre
buie generalizate. De asemenea, 
din experiența de pînă acum
ne-am dat seama că nu toate
conferințele sînt bine pregătite, la 
un nivel corespunzător. De aceea, 
ne-am gîndit că este mai potrivit 
să formăm grupe de lectori care 
să pregătească în colectiv aceste 
conferințe.

Acestea sînt doar cîteva mă
suri pe care le preconizăm. Cu 
siguranță că analiza activității 
în cadrul învățămintului politie 
U.T.M., analiză ce se va face la 
începutul acestui semestru împre
ună cu toți studenții participant! 
la ciclul de conferințe, va adău
ga și alte măsuri ce vor trebui 
să prindă viață pentru ridicarea ' 
continuă a nivelului de desfășu- 
rare a învățămintului politic 
U.T.M. î-n institutul nostru.

N. GAVRILAȘ 
secretarul comitetului U.T.M, 

din Institutul Politehnic-Iași

Acțiuni studențești 
în întîmpinarea 
celei de a ll-a 

Conferințe pe țară 
a U.A.S.R.

Chemarea absolvenților 
Institutului Agronomic 

din Timișoara
Noi, absolvenții promoției a- 

nului 1959 din Institutul agro
nomic Timișoara, însuflețiți de 
mărețele sarcini pe care partidul 
le-a pus în fata întregului popor 
la P.enara C.C. al P.M.R.. din 
noiembrie 1958, .ne .angajăm că. 
în perioada practicii în produc
ție, precum și după repartizarea 
noastră, să depunem toate efor
turile pentru a ne aduce contri
buția la dezvoltarea și consolida
rea agriculturii noastre socialiste, 
la ridicarea producției agricole 
și obținerea de recolte bogate.

Fiecare din noi, în satul sau în 
comuna unde se va afla, va spri
jini procesul de colectivizare a 
agriculturii, își va aduce contri
buția la întărirea economico-ore 
ganizatorică a unităților socia
liste existente.

Absolvenții se vor încadra e- 
fectiv în activitatea organizațiilor 
U.T.M. sătești. Ei vor sprijini 
mai ales activitatea brigăzilor de 
muncă patriotică ale tineretului, 
care lucrează pe șantierele de hi
droameliorații, îndrutnîndu-le 
din punct de vedere tehnic. îm
preună cu utemiștii din satul sau 
din comuna respectivă, absolven
ții vor desfășura o activitate de 
identificare a unor terenuri ce pot 
fi redate agriculturii.

Fiecare din absolvenții promo
ției noastre își propune să orga
nizeze cercuri agrozootehnice in 
perioada de iarnă. Acolo unde 
există asemenea cercuri, ei vor 
ține conferințe pe teme strins le
gate . de problemele actuale ale 
dezvoltării agriculturii ca : im
portanța extinderii culturilor iri
gate, despre necesitatea produce
rii semințelor de soi, îndeosebi a 
semințelor de porumb dublu hi
brid șl a materialului săditor vi
ticol și pomicol și altele.

După terminarea stagiului de 
practică, toți absolvenții se vor 
prezenta la locurile de muncă 
unde vor fi repartizați, în 
G.A.S.-uri și G.A.C.-uri, acolo 
unde este nevoie de ajutorul in
ginerului agronom.

Adresăm această chemare tu
turor absolvenților promoției 
1959 din institutele agronomice 
din țară. Să ne unim cu toții tor
tele pentru a răspunde cu cinste 
încrederii acordată nouă de par
tid, pentru a răsplăti prin muncă 
minunatele condiții de studiu 
și de trai ce ne au fost create 
de regimul democrat-popular. Să 
dovedim, că am crescut pe băn
cile facultății destoinici construc
tori ai socialismului.

.. • Peste 20.000 de ore muncă
v voluntară au realizat brigăzile 
X patriotice din Universitatea 
I„C. I. Parhon" în primul se

mestru. Printre fruntași se si
tuează studenții facultății de fi*" 
lozofie care au realizat 8.750 
ore muncă voluntară. După ter
minarea sesiunii de examene 
ei au continuat activitatea, în- 
chinînd-o Conferinței pe țară a 
U.A.S.R. Astfel ei au mai rea
lizat un număr de 1075 ore 
muncă patriotică.

e Formația de dansuri 
populare și orchestra de folclor 
a Casei de Cultură va prezenta 
un festival artistic la Casa de 
Cultură a tineretului din raio
nul Gh. Gheorghiu-Dej. In zi
lele conferinței se vor organiza 
în institute întîlniri între tineri 
delegați și colegii lor, întîlniri 
cu studenții străini, seri de cîn- 
tece patriotice etc.



Educarea patriotică a tineretului • nsemnari

trebuie făcută în primul rînd

în procesul muncii patrioticea pe arena circului „Crețu
se desfășoară încă anevoie în or
ganizațiile U.T.M. 
sprijini învățarea 
comitetul orășenesc 
luat inițiativa ca de două ori pe 
săptămînă la comitetul orășenesc 
U.T.M. cite 4—6 tovarăși din 
fiecare organizație U.T.M. să vi
nă și să învețe cu profesori de 
specialitate cîntece revoluționa
re, patriotice.

0 contribuție deosebită la 
educarea patriotică a tineretu
lui a adus-o acțiunea de creare 
în toate organizațiile U.T.M. a 
„Colțului eroilor U.T.C.“ în pre
zent, Comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanța a întreprins acțiunea 
de a transforma colțurile eroilor 
U.T.C. într -un puternic centru 
de educație comunistă, patriotică 
a tineretului. De curînd la fa
brica „Argus” organizația U.T.M. 
a organizat la „Colțul eroilor 
U.T.C.“ o emoționantă întîlnire 
cu un fost utecist. Episoadele 
din luptele uteciștilor au impre
sionat profund pe tineri. A doua 
zi doi din cei mai buni utemiști, 
fruntași în producție au cerut 
organizației de partid să fie pri
miți în rîndul candidaților de 
partid.

Una din laturile cele mai im
portante ale educației patriotice 
a tineretului o constituie, însă, 
fără îndoială educația prin mun
că. Importanța mare a acestei 
probleme este subliniată și în 
planul Comitetului orășenesc 
U.T.M. Constanța unde se spune 
că avînd în vedere sarcinile mari 
care stau în fața tineretului, a 
organizațiilor U.T.M. în anul a- 
cesta pentru înfrumusețarea ora
șului se vor organiza duminici 
patriotice. Același plan prevede 
că în cadrul acestor duminici 
patriotice, dimineața, brigăzile 
de muncă ale tineretului să mun
cească 
după 
pentru 
turale.

Din 
rășenesc U.T.M. Constanța nu a 
făcut aproape nimic pe această 
linie. încă acum o săptămînă, în 
brigăzile de muncă patriotică ale 
tineretului erau cuprinși numai 
o cincime din numărul total al 
utemiștilor din oraș. Membrii 
biroului comitetului orășenesc 
U.T.M. în frunte cu primul se
cretar, Nicolae Sandu, au căutat 
să-și ascundă comoditatea și lip
sa lor de interes, de preocupare 
pentru organizarea brigăzilor u- 
temiste de muncă patriotică prin- 
tr-un argument cît se poate de 
fals : „Nu avem suficiente obiec
tive pentru a mai crea noi bri
găzi de muncă patriotică44. Din 
păcate, o perioadă destul de în
delungată și comitetul regional 
U.T.M. a luat drept bun acest 
pretins argument. Netemeinicia 
acestui argument este dovedită 
și de faptul că întreprinderile 
de construcții din oraș au sta-

ooo-----------
Semnarea Acordului privind livrările reciproce 
de mărfuri dintre R. P. Romînă și R. P. Bulgaria, 

pe anul 1959
®a rezultat al tratativelor duse 

îfltr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, în ziua de 11 
februarie 1959 s-a semnat la 
București Acordul privind schim
bul de mărfuri și plățile pe anul 
1959 între Republica Populară Ro
mînă și Republica Populară Bul
garia.

In baza acestui acord, R.P. Bul
garia va livra R.P- Romîne fier 
Beton, azotat de amoniu, barită, 
caolină, zahăr și alte mărfuri, iar 
R.P. Romînă va livra R.P. Bulga
ria produse petrolifere, energie 
electrică, utilaj petrolifer, diverse 
produse chimice, sare, geamuri și 
alte mărfuri.

Față de anul 1958, Acordul pe

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanța a acordat și acordă 
atenție educării patriotice a ti
neretului. Masurile și acțiunile 
întreprinse de el în anul 
1958 pe baza unui plan spe
cial întocmit au pus în centrul 
manifestărilor cultural-educative, 
problema educației patriotice a 
tineretului. Pentru aceasta este 
suficient să amintim doar cîte
va importante acțiuni cu carac
ter educativ-patriotic întreprinse 
de comitetul orășenesc U.T.M. 
Urmînd pilda tinerilor din Vla- 
dimiri, organizațiile U.T.M. din 
oraș au luat în patronaj 14 mo
numente și locuri istorice. De 
asemenea în colaborare cu mu
zeul regional, comitetul orășenesc 
U.T.M. a organizat în anul ce a 
trecut șantierul voluntar arheo
logic al tineretului.

Pe șantierul arheologic la des
coperirea ruinelor vechii cetăți 
Tomis ca și în acțiunea de luare 
în patronaj a monumentelor și 
locurilor istorice, organizațiile 
U.T.M. nu și-au limitat activita
tea numai Ia munca de săpături 
și de îngrijire. La locurile istori
ce luate sub patronaj de către 
tineri, au avut loc întîlniri ale 
tineretului cu vechi comuniști. 
In legătură cu unele monumente 
istorice, ca Monumentul marina
rilor sovietici, Farul genovez, ti
nerii au adunat materiale docu
mentare pe baza cărora au în
tocmit expuneri ce au fost pre
zentate în cadrul joilor tineretu
lui și în cadrul altor manifestări 
culturale.

Pentru șantierul voluntar ar
heologic organizațiile U.T.M. au 
constituit brigăzi speciale de ti
neri. Membrii brigăzilor aveau 
asupra lor cînd veneau pe șan
tier un carnet special în care, 
cu ajutorul arheologilor de la 
șantier, ei își notau lucrurile des
coperite și valoarea lor istorică. 
Astfel munca de pe șantier s-a 
transformat intr-un curs practic 
de istorie despre trecutul înde
părtat al Dobrogei.

în afară de faptul că organiza
rea joilor tineretului a intrat în 
practica muncii majorității or
ganizațiilor U.T.M., ele au căpă
tat în ultima perioadă un bogat 
conținut educativ-patriotic. în 
mod deosebit trebuie eviden
țiate organizațiile U.T.M. de la 
șantierul maritim naval Con
stanța, de la Direcția Regională 
navală maritimă și altele care au 
luat inițiativa de a invita la joi- 
le tineretului comuniști, luptă
tori din ilegalitate care au po
vestit tinerilor episoade emoțio
nante din lupta partidului. După 
asemenea întîlniri, în cadrul joi
lor tineretului s-au învățat cîn- 
tece revoluționare și patriotice.

Cu toate acestea, din analiza 
făcută, comitetul orășenesc 
U.T.M. Constanța a tras conclu
zia că acțiunea de învățare a 
cîntecelor patriotice și de masă

Pentru a 
cîntecelor, 
U.T.M. a

pe șantierele orașului iar 
amiaza să se organizeze 
ele bogate activități cul-

păcate însă Comitetul o-

bilit obiective concrete la care 
tinerii pot să-și aducă contribu
ția lor voluntară.

Printre altele tinerii din bri
găzile de muncă patriotică din 
orașul Constanța sînt chemați 
sa-și aducă contribuția la cons
truirea canalului de colectarea 
apelor care brăzdează întregul 
oraș, la amenajarea plajei de la 
Mamaia, a parcurilor, la cons
trucția promenadei orașului, a 
șoselei noi de la Mamaia. Ce a 
făcut pînă acum concret comi
tetul orășenesc U.T.M. ? Împins 
de la spate de comitetul regio
nal U.T.M., comitetul orășenesc 
a mobilizat cîteva brigăzi care 
au început acum o lună și mai 
bine demolarea unui turn vechi 
de la un cuptor, lucrare pe care 
n-au isprăvit-o nici pînă acum. 
In prezent mai mulți tineri mun
cești voluntar pe șantierele de 
înfrumusețare a orașului. Numai 
că ei nu sînt constituiți în bri
găzi patriotice de muncă volun
tară și nu sînt mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. Organizațiile 
de partid și conducerile între
prinderilor se preocupă de an
trenarea în lucrări de înfrumu
sețare a orașului pe diferite șan
tiere a zeci și sute de oameni ai 
muncii. Oare acestea nu sînt su
ficiente dovezi că tinerii sînt dor
nici 6ă participe la acțiunile de 
muncă patriotică ? Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. Constanța tre
buie să lichideze de urgență su
perficialitatea și comoditatea cn 
care s-a ocupat de organizarea 
și mobilizarea tineretului la ac
țiunile patriotice de muncă vo
luntară pentru înfrumusețarea 
orașului lor.

Sînt bune și foarte folositoare 
celelalte acțiuni culturale orga
nizate. Principalul mijloc de e- 
ducare patriotică a tineretului 
rămîne însă procesul muncii con
crete, constructive în slujba ne
voilor patriei. Aceasta este direc
ția spre care trebuie să se în
drepte cu mai multă atenție co
mitetul orășenesc U.T.M.

De cîtva timp a poposit în 
Orașul Stalin circul purtînd nu
mele „Frații Crețu". Pe coper
ta programului tipărit al cir
cului se lăfaie fără nici o jus
tificare o mare fotografie a 
bustului lui Dumitru Crețu des
pre care aflăm că e directorul 
circului, deși n-am avut cinstea 
să-l remarcăm în cadrul specta
colului. Paginile următoare ale 
programului indică o serie de 
numere dintre care în specta
col lipsesc cea mai mare parte. 
In general, așa-zisul program 
„inedit" nr. 3 conține foarte 
puține numere autentice de circ 
J------ •*- 1—t în seama, și

care 
vorbi mai pe îndelete, 
dacă acrobațiile tinerei 
Crețu dovedesc un talent 
s-ar putea dezvolta fru- 
cele mai multe din restul 

sub

demne de luat 
multă umplutură despre 
vom 
Căci 
Leni 
care 
mos, 
numerelor sînt aproape 
orice critică, și mai ales partea 
așa-zisă comica.

In program figurează cîteva 
numere de acest gen intitulate 
„Intrată comică" sau chiar 
„Comedie". Reprezintă aceste 
— să le zicem scenete — în
cercări de a satiriza anumite 
atitudini înapoiate, rămășițe 
ale moralei burgheze, încercări 
de a contribui cu ceva la e- 
ducația publicului, are, în ge
neral, spectatorul ceva de în
vățat de pe urma lor ? La a- 
ceastă întrebare nu putem răs
punde decît negativ. Nu numai 
că partea comica a spectacolu
lui circului „Frații Crețu" nu 
are nici un conținut educativ, 
dar, putem spune, dacă specta
torul ar fi dispus să învețe 
ceva de acolo, ar avea de în
vățat numai lucruri rele.

Toate numerele 
programului sînt pline de 
garități și prost gust, 
bancuri răsuflate și care 
zează uneori pornografia, 
netele reiau prăfuita poveste a 
bețivului care se privește în o- 
glindă, a celor trei sau patru 
pasageri care închiriază ace-

comice ale 
vul- 

de 
fri- 

Sce-

lași pat, a amorezului travestii 
în lacheu și a lacheului traves
tit în amorez ș.a.m.d. Interpre
tarea este sub orice limită, iar 
așa-zisele replici abundă în în
jurături, jocuri prostești de cu
vinte, glume anoste

Aceste „intrate comice" care 
amintesc vulgaritățile și porno
grafiile debitate pe timpuri de 
trupele de revistă de la cine
matografele de cartier nu pot 
provoca decît indignare și ne
dumerire. N-au priceput condu
cătorii circului „Frații Crețu" 
care este adevărata menire a 
umorului în zilele noastre, n-au 
auzit ei despre faptul că nu 
avem nevoie și chiar combatem 
cu hotărîre umorul gol, lipsit 
de conținut educativ dar, mai 
ales, umorul vulgar, mahala- 
gesc, fără perdea ? Cui folo
sesc aceste „intrate comice", 
cui se adreseaza ele ? In nici 
un caz noului nostru public, 
oamenilor muncii care vin la 
circ, ca la orice spectacol, să se 
distreze dar să și învețe și nici 
decum sa asiste la o păruială 
în toată regula, presărată cu 
urlete deșănțate de bețivi, stro
piri cu apă, ploi de pumni și 
palme, în încercarea disperată 
a așa-zișilor actori de a smulge 
un zîmbet.

Experiența adevăraților noș
tri artiști de circ dovedește că 
se pot face foarte bine numere 
comice cu un conținut valoros, 
folositor spectatorilor, că exis
tă destule subiecte care, atacate 
cu arma satirei, să ofere o în
vățătură de preț spectatorilor. 
Iată la ce trebuie sa se gîn- 
dească cei ce conduc circul 
„Frații Crețu" și chiar secția 
culturală a Sfatului popular al 
Orașului Stalin, care n-a luat 
măsurile necesare pentru ca 
programul circului respectiv să 
fie salubrizat, corespunzînd ce
rințelor spectatorilor.

B. DUMITRESCU

Primii pași pe gheață 
ooooo ■

Tigran Petrosian— 
noul campion de șah al U.R.S.S.
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Sosirea ministrului 
Finlandei 

în R. P. Romînâ
La II februarie a.c. a sosit la 

București noul trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Re
publicii Finlanda în Republica 
Populară 'Romînă, dl- Jorma Va
na mo.

La sosire, în Gara de Nord, dl. 
Jornta Vanamo a fost întimpinat 
de directorul ad-interim al Proto
colului Ministerului Afacerilor Ex
terne, N. Șerban.

A fost de față dl. Matti Pyykko, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Finlandei la București.

—
Aproape 700.000 cursanji 

în îDYățămîntul 
agrozootehnic de masă

1959 prevede o sporire a schim
burilor.

Acordul a fost semnat din par
tea R. P. Romine de N. Anghel, 
secretar general al Ministerului 
Comerțului, tar din partea R. P. 
Bulgaria de D. Alexiev, locțiitor 
el ministrului Comerțului.

La semnare au asistat tovarășii 
Ana Toma, ing. Valentin Sterio- 
pol, ing. Mihail Petri, adjuncți ai 
ministrului Comerțului, Victor Io- 
nescu, secretar general, precum și 
funcționari superiori din Ministe
rul Comerțului și din Ministerul 
Afacerilor Externe.

A fost de față Stoian Pavlov, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R-P. Bulgaria la 
București.

I. ȘERBU

Concurs de schi la Dorna-Cîndreni in cadrul Spartachtadei de iarnă a tineretului

Cel de-al 25-lea campionat u- 
nional de șah s-a încheiat la 10 
februarie la Tbilisi cu o strălucită 
victorie a marelui maestru Tigran 
Petrosian, care a totalizat 13'/> 
puncte fără a cunoaște înfrîngerea 
în cele 19 runde ale turneului fi
nal. Cunoscut ca un fruntaș al șa
hului sovietic și mondial, Tigran

Turul ciclist
Turul ciclist al Egiptului a con

tinuat miercuri cu desfășurarea 
etapei a 9-a între orașele Zagazig 
și Mehalla Kubra. Cum era de aș
teptat, această etapă foarte scurtă 
(a măsurat numai 84 km.) nu a 
adus modificări importante în cla
sament- Un pluton de peste 20 de 
alergători s-a prezentat compact 
la sprintul final unde germanul 
Reinhard Pluskat a repurtat cea 
de-a treia victorie. Toți com- 
ponenții echipei R.P. Romîne au 
sosit în același timp cu învingăto
rul.

Clasamentul etapei: 1. Pluskat 
(R.D.G.) a parcurs 84 km. în 2 h 
31* 25” î 2. Kobzek (U.R.S.S.): 3.

Petrosian, la vîrsta de 29 de ani, 
cîștigă pentru prima oară titlul de 
campion al U.R.S.S., confirmînd 
calitățile sale de strateg și subtil 
tehnician al jocului de șah.

Clasamentul primelor locuri: 1. 
Petrosian 13'/2; 2-3 Tal, Spasski 
12'/2: 4-5 Taimanov, Holmov 12 
puncte etc.

al Egiptului
Etcenko (U.R.S.S.); 4. Ion Vasile 
(R.P.R.); 5. Petrov (U.R.S.S.): 6. 
G. Moiceanu (R.P.R.): 7. Braune 
(R.D.G.) același timp.

Pe echipe primul loc a fost ocu
pat de U.R.S.S. cu 7 h 34’ 15” ur
mată de R.D. Germană și R. R. 
Romînă în același timp.

In clasamentul general indivi
dual continuă să conducă Petrov 
(U.R.S.S.), urmat de Loeffler 
(R. D. G.) la 45”, Etcenko 
(U.R.S.S.) la 5’58”. Ion Vasile 
ocupă locul 8 la 13’ 44”.

Pînă la sfirșitul competiției au 
mai rămas de disputat trei etape.

(Agerpres)

Anul acesta, învățămintul agro
zootehnic de masa cunoaște o deo
sebită dezvoltare. In gospodăriile 
agricole de stat, stațiunile de ma
șini și tractoare, în unitățile agri
cole cooperatiste și la căminele 
culturale funcționează peste 14.000 
de cercuri de învațamînt. La că
minele culturale sînt de asemenea 
organizate circa 2.200 de cicluri de 
conferințe cu caracter agrozooteh
nic. In cadrul acestor forme de 
învățămînt popular, aproape 
700.000 de oameni ai muncii de la 
sate își însușesc metode agrozo
otehnice pentru sporirea produc
ției la hectar, folosirea intensivă a 
utilajului agricol, creșterea și în
grijirea animalelor.

Lecțiile sînt predate de ingineri 
și tehnicieni agronomi și zooteh- 
niști, cercetători de la stațiunile 
experimentale agricole și zooteh
nice, cu îndelungată experiență în 
producție, cadre didactice din în- 
vățămîntul agricol superior.

In organizarea învățămîntului a- 
grozootehnic de masă sînt fruntașe 
regiunile Constanța, Timișoara, 
Craiova, Oradea, Cluj și Regiunea 
Autonomă Maghiară.

(Agerpres)
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1 Album omagial 
„Lupenî — 6 august 

1929“
Cenaclul plastic din Petroșani al 

Uniunii Artiștilor Plastici din 
R. P. Romînă, în colaborare cu 
cenaclul literar „Minerul“ din 
localitate, a luat inițiativa alcătui
rii unui album omagial „Lupeni 
— 6 august 1929“. Albumul va cu
prinde în prima parte o evocare 
a eroicelor lupte ale minerilor din 
Lupeni, de la care se împlinesc în 
august 30 de ani. Cea mai mare 
parte a albumului va fi bogat ilu
strată de pirogravuri, linogravuri, 
litografii și alte lucrări de grafică 
executate de cei mai buni grafi
cieni ai cenaclului plastic.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției „U. R. S. S. 
în plin avînt 

al construirii comunismului“

Ce aport poate aduce tineretul
la valorificarea complexă
a lemnului

rulează în continuare 
noul film romînesc 

„Viafa nu iarta“

(Urmare din pag. l-a)

cu ILIE DUTU,NICOLAE PRAIDA, MARIUS RUCAREANU, RO
MULUS NEACȘU, ANGELA CHIUARU, EMIL BOTTA, VA
SILE ICHIM, DANA COMNEA, VASILE NIȚULESCU.

Scenariul și regia: IULIAN MIHU, MANOLE MARCUS.
Imaginea: GEORGE CORNEA, GHEORGHE FISCHER, 

SANDU 1NTORSUREANU.
In complectarea programului, filmul romînesc de desene ani

mate în culori, „7 ARTE", film distins cu MARELE PREMIU AL 
FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE LA TOURS (Franța) 
1958.

mășiță la un metru cub buștean 
debitat. Tinerii trebuie să știe că 
fiecare tonă de rămășiță celuloză 
dată peste plan, asigură în secto
rul de fabricație a cherestelei câte 
2 m.e. lemn rotund pentru gater, 
ca urmare a înlocuirii acestuia în 
fabricile de celuloză cu rămășițe. 
Aceasta înseamnă că pe întreaga 
țară se pot economisi circa 45.000 
m.c. lemn rotund pentru gater.

Tinerii știu că în prezent un 
deșeu în fabricile de cherestea îl 
constituie rumegușul rezultat la 
debitare. Prin folosirea pînzelor 
subțiri la gater, cantitățile de ru
meguș pot fi diminuate, obținîn- 
du-se cantități sporite de cherestea, 
echivalente cu diferența de grosi
me între pînzele groase de 2,6—• 
2,8 și de 1,8 — 2,2 mm., cît au 
pînzele subțiri. Pe întreg sectorul 
economia de cherestea ce va pu
tea rezulta din folosirea pînzelor 
subțiri se ridică la circa 12.000 m.c. 
cherestea.

Organizațiile 
tribui simțitor 
folosirii masei 
zind pe tineri pentru utilizarea tu
turor posibilităților de valorificare 
a cherestelei scurte de rășinoase și 
a sortimentelor inferioare de che
restea. Astfel acestea se pot între
buința cu succes în producția de 
lăzi, a șipcilor, a mobilei și a bi
nalelor etc. Folosirea sortimentelor 
de dimensiuni reduse și calități in
ferioare duce la scăderea prețului 
de cost al produselor respective și 
la valorificarea acestor sortimente. 
Astfel în cursul anului 1959 se 
prevede folosirea pentru producția 
lăzilor de rășinoase a cel puțin 40 
la sută scurtătură.
sînt prevăzute a se realiza econo
mii de circa 45.000

U.T.M. pot con- 
la îmbunătățirea 
lemnoase, mobili-

în acest mod

m.c. cherestea

normală, care la o diferență de 
preț, față de cheresteaua scurtă de 
40 lei m.c., duce la o economie de 
1.800.000 lei anual pe întregul sec
tor.

O problemă de bază în sectorul 
nostru este ridicarea simțitoare a 
productivității muncii. Aceasta în
seamnă înainte de toate, introduce
rea pe scară largă a mecanizării, 
punerea la punct a tuturor proce
selor tehnologice, existente la ni
velul unei tehnologii superioare, 
așa cum aceasta a fost experimen
tată și este introdusă în unele fa
brici din sector. Tinerilor munci
tori, tehnicieni și ingineri, susți
nători firești ai noului și dușmani 
a ceea ce este învechit, le revine 
sarcina de a înlătura metode ca : 
retezatul manual al buștenilor prin 
introducerea fierăstraielor mecani
ce, eliminarea cioplitului manual 
al buștenilor, să lupte pentru me
canizarea totală a evacuării rume
gușului și a rămășițelor de fabri
cație, mecanizarea deplină a 
încărcatului cherestelei. Aplicînd 
aceste măsuri și desigur multe alte
le, specifice fiecărui loc de mun
că, productivitatea muncii din 
bricile de cherestea poate 
crească simțitor față de cea 
tuală.

Pentru a se obține astfel de 
zultate, tinerii, fie ei muncitori, 
tehnicieni sau ingineri, trebuie să 
fie sprijiniți de conducerile admi
nistrative ale fabricilor, inițiative
le lor valoroase să fie îmbrățișate 
cu căldură și susținute, cerințele 
juste ale tineriloT în producție ca 
și în activitatea social-eulturală să 
fie satisfăcute ; îh sfârșit să fie 
promovate cu curaj cadre capabile 
din rândurile lor în munci de răs
pundere. Greșit au procedat con
ducerile unor U.I.L.-iiri care neco- 
laborînd cu organizația U.T.M. din 
unitatea respectivă și neglijînd

problemele tineretului, s-au lipsit 
singure de un ajutor foarte prețios.

Sîntem ferm încredințați că sub 
conducerea partidului, tineretul 
din sectorul de industrializarea 
lemnului își va îndeplini cu cinste 
sarcinile ce-i revin la fiecare loc 
de muncă, adueîndu-și astfel din 
plin contribuția 
de construire a 
țara noastră.

în opera măreață 
socialismului în

(Urmare din pag. 1-v)

deschis drumul omului în Cos
mos, ceea ce demonstrează geniul 
creator al poporului sovietic, pro
gresul uriaș al științei și tehnicii 
în țara socialismului victorios.

In încheiere, acad. Ilie Murgu- 
lescu a transmis cele mai căl
duroase mulțumiri Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice și A- 
sociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne pentru sprijinul dat In or
ganizarea expoziției.

A luat apoi cuvîntul V. F. Ni
kolaev, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București care a subliniat că prin 
crearea în U.R.S.S. a primilor sa. 
teliți artificiali ai Pămîntului și 
lansarea rachetei cosmice sovieti
ce, s-a deschis o întreagă epocă 
în dezvoltarea cunoștințelor știin
țifice ale omenirii.

V. F. Nikolaev a arătat apoi 
că expoziția, care înfățișează dez
voltarea Uniunii Sovietice în ca
drul septenalului constituie o 
nouă contribuție importantă ’.a în
tărirea continuă a prieteniei din
tre U.R.S.S. și R.P. Romînă. Po
porul sovietic, a subliniat vorbito
rul, dă o înaltă prețuire priete
niei cu popoarele frățești ale ță
rilor socialiste și este ferm hotărit

să lărgească și să întărească nea
bătut și pe viitor această priete
nie pe baza ideilor mărețe ale 
marxism-leninismului, a principii
lor internaționalismului proletar.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția. Prima sală înfățișează 
grandioasele perspective pe care 
le-a deschis în fața Uniunii So
vietice cel de-al XXI-lea Congres 
al P.C.U.S. In numeroase panouri 
sînt prezentate imagini grăitoare 
ale dezvoltării economiei Uniunii 
Sovietice și ridicării nivelului de 
trai al oamenilor sovietici, pre
cum și cifrele planului septenal 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S.

In cadrul expoziției, un loc im
portant este rezervat istoricelor 
realizări ale științei și tehnicii 
sovietice în domeniul cosmonau
ticii. Deosebit de interesante sînt 
reproducerile în mărime naturală 
ale celor trei sateliți artificiali ai 
Pămîntului lansați de Uniunea

Sovietică. Panouri explicative 
prezintă amănunțit date tehnice 
asupra sistemului lor de funcțio
nare.

Pe plafonul sălii este reprezen
tat sugestiv sistemul solar, tar 
prin lumini ce se aprind succesiv 
se poate urmări evoluția planete
lor pe orbita lor, inclusiv planeta 
artificială U.R.S.S. 1959.

Sînt prezentate de asemenea 
realizările oamenilor sovietici în 
domeniul rachetelor, cu ajutorul 
cărora se studiază păturile supe
rioare ale atmosferei. Alte panouri 
înfățișează marile succese ale știin
ței și tehnicii sovietice în domeniul 
folosirii pașnice a energiei atomice 
și în domeniul tehnicii aviației.

După vizitarea expoziției, asis
tența a vizionat filmul documentar 
sovietic „Măreața victorie a ome
nirii" consacrat lansării și zboru
lui cosmic al primei planete arti
ficiale a Pămîntului.

(Agerpres)
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INFOR
Ing. Mihai Petri, adjunct al mi

nistrului Comerțului, a primit pe 
domnii Erich Kocher, Walter Hefti 
și Ioachim Hahn, membri ai dele
gației de oameni de afaceri din 
Elveția și Austria, reprezentanți 
ai firmelor „Brown Boveri“, S.L.M. 
și A.E.G., care duc tratative cu re
prezentanții întreprinderii de stat 
pentru comerțul 
import**.

S-au discutat 
de livrarea unor 
electrice.

exterior „Mașin-

probleme legate 
mașini și utilaje

Casa de Cultură a Sindicatelor 
din Capitală a organizat miercuri 
după-amiază simpozionul „Pe ca
lea luminoasă a comunismului* 
consacrat documentelor celui de-al 
XXI-lea Congres extraordinar al 
P.C.US.

Au luat cuvîntul prof. univ. 
Mihai Oițteanu, ing. Teodosie Ghi- 
rcscu, director tehnic in Ministe
rul Industriei Grele fi ing. O clar

MÂȚII
vian Feneșeanu. director general
adjunct în Ministerul Agriculturii 
fi Silviculturii,

■k
în sala Ateneului R. P. Romîne 

a avut loc miercuri seara un reci
tal extraordinar dat de pianista 
braziliană Anna Stella Shic, care 
se află în turneu în țara noastră.

★

La Departamentul Silviculturii 
s-a deschis sesiunea anuală de re
ferate fi comunicări științifice a 
Institutului de cercetări forestiere. 
Vor fi discutate aproximativ 40 de 
referate și comunicări ftiințifice 
privind cartările silvice, amelio- 
rafiile silvice, crearea perdelelor 
forestiere, combaterea dăunători
lor, mecanizarea lucrărilor în pă
duri, economia forestieră etc. Se
siunea dezbate de asemenea pro
bleme privind culturile forestiere 
de protecție, refacerea arboretelui, 
fauna cinegetică fi amenajarea pă
durilor în Delta Dunării.

(Agerpres)



Orînduirea democrat-pcpulară din R.P. Chineză se îngrijește de viața și fericirea copiilor, fnfiifl- 
țind tot mai multe grădinițe și cămine. în fotografie : educatoare, Li Ya-yun în mijlocul copiilor la 

* o grădiniță dintr-o comună popu Iară din provincia Kansu,

LIBERTATE LUI MANOLIS GLEZOS!
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muncii — cu

Cehoslovacia

la sută mai

exterior, se

v

Mon- 
an al

detectata

că a- 
avin-

planul de stat de sporire a șepte- 
lului de vite in proporție de 104,1 
la sută, gospodăriile de stal cu

Orice explozie atomicaȚările lagărului socialist 
în continuă înflorire

R. CEHOSLOVACĂ
i 

PRAGA 11 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: Direcția centrală 
de statistică a R. Cehoslovace a 
dat publicității un comunicat cu 
privire la rezultatele îndeplinirii 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale a Cehoslovaciei pe anul 
1958.

In comunicat se arată că planul 
producției globale industriale a 
fost îndeplinit cu 103 la sută.

In 1958 volumul producției in
dustriale a crescut cu 11,3 la sută 
în comparație cu 1957. Producția 
mijloacelor de producție a crescut 
cu 11,8 la sută, producția bunuri
lor de larg consum — cu 10,6 la 
sută, productivitatea 
7,4 la sută.

La sfîrșitul anului 1958, se spu
ne în comunicat, în " 
se numărau 12.140 cooperative, 
agricole unice, dintre care 1.050 
au luat ființă anul trecut. La sfîr
șitul anului trecut sectorul socia
list cuprindea 77 la sută din în
treaga suprafață agricolă. Potrivit 
unor date provizorii, în 1958 valoa
rea producției globale a agricul
turii a crescut cu 3.4 la sută față 
de anul 1957.

In total în 1958, în economia na
țională s-au investit 33.100.000-000 
coroane, adică cu 4,7 
mult decît în 1957.

Volumul comerțului

spune în comunicat, a depășit anul 
trecut 21.000-000.000 coroane, cu 
alte cuvinte a crescut cu 4,4 la 
sută în comparație cu anul prece
dent.

Anul trecut consumul individual 
a crescut în Cehoslovacia potrivit 
unor date preliminare cu 2 la su
tă față de 1957.

La sfîrșitul anului în țară func
ționau peste 3.500 cinematografe 
de stat, au fost editate peste 4.700 
titluri de cărți într un tiraj glo
bal de 53.000.000 exemplare și 
1.500 de reviste, în tiraj anual de 
peste un miliard exemplare.

La sfîrșitul anului 1958 popu- 
de

la sută,
100,8 la sută. în decurs de un an 
șeptelul de vile din țară a sporit 
cu 103.000 capete. Succese însem
nate au fost obținute in dezvolta
rea agriculturii.

în anul 1958 întreprinderile de 
stat și cooperatiste din R. P. Mon
golă au produs cu 16,1 la sulă mai 
multe produse industriale decil in 
anul 1957. Au fost depășite planu
rile la extracția de țiței, producția 
de benzină, incălțăminte și alte 
mărfuri de consum popular.

Cu fiecare an crește bunăstarea 
materială a populației R. P. Mon
gole. în decurs de un an numărul 
muncitorilor și funcționarilor din 
Republică a crescut cu 8 la sută, 
iar forului salariilor cu 8,6 la sută.

In anul care a trecut a sporit în 
mod considerabil numărul celor 
care învață in diferite instituții de 
învățămint. Numărul celor care 
studiază în institutele de invăță- 
mînt superior a sporit cu 15 la 
sută. A crescut numărul spitalelor, 
crețelor și grădinițelor de copii.

Rezultatele îndeplinirii planului 
de stat de dezvoltare a economiei 
naționale a R. P. Mongole pe anul 
1958, se spune în comunicatul Di
recției Centrale de statistică repre
zintă o contribuție importantă n 
oamenilor muncii mongoli în lupta 
pentru construirea socialismului.

lația Cehoslovaciei era 
13.518.000 locuitori.

R. P. MONGOLĂ
ULAN BATOR 11 (Agerpres). 

TASS transmite : Direcția centrală 
de statistică a R. P. Mongole a 
dat publicității comunicatul cu 
privire la rezultatele îndeplinirii 
planului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a R. P. 
gole pe anul 1953 — primul 
planului trienal.

în agricultură se remarcă 
nul trecut a constituit anul 
tului impetuos a[ mișcării coope
ratiste. La sfîrșitul anului 1953 în 
țară se numărau 694 uniuni agri
cole care au reunit 75 la sută din 
gospodăriile araților din republică. 
Uniunile agricole au îndeplinit

----ooOoo——
La sfîrșitul turneului „fulger" prin Europa

Dulles ■ pe aceeași poziție agresivă

poate fi
A1OȘCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarul „So- 
veitskaia Rossia" publică un arti
col semnat de S. Levinski, șeful 

......................  biologică și de 
radiațiilor a re

secției de fizică 
protecție contra 
vistei „Atomnaia Energhia", și de 
omul de știința 1. Stukkenberg, 
consacrat problemei detectării ex
ploziilor nucleare. Orice explozii 
atomice pot fi detectate în orice 
parte a globului pămintesc, scriu 
autorii articolului. Ei scot în evi
dență totala nețemeinicie a încer
cării reprezentanților S.U.A. de a 
speria pe participant la conferin
ța de la Geneva, declarînd că expe
riențele efectuate în America în 
octombrie 1958 ar fi dovedit că 
ester cu mult mai greu să se deo
sebească exploziile atomice de cu
tremurele de pămînt decît s-a cre
zut la conferința experților din 
vara anului trecut.

Oamenii de știință care sînt la 
curent cu aceste probleme, se spu
ne în articol, consideră o asemenea 
argumentare ca fiind cu totul ne
fundamentată sub raportul tehnico- 
științific. Prin urmare este nejusti
ficată cererea guvernelor S.U.A. 
și Angliei ca să fie revizuită hotă* 
rîrea luată de comun acord de 
către experți în această problemă.

Levinski și Stukkenberg arată 
că fenomenele care însoțesc o ex
plozie atomică permit să se stabi
lească atit momentul cît și regiu
nea exploziei. Totodată trebuie luat 
în considerare faptul, se arată în 
articol, că orice explozie atomică 
subterană va fi înregistrată fără 
doar și poate.

Radiațiile și undele care se for
mează în cursul unei eixplozii nu
cleare, scriu autorii articolului, 
sînt înregistrate cu ajutorul unor 
aparate speciale și pot fi folosite 
pentru detectarea exploziilor, indi
ferent dacă acestea au loc în aer 
sau sub pămînt.

Exploziile subterane și submari
ne pot fi identificate de la d’stanțe 
considerabile (de 1000—3500km.), 
înrcțjistrîndu-se undele seismice.

Exploziile submarine de mare 
adîncime ale bombelor atomice 
chiar și de calibre mici pot. fi înre
gistrate cu certitudine de la o dis
tanță de aproximativ 10.000 km.

Oamenii de știință sovietici scriu 
că cutremurele de pămînt pot fi 
deosebite fără greutate cu ajutorul 
unui aparataj special de «xploziile 
atomice. Atunci cînd undele seis
mice sînt măsurate de cîteva sta
țiuni, se obține un grad înalt 
precizie.

OOOOO------------

Farsa acordării 
independentei Ciprului

La Departamentul de Stat al 
S.U.A. uneori, se petrec lucruri 
ciudate. Ce poate fi mai bizar, la 
prima vedere, decît părăsirea 
bruscă a fotoliului departamental 
de către J. F. Dulles, în toiul unei 
ierni aspre în Occident, cu riscul 
de a se îmbolnăvi ? Și totuși Du
lles a făcut în grabă un turneu 
„fulger" prin Europa occidentală, 
ale cărui rezultate au fost descu
rajatoare pentru el. Ajuns în Eu
ropa, i-a vizitat pe rind pe șefii gu
vernelor Marii Britanii, Franței și 
Germanici occidentale. Toate con
vorbirile au fost epuizate în patru 
zile, ceea ce trebuie sa recunoaș
tem reprezintă un record de vi
teză. De buna seamă, apare între
barea : ce element ivit tn situația 
internaționala La pus într-atît pe 
goana pe faimosul Dulles ?

Potrivit relatărilor oficiale, ur
mate de declarații făcute de Dulles 
la întoarcerea sa din Europa, prin
cipala problema discutată în tim
pul întrevederilor cu De Gaulle, 
Macmillan și Adenauer a fost pro
blema germană. Dar această pro
blemă nu este nouă. Ea nu și-a 
găsit încă rezolvarea din cauza 
poziției nerealiste a puterilor oc
cidentale, de mai mulți ani. Ceea 
ce a intervenit în plus și explică 
graba cu care Dulles a venit în 
Europa este ecoul larg pe care 
l-au avut în rîndul opiniei publice 
internaționale ți printre oamenii 
politici din Occident, ultimele pro
puneri sovietice referitoare la în
cheierea unui tratat de pace cu 
Germania. In mod cert, Dulles a 
traversat oceanul de teamă că în 
rîndurile partenerilor săi din blo
cul agresiv N.A.T.O. s-ar putea ivi 
divergente de păreri. Dar aceasta 
este chiar realitatea. însăși titu
latura vizitei sale fulger în Eu
ropa a fost „o călătorie de ex
plorare", ceea ce conform proto
colului obișnuit în țările capitalis
te nu necesită la sfîrșitul ei o de
clarație largă, amănunțită, care să 
permită să se vadă divergențele 
existente între puterile occiden
tale.

Vizita lui Dulles la Londra, cu 
17 zile înainte ca Macmillan să 
plece la Moscova ți-a propus, neîn
doielnic să-l influențeze pe acesta 
în legătură cu poziția pe care o va 
adopta în convorbirile cu condu
cătorii sovietici. Apoi Dulles și-a 
propus să atenueze divergentele 
existente între Washington și Lon
dra în ceea ce privește problema 
germană. De altfel, existenta unor 
fricțiuni între cei doi aliați în a- 
ceastă problemă se vede și dintr-un 
recent articol apărut în ziarul a- 
merican „New-York Times", sub 
semnătura corespondentului din 
Bonn : „Aci se crede că există cel 
puțin divergente serioase în aceas-

tă problema de importanță vitală 
(problema germană — N.R.) între 
S.U.A. și Anglia. Totodată a deve
nit limpede ca există divergențe 
nu numai între Washington și Lon
dra, ci și între diferiții demnitari 
americani../4. Se știe ca încă de 
mai mult timp Departamentul de 
Stat s-a aratat nemulțumit în le
gătură cu faptul ca Anglia nu in
tenționează să dea dovadă de „fer
mitatea cuvenita44 în problema ger
mană. S-a ajuns îneît, potrivit lui 
Hightower, comentatorul agenției 
Associated Press, între ambasada 
engleză în S.U.A. și Departamen
tul de Stat au apărut „fricțiuni 
neprevăzute44, care au culminat 
cu o vizita făcută Iui R. Murphy, 
subsecretar de stat adjunct al 
S.U.A., de către H. Caccia, amba
sadorul Angliei în S.U.A.

A doua vizita a lui Dulles a 
fost făcută în Franța, lui De 
Gaulle, și ministrului Afacerilor 
Externe, De Murville. Aci a insis
tat mult pentru a obține o apro
bare totala a politicii americane 
in problema germana. In schimb 
Dulles a mîngîiat orgoliul parte
nerilor francezi prin promisiunea 
că ar putea fi reluate discuțiile 
asupra problemei „triumviratului44 
anglo-franco-american în N.A.T.O., 
propus de generalul De Gaulle.

Cu Adenauer lucrurile au mers 
cel mai ușor. In declarația dată 
publicității după discuțiile Dulles- 
Adenauer se menționează „simila
ritatea de gîndire și alcătuire a 
planurilor în ce privește proble
mele ce stau în față44. Cancelarul 
de la Bonn a fost cu totul de 
acord cu poziția cramponată, ri
gidă a Iui Dulles, în ciuda inau
gurării de către acesta a unui nou 
gen de terminologie, generală, ceva 
mai ascunsă, mai prudentă. Totuși 
Dulles nu s-a putut abține pînă 
la urmă să nu declare că „Berli
nul occidental merită riscul unui 
război4* ceea ce în capitalele occi
dentale a stirnit o mare îngrijo
rare.

Turneul s-a terminat. Dacă n- 
nora li se părea că terminologia 
ocolită folosită de Dulles ar arăta 
o modificare oarecare a poziției 
rigide a Departamentului de Stat, 
apoi această iluzie a fost spulbe
rată de ultimele ieșiri agresive ale 
lui Dulles, înainte de a se interna 
în spital. Aceleași vechi amenin
țări. aceleași chemări la înarmare, 
aceeași rigiditate, condamnată de 
opinia publică. La sfîrșitul călă
toriei ..fulger”, Dulles se află pe 
aceeași poziție agresiva, nerealista, 
prin care de-a lungul anilor s a fă
cut vestit, dar și urît de popoare. 
Iar cît privește teama sa că recen
tele propuneri sovietice referitoare 
la încheierea unui tratat de pace 
cu Germania stîrnesc un viu inte
res și aprobare în cele țnai diverse

cercuri politice, aceasta este 
vărat. Propunerile sovietice 
sprijinite de opinia publică 
dială tocmai pentru că sînt rea
liste și corespund deplin cerințe
lor arzătoare ale poporului german 
ți ale securității in Europa.

ade- 
sînt 

mon-

CAROL ROMAN

ZURICH 11 (Agerpres). — La 
11 februarie a fost dat publicită
ții la Zurich comunicatul final al 
întrevederilor grec.o-turce la care au 
luat parte prim-miniștrii Greciei 
și Turciei, Karamanlis și Mende- 
res, împreună cu miniștrii de Ex
terne Averoff și Zorlu.

In comunicat se arată că obiec
tul discuțiilor dintre cele două 
părți l-a format chestiunea Cipru
lui și că „in cele din urmă a putut 
fi realizat un acord de compromis 
în ciuda dificultăților considera
bile pe care le prezintă această 
problemă".

Comunicatul exprimă speranța 
că se va putea realiza un acord în
tre Grecia, Turcia și Marea Brita
nic. pentru „soluționarea definitivă"

OOOOO

Care este scopul călătoriei 
lui Debre în Algeria

-------------OOOOO------------

Declarațiile lui Eisenhower 
la o conferința de presa

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
La 10 februarie președintele Ei
senhower a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că boala 
lui Dulles, după părerea sa, nu va 
amina pregătirea 
desfășurării unei 
niri între miniștrii 
terne ai puterilor 
Uniunii Sovietice, 
declarat că pregătirea 
menea conferințe va 
perioadă considerabilă de timp iar 
î.i ceea ce privește nivelul even
tualei conferințe, asupra acestei 
chestiuni nu s-a ajuns pînă în pre
zent la un acord. Eisenhower a 
adăugat de asemenea că pare se 
Uniunea Sovietică este mai mult 
interesată nu într-o conferință a 
miniștrilor Afacerilor Externe _ ci 
într o întîlnire a conducătorilor

guvernelor, ceea ce, după cum

sau termenul 
eventuale întîl- 
Afacerilor Ex- 
occidentale și 
Eisenhower a 

unei ase- 
necesita o

a 
spus Eisenhower, ar necesita de 
asemenea o pregătire destul de în
delungată.

Eisenhower s-a alăturat întruto- 
tul declarației lui Dulles cu pri
vire la poziția puterilor occiden 
tale față de problema Berlinului, 
declarație pe care secretarul de 
stat al S.U.A. a făcut-o în t'impul 
călătoriei sale prin Europa. Eisen 
hower a spus că cuvintele lui 
Dulles cu privire la. unitatea de 
vederi a puterilor occidentale în 
în această problemă, refuzul lor 
de a recunoaște dreptul Uniunii So
vietice de a transmite funcțiile sale 
în Berlin și hotărîrea aliaților de 
a-și exercita „drepturile" în Ber
linul occidental nu.au nevoie de 
nici un comentariu.

PARIS 11 (Agerpres). — TASS 
transmite : Michel Debre, primul- 
ministru al Franței, se află in pre
zent în Algeria. Scopul oficial al 
primei călătorii a lui Debre în Al
geria este de a asista la ședința 
Consiliului superior pentru plani
ficarea industrializării Saharei. 
Toate ziarele pariziene susțin însă 
că scopul adevărat al călătoriei 
premierului francez constă în stu
dierea situației politice ți militare 
din Algeria.

La 9 februarie în orașul Alger 
a avut loc o consfătuire militară 
la care, în afară de Debre și mi
nistrul de război Guillaumat, au par-

ticipat toți comandanții superiori 
ai armatei franceze din Algeria. 
După cum relatează agenția France 
Presse, la această consfătuire s-a 
discutat situația militară în an
samblu și problema efectivului ar
matei. Hotărîrile adoptate de con
sfătuire sînt ținute în secret, însă 
presa consideră că comandamentul 
trupelor franceze cere să se tri
mită noi întăriri pentru intensifi
carea acțiunilor militare.

a chestiunii Ciprului și declară 
în acest scop guvernele grec și turc 
își propun să ajungă la o înțelegere 
cu guvernul britanic „pentru a 
continua negocierile pe plan tri
partit^. Comunicatul anunță că 
miniștrii de afaceri externe grec 
și turc vor pleca imediat la Lon
dra pentru a comunica guvernu
lui/ britanic rezultatul convorbiri
lor lor.

Este de reținut faptul că la a- 
ceste tratative în cadrul cărora se 
hotărăște soarta poporului cipriot, 
nu participă reprezentanți ai aces
tui popor.

Deși, după cum relatează agen
ția Associated Press, „pentru mo
ment amănuntele cu privire la a- 
cord nu vor fi date publicității**, 
în cercurile din apropierea celor 
două delegații se afirmă că acordul 
prevede 
Ciprului 
dentă**.

Despre 
acesteia 
faptul că 
Cipru a unor „trupe unite greco- 
turce pentru apărarea independen
ței ei**. Potrivit relatărilor cores
pondentului agenției Reuter, pla
nul greco-turc prevede, de aseme
nea, alegerea unui președinte grec 
și a unui vicepreședinte turc și 
formarea unei adunări naționale în 
care 70 la sută din deputați să 
fie greci, iar 30 la sută turci.

„transformarea coloniei 
într-o republică indepen-

caracterul independenței 
vorbește în primul rind 
se prevede staționarea in

Scrisoare deschisă profesorului C. D. Papakyriakoupoulos
Atena

Ne-am întîlnit în vara trecută le Edinburgh la 
Congresul internațional al matematicienilor. Dum
neavoastră Teprezentați matematica greacă, eu și 
ceilalți colegi ai mei reprezentăm matematica ro- 
mînească.

Îmi pare nespus de rău că prima scrisoare pe 
care v-o trimit nu se referă la preocupările noastre 
comune.

După cum este știut însă patriot greci sînt vic
tima teroarei, a samavolniciei, ceea ce nu ne poate 
face pe noi oamenii de știință să stăm deoparte,

Manolis Glezos — eroul național al Greciei, cel 
care a avut uriașul curaj ca în anii ocupației na
ziste să zmulgă steagul cu zvastica de pe Acropole 
este arestat.

Acuzarea de „spionaj" care i se aduce unui erou 
național, unuia care a dovedit printr-o supremă 
jertfă dragostea de patrie, ni se pare absurdă și 
lipsită de orice temei.

încă din anii de școală am îndrăgit marile opere 
ale culturii eline. In urmă cu 2 ani, o vizită făcută 
pe meleagurile vechii Elade, o întîlnire

Miting la Praga
PRAG A 11 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite: La 10 februarie 
la Praga a avut loc un mare mi
ting în apărarea lui Manolis Gle
zos. La miting au participat nu
meroși stu-denfi greci și alți stu- 
denfi străini care învață în in
stituțiile de învățămînt superior 
din Praga. Reprezentanții studen

cu cî-iva

Descoperirea unui grup 
contrarevoluționar 
în R. D. Germană

BERLIN 11 (Agerpres). — Mi
nisterul Securității de Stat al R.D. 
Germane a dat publicității un co
municat în care se arată că acum 
cîteva zile a fost descoperit la 
Dresda un grup contrarevoluționar. 
Acest grup, organizat și condus de 
Bauer și Schreiter, studenți la 
Școala tehnică superioară din 
Dresda, menținea legături strînse 
cu filiala din Berlinul occidental a 
Ministerului vest-german pentru 
problemele privind întreaga Ger
manie șt cu organizația de spionaj 
„Grupul de luptă împotriva acțiu
nilor inumane".

Membrii grupului urmăreau si 
submineze cuceririle socialiste ale 
R.D. Germane și să pregătească o 
lovitură contrarevoluționară.

Cu prilejul arestării membrilor 
grupului, au fost găsite arme de 
foc și muniții.

------OOQOO------

PE SCURT
BRUXELLES. — Potrivit ultime

lor ști'l sosite din Congo, autori
tățile colonialiste belgiene intensi
fică măsurile represive împotriva 
populației congo eze. In dimineața 
zilei de IO februarie poliția a ares
tat in cursul unor razii masive 250 
de persoane in cartierul Barambu 
din Leopoldville.

LONDRA. — Cancelaria primu
lui ministru englez a comunicat în 
seara zilei de 10 lebruarie că Mac 
millan, primul ministru al Angliei, 
șj Lloyd ministrul Afacerilor Ex
terne vor face o călătorie în luna 
martie în Franța S' R F. Germană 

10 martie ei vor 
la 12 și 13 mar

In zilele de 9 și 
vizita Parisul, iar 
tie Bonnul.

— După cum re. 
b-azilian „O’Sem-

MONTEV1DEO.
latează ziarul 
nario". în Brazilia peste 6.000.000 
de copii sau 58 la sută din toți co
piii de virstă școlară nu frecven
tează școlile. In statul Maranhao 
îndeosebi 80 la sută din copii’ nu 
frecventează școlile, iar în stalul 
Piauhy — 79 la sută. ,

dintre oamenii de știință din capitala Greciei, m-au 
făcut să îndrăgesc și mai mult harnicul și talenta
tul popor de pe țărmurile 'Mării Egee.

Tocmai pentru că sînt un vechi admirator el po
porului grec, am primit cu indignare alături de în
treaga opinie publică romînească și mondială, 
vestea arestării unuia din vajnicii luptători pentru 
fericirea poporului grec.

întreaga această înscenare politică e contrară 
spiritului de dreptate al poporului grec .

Tocmai de aceea vă cer, stimate domnule profe
sor Papakyriakoupoulos să vă alăturați celor ce 
luptă pentru eliberarea lui Manolis Glezos, să ob
țineți prin prestigiul dv. științific încetarea prigoa
nei împotriva elementelor democrate din Grecia. 
Trebuie să facem totul pentru eliberarea lui Mano
lis Glezos, pentru Încetarea represiunilor antidemo
cratice.

Prof, univ dr. N. TEODORESCU 
Membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

în a pararea lui Manolis Glezos
ților
Africii

din țările Europei, Asiei, 
și Americii Latine au cerut 

imediata punere în libertate a lui 
Manolis Glezos — eroul național 
al Greciei. Ei și-au exprimat de
plina solidaritate cu prietenii 
greci în lupta lor pentru elibera
rea lui Glezos.

Intr-o moțiune adresată orga-

nizațiilor studențești din întreaga 
lume participenții la miting au 
îndemnat tineretul studios din toa
te țările să organizeze o puterni
că mișcare de protest pentru a 
preîntîmpina crima pregătită le 
reacțiunea greacă. .

(onscclnfclc nefaste ale subordonării Greciei 
la carul politicii Imperialiste

Bătrtna Elladă, care a dat cul
turii și civililzației umane comori 
de neprețuit, cunoaște în perioada 
postbelică aprigile consecințe ale 
„prieteniei" și „mărinimiei" anglo- 
americane. De fapt Întreaga isto
rie a relațiilor Greciei cu Anglia șl 
Statele Unite este o istorie de do
minație colonială, mai mult sau 
mai puțin ocolită, Grecia oferind 
un exemplu izbitor al efectelor re
lațiilor dintre tarile imperialiste 
puternice și țările mai slabe. Ca
pitalul străin, în special englez, a 
dominat de la înființarea statului 
elen (1828-1831) economia națio
nală sub forma împrumuturilor șl 
a creditelor care au menținut-o în
tr-o stare de dependență economi
că și financiară. Abia in primele 
decenii ale secolului al XX-lea s-a 
dezvoltat o industrie ușoară, bine 
înțeles dependentă de capitalul 
străin.

în timpul celui de al doilea răz
boi mondial, la capătul eroicei 
lupte dusă de poporul grec împo
triva invadatorilor fasciști ai lui 
Mussolini și a ocupanților hitle- 
riști, trupele engleze au ocupat 
Grecia, cu intenția de a-și croi 
drum spre inima Balcanilor și a 
Europei Centrale, potrivit cunoscu
tei „variante Churchill", care con
sidera oportună deschiderea celui 
de al doilea front în sud estul Eu
ropei, pentru a opri înaintarea vic
torioasei armate sovietice spre bir- 
logul fiarei fasciste. După ce au 
debarcat ca eliberatoare, la sfîrși- 
lul anului 1944, trupele engleze au 

o 
în

declanșat după numai o lună 
cruntă represiune antipopulară 
Grecia.

In perioada postbelică Grecia a 
fost una din țintele principale ale 
politicii americane. Doctrina Tru
man proclamată la 13 februarie 
1947, care oferea guvernului grec 
și celui turc 400 milioane de do-

lari pentru a lupta i,Împotriva co
munismului", planul Marshall, pre
zentat la 5 iunie 1947 și adoptat 
in iulie la Conferința de la Paris, 
au fost urmate de „atlantizarea" 
Greciei, adică de includerea ei în 
N.A.T.O. în 1952, odată cu Turcia, 
de acordul cu privire la bazele mi
litare din 12 octombrie 1953 și 
după sesiunea Consiliului N.A.T.O. 
din decembrie 1957, de presiuni 
pentru instalarea de baze atomice 
și pentru arma rachetă care, după 
cum a declarat zilele trecute 
McElroy, ministrul Apărării al 
S.U.A., va începe în curind prin 
dotarea cu proiectile teleghidate 
cu rază medie de acțiune „Jupiter" 
și „Thor".

Caracteristic pentru relațiile din
tre S.U.A. și Grecia, după ce im
perialismul american a trecut la 
înlocuirea celui englez slăbit în O- 
rientul Mijlociu și sud-estul Eu
ropei, este Acordul din octombrie 
1953, prin care Grecia s-a obligat 
să acorde S.U.A. dreptul să creeze 
pe teritoriul ei baze militare aerie
ne și navale, să folosească mij
loacele de comunicație și transport 
ale Greciei și, în sfîrsit. dreptul 
de a aduce în orice moment trupe 
americane în Grecia si de a le 
concentra acolo unde comandamen
tul S.U.A. va găsi de cuviință.

Prezența americană in Grecia este 
atit de masivă incit după cum 
constata un ziarist care a vizitat 
Atena, numărul consilierilor și 
controlorilor americani ocupă 92 de 
pagini în cartea de telefoane a o- 
rasului Atena.

Pentru orientarea impusă de a- 
jutorul american este demn de a 
fi retinut felul în care este împăr
țit acest ajutor. Cînd primii dolari 
au luat calea Elladei, presa pro- 
guvernamentală din Atena scria cu 
entuziasm că : „a venit timpul ca 
fiecare grec să mănînce cu lingu
ră de aur*. Dar după mai bine de 
un deceniu de ajutor american, 
care s-a ridicat la aproximativ trei 
miliarde și jumătate de dolari, s-a

constatat că numai 2,5% au fost a- 
fectați cu titlu de credit pentru dez
voltarea economiei grecești, în 
timp ce 97,5 au fost folosiți pen
tru cheltuieli militare și întreține
rea armatei din Grecia. In 
aceste condiții mizeria, șomajul și 
celelalte consecințe ale crizei eco
nomice sînt pe deplin explicabile. 
După ctim exclama ziarul „Kathi- 
merini" în toiul anilor de revăr
sare asupra Greciei a dolarilor din 
cornul „abundenței" americane, 
„faimosul plan Marshall s-a dove
dit în cele din urmă o groaznică 
catastrofă pentru poporul grec". Ca 
și cum aceasta nu ar fi fost deajuns, 
către sfîrșitul anului 1958 Douglas 
Dilton, subsecretarul de stat al 
S.U.A. pentru problemele economi
ce și unul diintre cei mai înfocați 
susținători ai politicii barierelor 
vamale în calea comerțului Est- 
Vest, a vizitat Atena inițiind tra
tative pentru a determina Grecia 
să adere la piața comună euro
peană.

Dar noianul „binefacerilor" a- 
mericane este departe de a se sfîrsi 
aici. Faimosul acord greco-ameri- 
can din octombrie 1953 prevede că 
militarii și civilii americani, pre
cum și supușii greci care lucrează 
în serviciul american său sînt aso- 
ciați ai busșincsmen-îlor ameri
cani, nu sînt supuși jurisdicției in
stanțelor grecești. Exteritorialita- 
tea c'onferită americanilor pe te
ritoriul grec a stirnit indignarea 
opiniei publice grecești intr-o ase
menea măsură incit in 1957 auto- 
ritățile au adoptat o nouă lege care 
prevedea o oarecare restrîngcre 
a drepturilor de exteritorialitate a- 
cordată americanilor. Dar această 
„restringere" nu a împiedicat ca 
generalul Sarafis, unul din eroii 
luptei de rezistență antifascistă să 
fie asasinat de un militar ameri
can, care a fost condamnat la... 
120 de dolari amendă, nici ca spre 
sfîrșitul anului trecut Înalta Curte 
de Casație din Grecila să anuleze 
o sentință de condamnare a doi 
membri ai Misiunii economice ame-

ricane, care au călcat cu autoca
mionul cîțiva cetățeni greci.

Pe același calapod de nesocoti
re a intereselor Greciei se situea
ză S.U.A., în problema Ciprului, 
sprijinind poziția colonialistă a 
Angliei.

Cea mal mare primejdie pen
tru Grecia ivită din „colaborarea 
cu S.U.A." o constituie 
perspectiva * instalării de 
pentru arma atomică și 
rachetă pe teritoriul ei, căci în ai imperialismului american ca 
felul acesta se expune inevitabil 
unei contralovituri, mai ales că 
un general american s-a și lău
dat că în clipa cînd va primi de 
la superiorii săi ordinul de atac 
atomic, ii va aplica fără a mai 
înștiința măcar guvernul de la 
Atena. Deoarece poporului grec 
nu-1 surîde de loc să se sacrifice 
de dragul „intereselor atlantice", 
politicienii și generalii americani 
se fac luntre și punte pentru a-1 
convinge că bazele atomice și 
pentru arma rachetă nu ar pre
zenta vreun pericol. Intr-un dis
curs elocvent rostit anul trecut 
la Atena generalul american 
Brooke Allen s-a arătat surprins 
că arma atomică și arma rache
tă inspiră teamă în Grecia. 
„Doar și arcul și săgeata — a 
exclamat generalul american — 
au fost cindva arme noi. De a- 
semenea puștile și carele blin
date... E suficient doar să înțe
legi ce reprezintă un proiectil 
teleghidat ca să-ți dai seama cu 
ușurință 
arme...", 
american, 
îndemnuri 
repede baze pentru armele tele
ghidate pe teritoriul Greciei, cu 
toate încercările „liniștitoare" au 
avut efect contrar. Allen a venit 
la Atena ca să demonstreze ne
cesitatea creării de bnze pentru 
rachete, scria ziarul „Estia", „dar 
eforturile sale propagandistice 
sînt zadarnice, fiindcă Grecia 
nu are de gînd să se sinucidă 
de dragul N.A.T.O".

Scopul propagandei americane

insă 
baze 
arma

de foloasele acestei 
Discursul generalului 
la fel ca și celelalte 
de a se instala cit mai
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fl fost sezisat de opinia publică 
greacă, care vede că S.U.A. În
cearcă să mute greutatea princi
pală a războiului nuclear, cu ur
mările sale catastrofale pe teri
toriul statelor europene, aliate 
lor, pentru a îndepărta pe cit 
posibil contr-aloviturile de terito
riul american.

In aceste condiții este expli
cabilă răceala cu bare au fost 
primiți la Atena emisarii dlrebți

stat Williamsubsecretarul de
Rountry — despre care ziarul 
„Athînaiki" scria că a venit la 
Atena „pentru a împiedica scă
derea prestigiului și influenței 
S.U.A. in Grecia" și care a ți
nut după cum se știe partea co
lonialiștilor în problema Cipru
lui — sau ministrul Apărării 
Neil McElroy, — care a pledat 
pentru grăbirea instalării bazelor 
pentru arma atomică și arma 
rachetă cît și emisarii indirecți 
ai aceluiași imperialism, ca pre
mierul drmisionar al Italiei Fân
tâni — care, după 
Orientul Mijlociu, 
scopuri Ia 
Atena.

Poporul grec nevrînd să-și 
transforme țara Intr-un cimitir 
american cere cu tot n-ai multă 
hotărire adoptarea unei politici 
de independență și de bună -Ve
cinătate cu toate țările. Măsu
rile represive Îndreptate împotri
va Iui Manolis Glezos și a altor 
patrioți greci care luptă pentru 
realizarea aspirațiilor poporului, 
pentru interesele sale naționale, 
sțirnesc indignare atit în Grecia 
cît și peste hotare.

Masele populare din Grecia, 
toate forțele Înaintate, progre
siste, cer guvernului o politică 
de independență, de respectare a 
suveranității și principiilor de
mocratice, de pace și colaborare 
cu toate țările.

Glasul opiniei publice grecești 
trebuie ascultat!

Z. FLOREA 
_____________________s-W

ce a fost în 
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fel de obscure la


