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Conferință pe ța
ră a U.4.S.R.

Activitatea al cărei bilanț îl 
vor face delegații studenților 
din întreaga țară la Conferință, 
este o activitate rodnică. Ea 
dovedește că, datorită politicii 
înțelepte a Partidului Muncito
resc Romîn și a guvernului 
R.P.R., în țara noastră a fost 
creată o studențime nouă care 
s-a ridicat, în majoritate, din 
rîndul fiilor de muncitori și ță
rani muncitori, o studențime 
devotată patriei, partidului, po
porului muncitor din rîndul 
căruia s-a ridicat și în rîndul 
căruia se va duce să munceas
că pentru făurirea vieții noi, 
socialiste.

Elanul de muncă, devotamen
tul pentru regimul democrat 
popular, pentru politica parti
dului, de construire a socialis
mului în patria noastră, lupta 
pentru aplicarea ei fn viață — 
acestea sînt trăsăturile ce ca
racterizează astăzi ne studenții 
noștri care se pregătesc cu per- 
«everentă, cu conștiinciozitate 

Y să devină intelectuali de tip 
>< nou, multilateral pregătiți.
>> Rezultatele tot mai bune ob- 
>? ținute de studenti în toate do- 
>> menlile de activitate, sînt dova- 
Ida creșterii conștiinței lor poli- 

tlce, sînt expresia recunoștinței 
pe care o poartă partidului, în
tregului ponor, nentru minuna
tele condiții de trai și de 
studiu ce le-au fost create. 
(Tine putea să ofere studen- 
țimil în regimul burghezo-mo- 
șleresc asemenea largi posi
bilități de învățătură ca cele 
de care se bucură astăzi în re
gimul democrat-popular ? Săli 
de cursuri, laboratoare bine în
zestrate, numeroase cămine, mii 
de burse — toate acestea si 
multe alte condiții nemaiîntîl- 
nite în trecut, sînt puse astăzi 
fa dispoziția studenților. Nu
mai în anii primului cincinal 
s-au cheltuit 340.000.000 lei 
pentru construcția și amenala- 
rea unor localuri de învățămînt, 
laboratoare, cămine, cantine, 
cluburi etc.

Invățămfntul superior a fost 
așezat în regimul nostru de de
mocrație populară pe solide 
baze științifice, materialist-dia- 
lectlee. De asemenea sub con
tinua îndrumare a partidului, 
fnvățămîntul nostru superior 
răspunde tot mai bine necesi-

(Continuare în pag. 3-a)
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Așa și-au petrecut studenții 
vacanța de iarnă 

Foto: AGERPRES

Studenții din Petroșani 
au extras 

80 tone cărbune 
prin muncă voluntară
In cinstea celei de a doua Con

ferințe >pe țară a asociațiilor stu
denților, răspunzînd inițiativei co
mitetului U.T.M. al instiutului și 
Consilului asociației studenților, 
studenții anului 1 al Facultății de 
mine, din lnstiutul de mina „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Petroșani, a- 
flați în practică de producție la ex
ploatarea minieră Lupeni, în ca
drul unui șut voluntar, în mină, 
au realizat 80 tone cărbune și au 
pregătit 50 vagonete de cărbune 
pentru schimbul următor. Rea
lizările obținute, entuziasmul, în 
suflețirea cu care au muncit stu
denții anului 1 al Facultății de 
mine, sînt cele mai grăitoare do
vezi ale dragostei cu care stu
denții au întîmpinat cea de a 
doua Conferință pe țară a asocia
țiilor studenților.

MEREȚ N1COLAE 
asistent

secretar al comitetului U.T.A1. 
al Institutului de mine

„Gh. Ghcprghiu-Dej“, Petroșani 

tăților economiei noastre națio
nale.

In asemenea condiții studen
țimea nu mai este împovărată 
de grija pentru existența de zi 
cu zi, ea are doar datoria de a 
se consacra cu pasiune învăță
turii de a-și dedica forțele și 
capacitatea de muncă mărețu
lui țel de a cuceri înălțimile 
științei, tehnicii și culturii îna
intate.

Partidul a arătat asociațiilor 
studenților că este o datorie a 
lor să contribuie, sub condu
cerea organizațiilor de partid 
și sub îndrumarea organizații
lor U.TJW. la munca de educație 
comunistă a studenților, să 
dezvolte la aceștia înalta răs
pundere politică a studentului 
de tip nou, etica nouă, socia
listă. Asociațiile studenților au 
organizat numeroase acțiuni în 
scopul de a-și îndeplini această 
sarcină.

Asociațiile studenților au de
venit o largă organizație de 
masă care se bucură de presti
giul și de prețuirea a mii și 
mii de studenți.

Sub conducerea organizații
lor de partid și sub îndruma
rea organizațiilor U.TJVL aso
ciațiile au desfășurat o susținută 
muncă de mobilizare a studen
ților pentru îndeplinirea cu simț 
de răspundere a principalei lor 
îndaîoriri: aceea de a învăța. 
Rezultatele obținute în această 
ultimă sesiune, cînd studenții 
s-au prezentat în procent mare 
la examene și au obținut note 
ridicate, dovedesc acest lucru.

Asociațiile studenților își a- 
duc de asemenea contribuția la 
legarea învățămîntului de prac
tică, de nevoile economiei noa
stre. Activitatea în cercurile 
științifice studențești dezvoltă 
în rîndul studenților interesul 
pentru munca de cercetare crea
toare, pentru realizarea unor 
lucrări utile producției. De ase
menea, practica în producție a 
devenit tot mai mult un factor 
de seamă în formarea unor spe
cialiști stăpîni pe tehnica îna
intată.

Asociațiile studenților parti
cipă la organizarea vieții ob
ștești a studenților și sprijină 
acțiunile cu caracter politico- 
educativ organizate de Uniunea 
Tineretului Muncitor. Asocia
țiile au organizat acțiuni me
nite să ajute studenților să cu
noască mai temeinic politica 
partidului nostru, realizările 
regimului democrat-popular. A- 
lături de organizațiile U. T. M. 

j-, entru unii munca crescă- 
toarelor de păsări, dacă 
nu li se pare minoră, le 

creează totuși impresia că e o 
meserie mai puțin bărbătească, 
ba chiar... sentimentală. Puiul 
abia ieșit din găoace, strălu
citor ca un cocoloș de aur, cu 
piuitul lui de argint luat în 
palmă de către femeia îm
brăcată în halatul alb—iată ima
ginea idilică și roză a crescătoa
rei de păsări pe care și-o în
chipuie unii. Chipul utemiste- 
lor Hertei Maria și Roman Ana 
dau însă o replică viguroasă 
celor care văd în munca lor 
doar poezia searbădă a cochetu
lui piuit al puiului de găină. 
In primul rînd, trebuie știut că 
la sectorul avicol al G.A.S. Po
iana, raionul Turda, unde 
muncesc, in răspunderea lor 
sînt zeci de mii de păsări. 
Îngrijirea unui asemenea nu
măr de păsări cere o mun
că neîntreruptă, multă gri
jă, atenție și chiar știință. Stu
diind cu sîrguință cărțile 
de specialitate, fetele au ajuns 
ca hrănirea păsărilor să se facă 
strici rațional, după grafic, ca 
producția lor să fie planificată 
cu precizie și ca igiena să fie 
sever păstrată.

Și, în afară de toate astea,

și luptind pentru traducerea în 
viață a obiectivelor politice de 
muncă ale acestora, asociațiile 
duc in rîndul studenților o ac
tivitate de educare în spiritul 
concepției științifice materialist
dialectice despre lume șl socie
tate, în spiritul moralei comu
niste. De asemenea, s-a lărgit 
baza de masă a activității cul- 
t”ral-artistice în rîndul studen- 
ț*or, ea contribuie mai mult la 
educarea comunistă a studen
ților.

S-au obținut rezultate bune 
și în organizarea activității 
sportive de masă a studenților, 
în rezolvarea sarcinilor ce le 
revin pe tărîmul activității so
ciale.

In acest an universitar o 
mare atenție a fost acordată 
mobilizării studenților la mun
ca patriotică pe șantierele de 
construcții și în G.A.S.-uri. Stu
denții au răspuns cu elan che
mării „nici un student în afara 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică*. Cele 340.000 ore de 
muncă patriotică totalizate de 
studenți la sfîrșitul acestui se
mestru, sînt o dovadă concretă 
a atitudinii noi pe care o au 
studenții față de muncă, o ma
nifestare a spiritului de patrio
tism de care aceștia sînt ani
mați.

Asociațiile studenților sub 
conducerea organizațiilor de 
partid și sub îndrumarea or
ganizațiilor U.T.M. au reușit, 
în perioada străbătută de la 
crearea lor să-și însușească o 
experiență de muncă bogată, 
forme de activitate adecvate 
vieții universitare.

Despre toate acestea se va 
discuta la conferință, delegații 
vor tranșmite de la tribuna con
ferinței experiența lor pozitivă, 
vor face bilanțul muncii lor. 
Conferința va fi astfel un minu
nat prilej de generalizare a ce
lor mai bune metode de mun
că, pentru găsirea celor mai 
bune căi și soluții care să ducă 
la consolidarea și dezvoltarea 
succeselor obținute de asocia
țiile studenților.

La conferință se vor analiza 
totodată în spirit critic lipsurile 
care s-au manifestat în activi
tatea asociațiilor, se vor arăta 
soluțiile pentru îndreptarea lor, 
se vor stabili măsuri pentru con
tinua intensificare a activității 
asociațiilor studenților. Ele vor 
trebui să se ocupe mai activ 
de dezvoltarea răspunderii stu
denților pentru pregătirea pro
fesională temeinică, de cultiva

rea în conștiința fiecărui stu- 
ndent a pasiunii pentru însuși- 
<zrea științei, culturii și tehnicii 
^înaintate. Asociațiile trebuie să 
>>cultive la studenți convingerea 

profundă că o înaltă calificare 
nu se poate dobîndi decît prin
tr-o muncă zilnică, migăloasă, 
printr-un studiu temeinic strîns 
legat de practica construcției 
socialiste. Asociațiile studenți
lor vor trebui să se ocupe cu 
mai multă grijă, alături de in-

Scînteia tineretului"

I. ȘERBU

~7------------

130 de fabrici și uzine din București 
au răspuns la chemarea celor 8 

întreprinderi
La chemarea patriotică lansată 

de cele 8 întreprinderi din Capi
tală sub lozinca „Fiecare munci
tor, tehnician și inginer să rea
lizeze cît mai multe economii în 
producție" au răspuns pînă la 
sfîrșituj săptămînii trecute peste 
130 de fabrici și uzine din orașul 
București. Colectivele acestor în
treprinderi s-au angajat să reali
zeze anul acesta, peste sarcinile de 
plan, economii în valoare de 
58.701.005 lei.

Cea mai mare parte a econo
miilor pe care și-au propus să le 
realizeze muncitorii din intreprin- 

mai trebuie să știți că munca 
unor crescătoare de păsări mai 
cere uneori și eroism, o înaltă 
conștiință socialistă, de care 
utemistele Hertei Maria și Ro
man Ana au dat dovadă din 
plin. Intîmplarea de mai jos lu
minează întrutotul și dă la 
iveală chipul adevărat al fete
lor de care vorbeam, ale căror

Așa procedează
utemiștn

__________ _______________ 9______________

fapte resfrîng 
ției V.TM. 
cut cinstea și

In vara 
Maria și Ana 
de pui care 
de curînd din găoace. într-o zi 
fetele îi scoseseră afară în țarcu
rile curate, spațioase să se 
bucure de soare și lumină, să 
ciugulească prin iarbă. In jurul 
crescătoriei părea că s-a desfă
șurat un covor ușor mișcător, țe
sut din fire de aur. Fetele ur-

asupra organiza- 
care le-a cres- 

mîndria cuvenită, 
anului trecut 
îngrijeau 25.000 

abia ieșiseră
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Proletari din toate țări’
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In regiunea Constanța

Gospodarii 
agricole de stat 

încredințate tineretului
Organizațiile U.T.M. din unită

țile socialiste ale agriculturii din 
regiunea Constanța au dobîndit o 
bogată experiență în cursul anu
lui 1958 cînd, după Consfătuirea de 
la Constanța și-au asumat răs
punderea îndeplinirii unor impor
tante obiective economice din pla
nurile de producție ale acestor 
unități. Recolte mari la hectar, 
obținute de pe suprafețele lucrate 
de tineri ca rezultat al grijii și 
strădaniei pe care ei au depus-o 
în executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor, au sporit con
siderabil prestigiul organizațiilor 
U.TJVl.

Sarcinile mari reieșite din ex
punerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-'Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958 
au fost primite cu mult entuziasm 
de tinerii din regiunea Constanța. 
Comitetul regional U.TJVL, anali- 
zînd experiența bună dobîndită de 
organizațiile U.TJVL din sectorul 
socialist al agriculturii, s-a preo
cupat pentru găsirea de noi căi 
prin care tinerii să-și sporească 
și mai mult contribuția la îndepli
nirea sarcinilor de plan. Avînd în 
vedere experiența bună dobîndită 
comitetul regional U.T.M. a cerut 
comitetului regional de partid să 
i se încredințeze pentru început ti
neretului două gospodării agricole 
de stat, cu angajamentul de a face 
din ele unități din ce în ce mai 
rentabile. Comitetul regional de 
partid a aprobat cererea făcută iar 
Trustul regional G.A.S. a încre
dințat tineretului gospodăriile a- 
gricole de stat Pecineaga și Cuza 
Vodă.

Conform planului de producție 
gospodăriile de stat ale tineretului 
trebuie să producă în principal 
anul acesta aproape 6.000 tone de 
grîu prin realizarea unei produc
ții de peste 2.000 kg la hectaț, și 
5.000 tone porumb printr-o pro
ducție de peste 3.000 kg boabe la 
hectar- In sectorul zootehnic tinerii 
trebuie să obțină aproape 
700.000 litri lapte realizînd 
o producție pe cap de vacă de 
peste 2.800 litri, 70.000 litri lapte 
de oaie și aproape 13.000 kg lînă 
de cea mai bună calitate.

Acestea sînt cîteva din/princi- 
palele sarcini de plan pe care ti
nerii trebuie să le realizeze de pe 
cele aproape 7.000 hectare ale ce
lor două gospodării agricole de 
stat. In aceste zile tinerii de aci, 
studiind amănunțit toate posibili
tățile și resursele interne, lucrează 
la elaborarea măsurilor care să 
ducă la depășirea sarenilor pla
nului stabilit.

din Capitală
derile din Capitală provine din re
ducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, com
bustibil, energie electrică. De 
exemplu întreprinderile metalur
gice vor economisi, printre altele, 
2093 tone metale feroase, iar între
prinderile textile 12.834 kg fire de 
bumbac.

Numai cu economiile pe care 
și-au propus să le realizeze între
prinderile industriale din raionul 
Grivița Roșie se pot construi a- 
proape 270 de apartamente.

(Agerpres)

măreau puii cei mai firavi, le 
dădeau să mănîuce de-o parte 
pînă-i întremau.

De odată însă, pe neașteptate, 
cerul s-a acoperit de nori grei, 
a căror întunecime sta să se 
prăbușească peste cîmpie. Apoi, 
dinspre Mureș, din neclintirea 
zăpușelii care fusese pînă a- 
tunci s-a iscat o furtună neîn-

I

c/iipuit de puternică. Valuri de 
praf se ridicau ca niște trîmbe 
de zăpadă în văzd.uh. Vîrtejul 
taifunului s-a repezit ca un uliu 
feroce asupra crescătoriei de 
pui. Cele două utemiste și-au 
dat imediat seama că miile de 
pui ai gospodăriei puteau pieri 
cu toții în cîteva minute. Așa 
că au început săS adune și 
să-i adăpostească cu cea mai 
mare grabă. Afară ploua puter
nic, dar fetele cărau fără odih
nă puii în adăposturi. Dar, cu

Citiți în pag. a 3-a 
GRUPAJUL: 

„Cît mai multe 
ECONOMII pentru 
ÎNFLORIREA PATRIEI 
noastre SOCIALISTE"

IN MUNCA CULTURALA
La șezători 

tinerii colectiviști 
popularizează viața 
nouă a colectivei

Sub conducerea organizației de 
partid, organizația de bază U.T.A1. 
din comuna Mădăraș, raionul Sa- 
tu Mare, organizează cu regulari
tate seara „șezători ale tineretu
lui". La aceste șezători se cîntă, 
se organizează jocuri populare, se 
prelucrează articole din ziare, se 
spun ghicitori și se discută despre 
viața frumoasă a tinerilor colecti
viști.

Șezătorile au Ioc fie Ia sediul 
G.A.C. unde se fac și audiții la ra
dio, fio în casele frumoase ale 
colectiviștilor. Recent, în casa tî- 
nărului colectivist fruntaș Gheor- 
ghe Sabou a avut Ioc o șezătoare 
foarte reușită. Fiind bine pregăti
tă de către biroul organizației de 
bază U.T.M., la această șezătoare 
au participat peste 30 tineri din 
colectivă și din afara ei. La șeză
toare, printre altele, tînăra Doina 
Leahu a vorbit despre succesele 
gospodăriei noastre. Apoi au ur
mat cîntece și jocuri populare 
printre care: „Hai să facem o 
gospodărie", „Bădița cu tracto
rul" și altele.

In urma acestei șezători, în care 
tinerii colectiviști au discutat 
mult cu tinerii din sectorul indi
vidual despre problemele muncii 
colective și despre avantajele mun
cii în comun, încă doi tineri au 
venit în G.A.C., iar tînăra Maria 
Anghius și-a lămurit părinții 
vină alături de ea în G.A.C.

să

IUL1U BORDAC 
colectivist

toată strădania lor, cîteva ra
fale puternice de vijelie au luat 
cu ele aproape 5000 de pui, 
purtîndu-i departe pe cîmp, la 
peste o jumătate de kilometru. 
La început, fetele au crezut că 
puii aceștia sînt pierduți. Ploa
ia cădea cu putere, în perdele 
compacte, peste care abia se 
mai vedea, in clipele acelea însă 
cele două utemiste s-au privit cu 
înțeles, fără nici un cuvînt și 
au pornit pe cîmp. Puii erau îm- 
prăștiați prin miriște, amețiți 
de ploaie, murdari, dar cei mai 
multi dintre ei trăiau. Fetele 
au început să-i culeagă cu grijă, 
unul cîte unul. Ploaia cădea 
neîncetat, rece, pătrunzătoare, 
dar cele două utemiste, nu s-au 
gîndit atunci la pericolul în 
care se găsea sănătatea lor. ci 
la avutul acesta auriu al țării. 
Și așa, timp de cîteva ore, fetele 
au adunat toți puii de pe cîmp. 
Pierderile care puteau fi foarte 
mari, datorită vitejiei lor, au 
fost mici.

Celor care le-au felicitat pen
tru fapta lor, fetele nici n-au 
știut ce să le răspundă. Au zîm- 
bit doar simplu, modest, ară- 
tind prin asta că n-au făcut de- 
cît ceea ce trebuia.

I. BAIEȘU
V. APARASCIliVEI

Cu aceeași grijă cu care economisesc metalul nărui ofelar Mircea Bologa, candidat de partid, 
tinerii reșijeni se preocupă de calitatea oțelului, din noua secție de oțelărie, ia o probă de oțel, 

împreună cu maistrul topitor Gh. Bădescu, ti- foto: VASILE RANGA

Un concurs pe tema:
Cosmos"

Ținînd cont de in
teresul mare pe care 
tinerii textiliști de la 
fabrica de postav Bu- 
huși îl manifestă 
pentru importantele 
realizări științifice 
ale Uniunii Sovietice 
în domeniul cuceririi 
Cosmosului, comite
tul U.T.M. în colabo
rare cu colectivul 
clubului a organizat 
în cadrul „Joii tine
retului" un concurs 
de întrebări și răs
punsuri pe tema 
„Zborul în Cosmos".

„Zborul în
încă înainte cu o 

săptămână, acest con
curs a fost populari
zat și s-a indicat ti
nerilor materialul ce 
trebuie studiat. În
trebările au fost sta
bilite de o comisie 
specială și se refe
reau în special la 
problemele legate 
de primii sateliți 
artificiali m pămintu- 
lui și racheta cos
mică sovietică.

Cei aproape 80 de 
tineri care au luat 
parte la acest instruc-

„7Vici un ele
fara biblioteca personala"

de mult comitetul organi- 
U.T.M. de Ia Școala medie

Nu 
zației 
mixtă din Drăgășani a inițiat o în
trecere între elevii școlii sub lozin
ca „Nici un elev fără bibliotecă 
personală". Inițiativa a și început 
să prindă viață. Pentru a dezvol
ta în rîndul tinerilor elevi dra
gostea pentru literatură, pentru 
ridicarea nivelului lor politic și 
îmbogățirea cunoștințelor de cul
tură generală, conducerea șco
lii a pus la dispoziția elevilor 

Clubul școlii profesionale 
desfășoară o activitate 
interesantă, educativă
Clubul Școlii profesionale 

din Capitală, oferă elevilor 
riat pentru petrecerea timpului liber, dindu-le nu 
numai posibilitatea de a se distra, dar și de a afla 
multe lucruri noi și interesante.

La club se desfășoară un interesant program de 
conferințe. Comitetul clubului s-a străduit să alcă
tuiască o tematică oare să răspundă cerințelor ele
vilor, iar conferințele să fie cit mai atrăgătoare și 
accesibile. Cu foarte mult interes a fost, de pildă, 
urmărită recent conferința „Să păstrăm cu grijă bu
nul obștesc" ținută de elevul utemist Silviu Ivașcu. 
La club se prezintă de asemenea diferite cărți bele
tristice și tehnice. La prezentarea unor cărți ca 
„Pământ desțelenit" de Șolohov, „Așa s-a călit 
oțelul" de N. Ostrovski, au participat un număr 
mare de elevi. Cu mult interes urmăresc tinerii și 
proiecțiile de diafilme care au loc la club.

Nu numai la astfel de manifestații participă 
elevii în număr mare. Ei sînt prezenți și atunci 
cînd organizăm diferite jurnale citite, despre eve
nimentele internaționale ale săptămînii. Dintre cele
lalte activități ale clubului, cel mai mult sînt în
drăgite șahul și tenisul de masă. Comitetul U.T.M. 
ocupîndu-se îndeaproape de activitatea pe care o 
desfășoară comitetul clubului format din elevii Sil
viu Ivașcu, Florian Vărzan și Constantin Chesariu, 
reușește să asigure activității clubului un conținut 
interesant, educativ.

„Tudor Vladimirescu" 
un program foarte va-

LUCIAN DUMITRESCU 
ucenic

tiv concurs au mani
festat un interes deo
sebit pentru întrebă
rile care au fost puse 
străduindu-s.e să dea 
răspunsuri cît mai 
documentate.

Această inițiativă a 
organizației U.T.M. 
s-a dovedit a fi foar
te interesantă și a- 
tractivăi Tinerii au 
cerut ca și pe viitor 
să se mai organizeze 
asemenea concursuri.

CLARA COSTEȘ 
filatoare

V

■i«„Bazarul cu cărți noi“ — orga
nizat chiar în incinta școlii.

In fiecare recreație vin aci 
numeroși elevi din diferite clase 
care-și aleg din bazar cărțile 
preferate. Plata cărților se face 
în rate. In felul acesta o serie 
de elevi au reușit să-și procure din 
bazarul școlii un număr însemnat 
de cărți pe care le citesc cu mul
tă pasiune.

STANESCU CICERONE
Foto: AGERPRES
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SUCCES 
Icelei de-a ll-a 
CONFERINȚE 
pe ȚARĂ 
a U.A. S. R.

în 
de

U t e m i ș t i i 
fruntea acțiunii 
difuzare a cărții 

la sate
curînd, Comitetul raionalDe

U.TJVL Curtea de Argeș, în cola
borare cu „Librăria noastră'* a or
ganizat o serie de acțiuni în ve
derea difuzării a cît mai multe 
cărți în comunele și satele raionu
lui.

In această acțiune un sprijin 
prețios îl aduc tinerii muncitori, 
țărani muncitori și elevi.

Mobilizați de către organizațiile 
U.T.M. din școli, numeroși elevi, 
în frunte cu utemiștii, organizați 
în echipe, au folosit o bună parte 
din timpul liber în acțiunea de 
difuzare a cărții în satul sau co
muna lor natală.

Această acțiune s-a bucurat de 
mult succes. In toate satele țăranii 
muncitori au primit cu bucurie pe 
tinerii difuzori, manifestînd mult 
interes atît pentru broșurile cu 
caracter agrotehnic sau zootehnic, 
cît și față de cărțile de literatură.

In prezent, acțiunea a luat o 
mare amploare, ea extinzîndu-se 
și în comunele Valea lașului, Re- 
tevoești, Șuiei și altele.

ION COȚO1 
funcționar

Căminul cultural din comuna 
Ciocănești, raionul Vatra Dor- 
nel, regiunea Suceava a deve
nit un centru de cultură pen
tru muncitorii forestieri și ță
ranii muncitori din comună.

In fotografie: un grup de 
țărani muncitori cercetind nou
tățile primite recent ța standul 
de cărți al căminului cultural.

1



Succes celei de a doua Cânferînț

a să pornească tractorul, 
povestește atau Cons
tantin, chiaburul din sal 

îi punea înainte două perechi 
de boi. După ce o lua din loc 
scîrțîind și pocnind din toate în
cheieturile, copiii alergau după 
el pe uliță, răcnind și țipînd ca 
după altă aia. Și eu eram prin- 
tre ei, dar nu pentru ca să-l fu- 

5; găresc ca pe-o arătare ci pen
el tru că mă interesa foarte mult 

mașina și ași fi dat nu știu ce 
>5 ca să pot pune măcar o clipă 
<< mîna pe volan. Nici nu-mi tre-
Y cea prin gînd că va veni o vre
ți me cînd ogoarele țăranilor noș-
<< tri muncitori, pămîntul pe care

și bunicul meu l-a măsurat în 
z/ lungul Dunării cu picioarele 
I goale prinse în lanțuri, dus din 

urmă de jandarmi cu baione 
tele la 1907, va fi lucrat de 
tractoare de cinci — șase 
mai puternice, produse de in
dustria patriei noastre. Ce ~~ 
mai îndrăznesc a gîndi că peste 
un număr de ani tractorul va 
deveni un lucru cît se poate de 
obișnuit, esențial chiar în via- 
ța mea, că eu, fiu de țăran să- 
rac. voi deveni un specialist de 

*< înaltă calificare în domeniul
X mașinilor agricole !
>> Pe Vatau Constantin, stu-
J? dent la Institutul agronomic
X „Tudor Vladimirescu‘ din Cra-
>> iova l-am întîlnit intr-un grup

de delegați la cea de a doua 
X Conferință pe țară a U.A.S.R.
>5 Discutînd cu el, ne-am dat
X seama că în povestea vieții lui
X Vatau Constantin, din care n-am
>> reprodus decît o modestă parte,
*< se oglindește, ca întregul
X într-o singură picătură din
>> mării, aspecte esențiale
’< viața nouă a tineretului
X tru, a studenților patriei
6 dicați de partid pe culmile
’< științei și culturii. Aseme-
X nea lui, sute de mii de fii

de muncitori, de țărani mun
citori, de intelectuali legați de 
popor, învață azi pe băncile 
facultăților pentru a deveni me
dici, ingineri, profesori agro
nomi, specialiști în cele mai di
ferite domenii de construcție a 
socialismului. Nu i-a fost ușor 
fostului bobinator de la „Elec- 
troputere“ să acumuleze cunoș
tințele necesare unui student. 
Dar, după ce a absolvit faculta
tea muncitorească, ajutat îndea
proape de organizația de partid 
și U.T.M., a înfrînt greutățile, 
și-a complectat prin multe ore 
de studiu aprofundat golurile 
din cultura sa generală pentru 
a deveni un adevărat intelec
tual de tip nou, cu un orizont 
larg, multilateral. Munca lui

noștințele teoretice la Gospodă
ria agricolă de Stat Romanați, 
la Centrul de cercetări pentru 
cultura porumbului de la Ișal- 
nița... Auzind spusele lui, Luca 
Gh., delegat al studenților de 
la Institutul Politehnic din Ga
lați, ne povestește și el despre 
condițiile bune de trai și învă
țătură pe care le au, despre 
căminul nou și mai ales des
pre activitatea de educație des
fășurată in rîndul studenților, 
deoarece, după cum spune, 
chiar el „intelectualul nou din 
patria noastră nu trebuie să fie 
numai un foarte bun specialist 
ci în primul rînd un om devo
tat poporului, luptător activ 
pentru fericirea poporului, un 
om crescut în spiritul înaltelor

ori

sa

cer 
apa 
din 

nos- 
ri-

FERICIREA 
DE A ÎNVĂȚĂ
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DIN EXPERIENȚA 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR

cele ce a realizat și va realiza 
poporul nostru.

Lilvana Ște/ănescu și Eufrosi- 
na Postelnicii studente în anul 
IV la Facultatea de chimie a 
Institutului Politehnic din Ga
lați, ne-au povestit de asemenea 
lucruri foarte interesante : — 
Sîntem trei surori ?— povestește 
tovarășa Postelnicu și toate trei 
sîntem studente. Tatăl meu se 
mîndrește cu noi. El a început 
munca de mic copil cînd nu îm
plinise încă 14 ani. Destinul 
nostru e însă un destin fericit 
și știm că datorăm aceasta în 
primul rînd luptei clasei mun
citoare și partidului ei.

Și Liliana și Eufrosina au în
drăgit chimia încă de pe cînd 
erau pioniere și activau în cer
cul „Chimistul amator*‘. Cele 
două tinere au acum toate con
dițiile să și dezvolte aptitudi
nile, să se realizeze ca oameni 
de știință și ca cetățeni. O tră
sătură comună a celor două 
delegate la conferință e sîrguin- 
ța lor la învățătură, conștiința 
răspunderii pentru situația lor 
de studente într-un stat socia
list. In ultima sesiune ele au 
trecut toate examenele cu nota 
10. Mai aflăm că pentru viitoa
rea sesiune, a cercului științific 
din facultate cele două studente 
pregătesc, împreună cu alți co
legi, o temă luată din viață: 
„Cum influențează durata și 
lumina asupra conținutului nu
tritiv al unor legume". Această 
temă le-a fost sugerată de mun
citorii fabricii de conserve de 
la Zagua Vădeni. cu prilejul 
zilelor de practică în producție.

Liliana vorbea cu multă în
credere, hotărîtă de a fi cît 
mai de folos, prin propriile ei 
eforturi, patriei și poporului. 
Dorința aceasta, precum și spi
ritul d& abnegație, de devota
ment și recunoștință față de 
partid — trăsături devenite 
tipice pentru profilul moral al 
tineretului nostru — le-am în- 
tîlnit la toți studenții delegați 
în care deslușeam pe savantul 
de mîine, pe eroul muncii so~ 
cialiste, pe inginerul oțelar sau 
minier, pe savantul — cetățean, 
slujitor devotat al poporului, 
participant activ, creator la 
construirea socialismului.>

B. DUMITRESCU 
V. BARAN

Centrul universitar

i

>

<( Ne aflăm la puțină vreme de la 
încheierea primei sesiuni de exa- 

>> mene. Rezultatele obținute de stu
ff denții clujeni în munca profesio- 
X nală sînt îmbucurătoare : ei s-au 
>> prezentat la examen în proporție 
(7 de 95-96 la sută, iar dintre aceștia 
K marea majoritate m obținut rezul- 
>> tale satisfăcătoare.
K Aceste rezultate bune sînt rodul 
>> unei sporite preocupări din partea 
>? asociațiilor studenților din centrul 

nostru universitar, sprijinite și în- 
X drumațe îndeaproape de către or- 
>Z ganizațiile U.T.M., pentru întări- 
Irea continuă a muncii profesional- 

științifice a studenților. Asociații
le studenților au îmbrățișat cu 
înflăcărare lozinca lansată de că
tre organizațiile U.T.M.: „Toțistu
denții la examenele din sesiune !“. 
Aceasta a cerut o susținută muncă 
de lămurire cu fiecare student in 
parte. O latură importantă de 

X care ne-am preocupat în perma- 
> nență a fast sprijinirea activită- 
< ților care facilitau legarea cunoș- 
X tințelor teoretice de viața practică, 
> de producție. Asociațiile studenți- 
< lor, au sprijinit organizarea cu re- 
\ gularitate a vizitelor studenților în 
> întreprinderi industriale și agricole 
) mari.
> Cu deosebită grijă a fost orien- 
Z tată activitatea cercurilor științifice 
< ale studenților, cercuri care cu- 
> prind în prezent o treime din nu- 
z mărul total al studenților din cen- 
< trul universitar Cluj. In cadrul lor 
j se studiază teme cu aplicare prac- 
z tică în industrie, agricultură, în 
( domeniul activității social-cultura- 
> le. Unele cercuri au încheiat chiar 
z contracte tehnico-științifice cu a- 
C numite întreprinderi prin care șe 
\ obligă să caute soluționarea unor 
z probleme practice de producție. 
t In urma plenarei din noiembrie 
ș 1958 a C.C. al P.M.R. noi am in- 
) dicat cercurilor științifice să-și 
: propună abordarea unor teme le- 
ș gate strîns de dezvoltarea econo- 
> miei naționale, reieșite din indi- 
f cafiile prețioase cuprinse în ex- 
ș punerea tovarășului Gheorghe
> Gheorghiu-Dej.

GH. PETRICEANU 
președintele Consiliului U.A.S.-

■ ■in anii puterii popularea

Vatau a dat roade: el a luat, 
de pildă, toate examenele cu 
nota 10, a obținut de asemenea 
rezultate foarte bune la practi
ca făcută în uzinele de mașini 
agricole, unde a muncit cu dîr- 
zenie și dragoste, cot la col cu 
lucrătorii, pentru a cunoaște 
din practică toate fazele pro
cesului de producție. Pentru 
meritele sale, el a fost trimis în 
Uniunea Sovietică și povestește 
entuziast despre frumusețile de 
la Soci, unde și-a petrecut va
canța.

Despre condițiile minunate de 
învățătură ți odihnă pe care le 
au studenții azi datorită grijii 
partidului ne povestește și un 
coleg de facultate al lui Vatau, 
Negrea Isidor. însăși institutul 
lor a fost creat in anii regimu
lui de democrație popularji. 
Negrea ne vorbește despre labo
ratoarele moderne,
utilate, despre căminul 
construit, despre burse și 
tine, despre posibilitățile 
care le au de a-și aplica

idei ale comunismului^. Gheor
ghe Constantin un alt delegat 
la conferință studiază la Fa
cultatea electro-mecanică a In
stitutului do mine din Pe
troșani. Din discuții aflăm că 
studentul Gheorghe Constantin 
e în același timp și autorul unei 
interesante inovații a cărei a- 
plicare practică va ușura con
siderabil munca de studiere a 
rocilor. Vorbind despre viitoa
rea sa profesiune tînărul stu- 

înflăcărează dintr-

S-au terminat orele de curs I Voioșie și optimism ! Cum ar putea fi altfel ? Nici o piedică n« 
stă astăzi în calea lor; studenții au tot ce Ie trebuie pentru a învăța, pentru a trăi în condiții 
optime. Foto: D. F. DUMITRU
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GHEORGHIU MONICA
Timișoara

petrecut împreună 
mei multe zile de

orice construc- 
vieții noi din 
studiu șțiinți- 

de muncitor, 
pentru

splendid
nou

STUDENȚIA IERI ȘI AZI
Acad» MIHAI BENIUC

lăsați să se descurce cum puteau- Un 
număr de studenti săraci se anga-

cinstit n-au fost eroi, dar 
răsputeri pentru a ajunge

aplica aceste cuvinte nemțești: „Nie wie- 
deradică „să nu mai fie niciodată!“.

Mi-ar plăcea să fi făcut universitatea in 
zilele noastre, sau politehnica. Cred că aș 
fi ajuns inginer.

dent se 
odată:

— Am 
cu colegii
practică în minele din Valea 
Jiului, și mi-am dat seama că 
meseria noastră are largi pers
pective care ne incumbă încă 
de pe acum o intensă muncă 
creatoare. In esență e ceea ce 
trebuie să facă 
tor conștient al 
patria noastră : 
fie și pasiune
entuziasm și mîndrie

Pretutindeni pe întinsul țării 
poastre tinerii muncitori, țărani 
muncitori, elevi, studenți și tineri 
intelectuali, sub conducerea orga
nizațiilor de partid și mobilizați de 
organizațiile U.T.M. au răspuns 
cu entuziasm sarcinii trasate de 
plenara a Vl-a a C.C. al U-T.M., 
de a participa activ la îndeplini
rea obiectivelor economice cuprin
se în planul de stat pe 1959, Stu
denții din București s-au alăturat 
cu însuflețire acestei mișcări pa
triotice a întregului popor, a tine
retului nostru muncitor, manlfes- 
tîndu-și pe această cale devota
mentul față de patrie și partid.

Ă

STANCULESCU MIHAI 
Cluj

Cil treizeci de ani în urmă, umblam și 
eu pe străzile Clujului, cu gindul de a mă 
înscrie la facultate. Renunțasem din capul 
locului la politehnică și nu mai trecusem 
pe la Timișoara căci tata tot n-ar fi avut 
bani să mă ție. Visam să intru la me- 

însă nînnă-
bani să mă ție. Vis^m 
diclnă. Cînd socoteam, 
rul anilor ta această facultate, știind că 
studiul îmi ocupă tot timpul și nu pot ciș- 
figa nimic în afară prin lecții date la elevi, 
îmi dădeam seama că și acest vis are să 
rămînă vis. M-am hotărît pentru litere și 
filozofie, însă nici acolo n-am izbutit să 
obțin bursă, așa că neavind cămin, nici 
masă, mi-am găsit o dărâmătură de came
ră în cel mai sărac cartier al orașului, pe 
o coastă de deal. Nici foc, nici lumină elec
trică nu aveam, iar puținii bani aduși 
de-acasă abia de ajungeau pentru o ma
să pe zi într-o cantină.

Astăzi ? Firește că n-am mai avut no
rocul de a fi student și astăzi. Dar am fost 
cîțiva ani profesor și-mi aduc aminte cită 
grijă puneam să-mi fac înțelese lecțiile, 
apoi la examene cită atenție să nu fac 
vreo nedreptate. Știu, astăzi se cere mai 
multă carte și se mai cere o temeinică 
pregătire ideologică, deci mai bogate cu
noștințe și o mai înaltă conștiință. Dar toc
mai aceasta ne lipsea nouă și a trebuit 
mult timp după ce terminasem universita
tea să muncim pentru a completa lacu
nele rămase din anii studenției. Este o 
vorbă latinească: „Et in Arcadia ego“, 
adică după sens, „Și eu am fost cindva 
fericit". Această vorbă însă nu se aplică 
la anii mei de studenție. Mai curind i s-ar

C. DINCULESCU, membru 
corespondent al Acqde- 
miei R. P. S.,. rectorul insti
tutului politehnic București

Eu aparțin unei generații mai vîrstnice, 
care a depășit 6 decenii și mi-am tăcut 
studiile de inginerie în anii 1918—1922. 
Faptul că din 1926 pînă în prezent lucrez 
în corpul didactic al Institutului politehnic 
București mi-a dat posibilitatea să cunosc 
bine evoluția vieții de student.

Noi am studiat în condiții foarte aspre, 
rezultate din modul cum statul burghez în
țelegea să se preocupe — sau mai bine 
zis, să nu se preocupe — de crearea con
dițiilor de muncă pentru studenți.

Invățămîntul superior era foarte scump 
și prin aceasta era accesibil numai fiilor 
de „oameni cu stare", păturilor avute, care 
puteau să facă față marilor cheltuieli de 
studii, pe durată lungă și cu cerințe mate
riale complexe. Cu foarte mare greutate 
puteau să pătrundă în facultăți — și mai 
ales să se mențină la studii — fiii de 
muncitori și de țărani, cărora nu li se dă
dea — practic vorbind — nici un sprijin 
material. Nici 2 la sută din studenți nu 
primeau burse, iar cele care se acordau 
erau date „pe sprinceană", de multe ori 
pentru fiii unor protejați politici. Studenții

erau 
mare ..............
jau chelneri, șoferi de noapte, mici func
ționari sau făceau alte meserii și mai 
grele, pentru a-și putea procura minimul 
necesar întreținerii și studiilor-

In școala nouă creată de partid, în anii 
regimului de democrație populară, studen
ții se bucură de condiții de viață și de 
învățătură fundamental dgosebite de cele 
pe care le-am avut nai, generațiile mai 
vîrstnice. Toate acestea incumbă studenți
lor mari răspunderi: în primul rînd aceea 
de a se pregăti la nivelul cerințelor de 
azi, ale construcției socialiste, la nivelul 
condițiilor create de către partid și gu
vern.

Prof. univ. 
DUMITRU PRAPORGESCU, 

rectorul Institutului de 
construcții din București

Cît de anevoios era în trecut drumul 
către studiile superioare pentru fiii oa
menilor muncii 1 Mi-aduc aminte de lup
ta dusă ani în șir de grupul studenților 
democrați de la Școala Politehnică pen
tru obținerea de subvenții din partea or
ganelor de stat pentru studenții săraci. 
Statul capitaliștilor și moșierilor rămînea 
surd față de nevoile studenților săraci. 
Regimul burghezo-moșieresc făcea tot 
ce-i. stătea în putere pentru ca în munca 
intelectuală să nu fie promovate decît 
odraslele capitaliștilor și moșierilor. Cei

care au răzbit 
ap luptat din 
la capătul drumului. Și cît de putini din
tre ei au reușit 1 Nu pentru că nu au 
luptat, ci pentru că nu au putut rezista 
grelelor obstacole. Grele și numeroase 
obstacole. In secție în care învățam eu 
de pildă ajungeau pînă la sfîrșitul ulti
mului an de studii 15—20 studenți. 
Foarte adesea se întîmpla să nu fie ne 
voie de toți cei 15—20 absolvenți.

In fosta Școală politehnică — secția 
de construcții de atunci număra maxi
mum 200 de studenți. Azi Institutul de 
construcții e un institut de sine stătător, 
cu patru facultăți; peste 60 la sută din 
studenți sînt căminiști și bursieri.

Aceste cifre Ilustrează elocvent grija 
partidului și guvernului nostru democrat- 
popular pentru creșterea tinerii generații 
de constructori ai socialismului. Studenții, 
schimbul nostFU demîine, nu pot și nu tre
buie să răspundă altfel decît consacrîn- 
du-se cu pasiune învățăturii legată de 
munca practică, pregătindu-se să devină 
specialiști cu o înaltă calificare, patrioți 
înflăcărași pentru îndeplinirea mărețelor 
țeluri ale construirii socialismului în țara 
noastră, pentru fericirea poporului mun
citor.

Prof. univ.
N. SĂLĂGEANU, membru 
corespondent al Acade

miei R. P. R.
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Dexena de T1A PELTZ

Acum 30 ani pe cînd eram student la 
Facultatea de științe a universității din 
București, viața studenților se deosebea 
profund de cea de azi. Condițiile de trai 
erau grele pe atunci. Numărul burselor era 
extrem de redus, pur și simplu simbolic. 
Căminele erau puține și mici, cu totul in
suficiente. Insuficiente erau și cantinele. 
Taxele școlare erau mari, in afara taxei de 
frecvență, erau taxe la fiecare laborator în 
parte și taxe la fiecare examen în parte, 
care însumate, reprezentau o sumă foarte 
mare în fiecare an. Ca să facă față acestor 
cheltuieli, mulți studenți lucrau în între
prinderi particulare sau în instituții de 
stat, sau meditau elevi din învățămintul 
elementar și mediu. Cit despre asistență 
medicală pentru studenți sau locuri pentru 
refacerea sănătății în timpul vqcanței, nici 
nu face să vorbim măcar.

Ca profesor, asist de 10 ani încoace, de 
la înfăptuirea reformei învățământului, 
la transformările radicale care 
petrecut în viața studențimii 
tre. Am văzut cu ochii mei 
acest tineret studios căruia partidul 
și guvernul nostru i-au creat cele mai bune 
condiții de studiu și de trai, muncește a- 
nimat de dorința de a se ridica pe cele 
mai înalte culmi ale științei și culturii, de 
a-și dedica întreaga sa capacitate creatoa
re pentru construirea socialismului, pentru 
înflorirea scumpei noasțre patrii.

s-au 
noas- 
cum

Pînă în prezent studenții celor 242 
de brigăzi utemiste de muncă pa
triotică au prestat peste 240.000 
ore muncă de folos obștesc în di
verse șantiere, în G.A.S.-uri.

Acțiunea de muncă patriotică a 
luat în primul semestru ai acestui 
an școlar o mare amploare, a că
pătat un caracter mai organizat. 
Entuziasmul și spiritul de întrecere 
a animat marea majoritate a bri
găzilor.

Au apărut și forme noi de des
fășurare a muncii patriotice. De 
pildă, „schimburile de duminică" 
ale studenților în unele întreprin
deri din Capitală sau elaborarea 
șarjelor studențești de către bri
găzi constituite din cei mai buni 
studenți de la Facultatea de meta
lurgie, de la Institutul de construc
ții, de la I-C.F., cu sprijinul mun
citorilor de la uzinele „Mao Țze- 
dun“.

Toate acestea arată că există în 
rîndul studenților o vie dorință de 
a sprijini activ dezvoltarea econo
miei noastre. Această dorință va 
trebui în viitor și mai bine cana
lizată.

Dorința studenților de a parti
cipa cît mai direct și eficace la 
realizarea sarcinilor puse de par
tid în vederea dezvoltării econo
miei naționale, a făcut să se

nască numeroase inițiative și idei 
prețioase de organizare a muncii 
în cercurile științifice. Deosebit de 
valoroasă este inițiativa de a se 
forma brigăzi mixte de studenți și 
tineri muncitori pentru rezolvarea 
în comun a unor teme existente 
in planurile de inovații și raționa
lizări ale întreprinderilor-

Pentru a contribui la îndeplini
rea sarcinilor economice ce-i revin 
tineretului din Capitală pe baza 
planului de măsuri adoptat de ple
nara Comitetului orășenesc Bucu
rești al U.T-M., comitetul U.T.M. 
al centrului universitar și Consi
liul U.A.S.B. își propune ca, sub 
conducerea comitetului de partid 
al centrului universitar să folo
sească mai din plin capacitatea 
studenților, să inițieze și in viitor 
acțiuni patriotice de masă, să sti
muleze munca de cercetare științi
fică in rezolvarea diferitelor pro
bleme tehnico-economice ale pro
ducției. Țelul nostru concret și tot
odată angajamentul pe care ni-1 
luăm în fața conferinței U-A.S.R. 
este ca, mobilizînd larg tineretul 
nostru universitar, să ajungem la 
realizarea unor economii în va
loare de 2.000.000 lei in anul 1959.

CORNEL BURTICA 
președintele Consiliului 

U.A.S.-București

Centrul universitar lași
In activitatea consiliului U.A.S. 

lași munca culturală ocupă un loc 
principal. Sub conducerea comite
tului orășenesc de partid și sub 
îndrumarea comitetului orășenesc 
U-T.M. noi ne străduim ca 
formele muncii culturale să 
fie cit mai variate și atractive, 
cu un conținut politico-ideologic 
bogat. Numeroși studenți activea
ză în cadrul formațiilor cultural- 
artistice ale facultăților și ale Ca
sei de cultură a studenților. Re
pertoriul, în special al corurilor, 
programele brigăzilor artistice de 
agitație, bogate în conținut, con
tribuie în mod efectiv la educarea 
politico-ideologică a maselor de 
studenți. S-au pregătit și s-au pre
zentat mai multe spectacole reu
șite. Am organizat de asemenea 
conferințe pe teme de politică ex
ternă și simpozioane pe teme ști
ințifice, culturale, cu participarea 
unor oameni de știință din lași și 
a unor actori de frunte ai Teatru
lui Național din Iași, activități 
care au cunoscut o largă partici
pare. In activitatea culturâl-ar- 
tistică s-a simțit nevoia unei 
mai strînse legături a studenților 
cu viața, cu tinerii muncitori din

orașul Iași, cu tinerii țărani mun
citori din regiune. Pe această cale, 
ținînd cont de indicațiile organe
lor de partid și U.T.M., precum și 
de indicațiile comitetului executiv 
al U.A-S.R., consiliul nostru oră
șenesc a organizat unele acțiuni 
culturale de masă, în afara insti
tutelor și casei de cultură, stabi
lind prin aceasta un contact direct* 
și permanent între tinerii studenți 
și tinerii muncitori din întreprin- \ 
deri și de pe ogoarele regiunii. 
Astfel, fiecărui institut i s-au re
partizat cîte una sau mai multe 
întreprinderi din Iași și cîte o co
mună din împrejurimi.

Sarcina asociațiilor este aceea 
ca să ia legătură cu orga
nizațiile U-T.M. din respectivele 
întreprinderi și sate și împreu
nă să organizeze diverse ac
țiuni cultural-educative. Experi
ența de pînă acum o consi
derăm valoroasă. Ea dovedește 
că atunci cînd există preocu
pare și se lucrează cu simț de 
răspundere, se poate desfășura o 
activitate culturală bogată cqre să 
contribuie din plin la eddearea 
comunistă a studenților.

DUMITRU IVAȘC.ANU, 
președintele Consiliului U.A.S.-lași

numeroasele institute de învătămînt superior create inUnul din
anii regimului democrat-popular: Institutul de mine din Petroșani. 

In fotografie: cîteva studente în timpul studiului.



„CIT MAI MULTE ECONOMII

PENTRU ÎNFLORIREA?sîtei
SUCCES., 

celei de a doua Conferințe
PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE»

Pe marginea Consfătuirii pe țară 
a tinerilor fruntași în economisirea metalului

Plenara din noiembrie 1958 a C. C. al 
PAIR. a accentuat cu putere asupra ne
cesității ca în cadrul luptei pentru cit mai 

multe economii in producție, oamenii muncii, 
virstnici și tineri să acorde o atenție sporită re
ducerii consumurilor specifice ale producției. In 
această direcție o importanță economică deosebit 
de eficace o are acțiunea patriotică de economi
sire a metalului.

După cum se știe, la începutul anului trecut 
tinerii de la Combinatul metalurgia Reșița au 
lansat către toți tinerii din țară chemarea „Să 
gospodărim cu grijă metalul“. Pentru a face 
bilanțul rezultatelor obținute, recent la Reșița a 
avut loc o consfătuire pe țară la care au parti

cipat tineri fruntași în acțiunea de economisire a 
metalului din Combinatul metalurgic Reșița, se
cretari ai organizațiilor U.T.M., directori și ingi
neri șefi din 15 mari întreprinderi din țară, ac
tiviști U.T.M.

Dar consfătuirea privind economisirea metalu
lui nu a făcut numai bilanțul rezultatelor obți
nute ; ea a constituit în același timp un puternic 
schimb de experiență, un prilej de bogate în
vățăminte pentru toți participanții.

In rindurile de mai jos publicăm cîleva învă
țăminte desprinse din experiența tinerilor Com

binatului metalurgic Reșița, și a tinerilor din alte 
întreprinderi din țară care au fost puse în evi
dență de consfătuirea pe țară privind acțiunea de 
economisire a metalului.

învățăminte importante
Era la începutul anului 1958. In 

fața marelui colectiv al Combina
tului metalurgic Reșița stăteau 
sarcini însemnate. Planul de pro
ducție era simțitor mărit față de 
cel din anul precedent- Prețul de 
cost trebuia să fie redus cu mai 
multe procente. Colectivul de 
muncă al combinatului, sub în
drumarea organelor și organiza
țiilor de partid, analizînd rezul
tatele obținute își stabilea forme
le și metodele prin care vor pu
tea obține noi succese pentru rea
lizarea sarcinilor pe care parti
dul și guvernul le punea în fața 
lor. Dintre lipsurile care au ieșit 
atunci la iveală una era cel mai 
viu discutată: în multe sectoare 
se făcea risipă importantă de me
tal, în multe locuri, consumul 
specific de metal era umflat.

Pentru a contribui la rezolva
rea acestei situații, luptînd pen
tru asigurarea îndeplinirii sarci
nilor puse de partid, tinerii reși- 
țeni, mobilizați de organizațiile 
U.T.M. au pornit inițiativa patrio
tică sub lozinca : „Să gospodărim 
cu grijă metalul".

In scurtă vreme inițiativa a fost 
îmbrățișată de tinerii muncitori, 
tehnicieni și ingineri din peste 
240 de fabrici și uzine din țară-

In cadrul muncii de organizare 
și desfășurare a acțiunii, nume
roase organizații U.T.M. au obți
nut o prețioasă experiență. In 
consfătuirea pe țară, tov. Alex
andru Kopandi, secretar al C. C. 
al U-T.M., arăta în cadrul refera
tului prezentat asupra aplicării și 
extinderii inițiativei tinerilor Com
binatului metalurgic Reșița că: 
„Ințelegînd marea importanță po- 
jitico-economică a inițiativei tine
rilor reșițeni, multe comitete re
gionale, raionale și orășenești 
U.T.M. au luat o serie de măsuri 
concrete pentru popularizarea, a- 
plicarea și extinderea inițiativei 
în cit mai multe întreprinderi din 
țara.

Așa se face că în momentul de 
față, tinerii din întreaga țară, in 
lupta pentru gospodărirea cu grijă 
a metalului au economisit în to
tal 22.749 tone metal". Aceste re
zultate, a arătat în continuare tov. 
Alexandru Kopandi, se datoresc în 
primul rînd muncii politico-orga- 
nizatorice desfășurate de organe
le și organizațiile U-T.M. sub con
ducerea organizațiilor de partid.

In această direcție, de exemplu, 
recomandările date de către Co
mitetul regional U-T.M. Timișoara,

pentru dezbaterea problemei eco
nomisirii metalului în cadrul adu
nărilor generale U.T.M., în cercu
rile politice, în consfătuirile brigă
zilor și posturilor utemiste de con
trol, precum și analizele făcute în 
cadrul Combinatului metalurgic 
Reșița asupra desfășurării acestei 
acțiuni, au ajutat la cunoașterea, 
extinderea și generalizarea meto
delor bune întrebuințate în apli
carea acestei inițiative.

La uzinele „Steagul Roșu" din 
Orașul Stalin ca și la uzinele 
„Vasile Roaită" din Capitală nu 
există secție din care să lipsească 
panourile și lozincile cu privire la 
gospodărirea cu grijă a metalului, 
la folosirea deșeurilor. La stațiile 
de radio-amplificare, în gazetele 
de perete și ziarele de uzină, se 
vorbește mereu despre necesitatea 
economisirii metalului ca și des
pre posibilitățile realizării aces
tora.

Pe lîngă munca politică desfă
șurată în rîndul tineretului, rezul
tatele obținute se datoresc în bu
nă măsură și atenției acordate de 
organele și organizațiile U.T.M. în 
colaborare cu comitetele de între
prindere, conducerile administra
tive și cercurilor A.S.I.T., dezvol
tării mișcării de invenții și inova
ții, ridicării nivelului tehnico-pro- 
fesional al tineretului, găsirii și 
aplicării unor metode de muncă 
înaintate cu o mare eficacitate 
economică.

La Uzinele „23 August", ,,Stea
gul Roșu", „Vasile Roaită", „In
dependența" Sibiu etc. organiza
țiile de bază s-au orientat bine 
indreptîndu-și atenția în primul 
rînd asupra sectoarelor și secții
lor principale din întreprinderi și 
anume : oțelării, turnătorii, lami
noare, forje, cazangerii unde pot 
fi realizate economii substanțiale 
de metale".

Vorbind despre unele lipsuri 
care s-au manifestat cu prilejul 
aplicării și extinderii acestei ini
țiative, tov. Alexandru Kopandi a 
arătat că: „Mai sînt activiști 
U-T.M. în unele regiuni și raioa
ne care nu au înțeles ideea de ba
ză, conținutul însăși al acțiunii și 
ca atare nu acordă un sprijin ca
lificat organizațiilor de bază. De 
pildă cantitățile de metal econo
misite în regiunile Cluj, Craiova, 
Suceava și Oradea, luate la un loc 
sînt mai mici decît cele obținute 
numai în regiunea Iași, deși în a- 
ceste regiuni există posibilități 
mult mai mari.

Trebuie să arătăm și faptul că 
nu toate comitetele raionale și oră
șenești U.T.M. s-au preocupat per
manent de îndrumarea organiza
țiilor de bază în aplicarea iniția
tivei, nu au urmărit realizările ob
ținute, nu au organizat sistematic 
consfătuiri pentru generalizarea 
experienței pozitive și stimularea 
fruntașilor. De asemenea nu peste 
tot organele și organizațiile 
U.T.M. au mobilizat tinerii ingi
neri tehnicieni și maiștri pentru a 
ajută pe tinerii muncitori în gă
sirea metodelor celor mai bune 
pentru reducerea consumurilor 
specifice de metal".

★
In referatul prezentat la con

sfătuire, tov. Gh. Micota, prim 
secretar al Comitetului regional 
U.T.M. Timișoara, s-a oprit în 
mod special asupra experienței or
ganizațiilor U-T.M. din regiune în 
lupta pentru antrenarea tinerilor 
în acțiunea de economisire a me
talului. Printre altele el a ară
tat că: „Adunările generale 
U.T.M, consfătuirile de brigăzi, 
cercurile politice U.T.M. au servit 
ca mijloace de educare și antre
nare a tineretului in această ac
țiune. Pentru popularizarea și sti
mularea fruntașilor în economisi
rea mețalului, au fost folosite ga
zetele de perete, presa locală, sta
ția de radio-amplificare etc- In 
unele secții s-au făcut grafice de 
urmărire a rezultatelor, lozinci și 
panouri, care au ajutat la mobi
lizarea tinerilor. In oarecare mă
sură s-au stabilit și formele de 
evidență și contabilizare a econo
miilor realizate lunar, deși acestea 
continuă să fie greoaie. îndepli
nirea angajamentelor luate a fost 
analizată de mai multe ori de 
către biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M. Timișoara, biroul Comite
tului orășenesc și raional U.T-M. 
Reșița. La aceste analize au par
ticipat conducători din întreprin
deri, activiști sindicali, tineri frun
tași în această acțiune, precum și 
tovarăși din comitetele de partid. 
Aceste consfătuiri au constituit un 
prilej de analiză a rezultatelor ob
ținute un prilej de schimb de ex
periență. Măsurile care s-au luat 
în cadrul acestor consfătuiri au 
contribuit la lichidarea lipsurilor 
constatate în unele sectoare la 
îmbunătățirea muncii organizații
lor U.T.M. de antrenare a tinerilor 
la bătălia de economisire a meta
lului-

Tudose Barbu, tînăr strungar la Fabrica de roți din Reșița are 
de executat o piesă grea. O cercetare atentă a desenului îi. va 
înlesni să realizeze o calitate rid icată a piesei și de bună seamă 
posibilități în plus pentru obținerea de economii la materiale și 
metal. Foto: V. RANGA

O TEMEINICA PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ

a— Tinerii din uzina noastră, 
spus printre altele în cuvîntul său 
inginerul șef al Uzinelor „1 Mai" 
Ploești au obținut unele rezultate 
bune în economisirea metalului. 
Și totuși n-aș vrea să vă vorbesc 
despre o anumită cale directă de 
realizare a acestora. Consider la 
fel de important o serie de măsuri 
pe care conducerea uzinei noastre 
le-a luat împreună cu comitetul 
U.T.M. Ca să poți realiza ino
vații, să poți perfecționa procesele 
tehnologice care duc la realizarea 
de economii de metal trebuie să ai 
o temeinică pregătire profesională, 
în acest scop noi am organizat 
un adevărat marș al tineretului 
spre ridicarea continuă a califi
cării. Am organizat cursuri de mi
nim tehnic, cursuri de calificare, 
cicluri de conferințe tehnice, con
sultații și multe alte forme în așa 
fel îhcît să nu fie tînăr muncitor, 
tehnician sau inginer care să nu 
urmeze o anumită formă de ridi
care a 
Vasile 
„ Ernst 
Stația 
despre 
conducerea uzinei, împreună cu co
mitetul U.T.M. și cercul A.S.I.T. 
o acordă dezvoltării continue a 
mișcării de invenții- și inovații — 
cale principală de economisire 
metalului.

au vorbit și alți tineri. Posturile 
utemiste de control din cadrul 
combinatului ca cel de la oțelă- 
ria Siemens Martin condus de Pe
tre Teacă, cel de la forjă condus 
de Alois Ktoth, de la fabrica de 
locomotive condus de Dumitru 
Gălgan, prin acțiunile desfășurate, 
prin sezisările făcute în cadrul a- 
dunărilor generale U.T.M., la con
ducerile secțiilor, prin gazetele de 
perete, au dezvoltat un puternic 
curent de opinie împotriva negli
jenței, a risipei de metal, identi- 
ficînd de asemenea locurile, sec
toarele de muncă unde se puteau 
face economii de metal-

TOATA ATENȚIA MUNCII
POLITICE DE MASA

pe țară
(Urmare din pag. l-a) 

stitute și întreprinderi, de pro
blemele practicii, de organiza
rea acesteia, astfel ca studenții 
să poată lucra efectiv in pe
rioada de practică și să se ca
lifice într-o meserie. De aseme
nea, trebuie sporită grija aso
ciațiilor pentru activitatea 
cercurilor științifice studențești, 
pentru ca tematica acestora să 
răspundă mai bine cerințelor 
actuale ale producției. Ele tre
buie să educe pe studenți în 
spiritul unei munci pasionate, 
creatoare, inovatoare.

Partidul a încredințat orga
nizațiilor U.T.M. sarcina de a 
intensifica munca politico-ideo- 
iogică în facultăți, să răspîn- 
dească larg în rîndul studenți
lor învățătura marxist-leninis- 
tă, politica partidului nostru. 
Asociațiile trebuie să 
buie activ la realizarea 
sarcini. Ele trebuie să sprijine 
desfășurarea ciclurilor de con
ferințe inițiate de U.T.M., să 
desfășoare o largă muncă de 
propagandă ideologică, științi
fică, să ajute la organizarea in
formărilor politice, să propage 
în rîndul studențimii politica 
partidului nostru, să mobilizeze 
pe studenți la înfăptuirea aces
teia.

In rîndul unor elemente îna
poiate — puține la număr — 
cu un orizont de cultură gene
rală limitat se mai vădesc încă 
influențe ale ideologiei și mora
lei burgheze, concepții mistice, 
naționaliste sau cosmopolite. 
Împotriva acestor influențe tre
buie luptat cu fermitate. Aso
ciațiile studenților au datoria 
să contribuie, alături de orga
nizațiile U. T. M. la dezvolta
rea în rîndul studenților a con
cepțiilor morale înaintate, să-i 
educe în spiritul combativității 
și intransigenței revoluționare, 
să dezvolte la ei capacitatea de 
a riposta cu putere împotriva 
oricăror influențe nesănătoase, 
dușmănoase, împotriva oricăror 
influențe ale moralei și ideolo
giei burgheze.

Rezultatele obținute pînă a-

contri- 
acestor

Un larg schimb de experiență
— Iată cum am procedat noi.-4
Aceste cuvinte au fost un ade

vărat leit-motiv al tuturor celor 
ce au luat cuvîntul la consfătuirea 
pe țară care a făcut bilanțul lup
tei și muncii tineretului pentru 
economisirea metalului. Vorbitorii 
au prezentat date amănunțite și 
concrete privind căile și metodele 
de economisire a metalului, în- 
tr-un cuvînt experiența proprie a- 
cumulată în această mare și im
portantă acțiune. Și astfel discu
țiile, la care au participat peste 
25 de tineri fruntași în producție, 
secretari ai organizațiilor U.T.M-,

In timpul consfătuirii a fost 
deschisă o expoziție pe tema eco
nomiilor de metal realizate de ti
nerii reșițeni.

Expoziția a fost vizitată cu 
mult interes de participanții la 
consfătuire.

ingineri șefi și directori de între
prinderi și din care redăm cîteva, 
s-au transformat într-un puternic 
schimb de experiență.

O PROBLEMA CHEIE — 
PROIECTAREA

— Una din căile principale de 
economisire a metaluțui folosită 
cu succes de utemiștii și tinerii 
noștri, a spus în cuvîntul său Pop 
Ștefan, de la turnătoria de oțel a 
Combinatului metalurgic Reșița 
— o constituie proiectarea judi
cioasă din punct de vedere tehnic 
și economic. Proiectarea trebuie 
să creeze condiții noi privind re
ducerea consumului de metal cu 
condiția păstrării și chiar îmbu
nătățirii calității pieselor. Să vă 
dau un exemplu. înainte roțile de 
locomotive C.F.R. tip 150.000 a- 
veau o maselotă de 270 kg. Noi 
am înlocuit aceasta cu o bucșă 
exotermică de 70 kg., economisind 
astfel la fiecare roată 200 kg. oțel 
lichid.

Tînărul turnător Mihai Fekete a 
vorbit despre experiența tinerilor 
de la întreprinderea „Electromo
tor" din Timișoara. „Modelorul 
Gh. Riță, a spus el, prin reducerea 
adausurilor de prelucrare la bucșa 
suport, la inelele interioare de fon
tă și la alte piese, a creat con
diția pentru o economie de 3,5 kg. 
fontă la fiecare motor, ceea ce s-a 
și realizat."

ECONOMISIND FIECARE
GRAM

Picătură cu picătură se face 
marea. Gram cu gram, tona. In 
urmă cu un an sau doi, la Fa
brica de locomotive a combinatu
lui, puteai.să vezi la fiecare pas 
bucățele de tablă aruncate prin 
toate colțurile. Acum nu se mai 
întîmplă așa ceva.

— Tinerii noștri s-au învățat să 
economisească metalul nu numai 
în tone, și nici măcar numai în 
zeci de kilograme, ci chiar și în 
grame — a spus Victor Ionele, șe 
cretarul comitetului U.T.M- Prin 
folosirea rămășițelor de tablă — 
bucățică cu bucățică — tinerii 
trasatori de la cazangerie — Fe- 
renți Pavel, Dumitru Traian, Gîl- 
gan Dumitru — au economisit în 
total 7.855 kg tablă. Prin aplica
rea metodei de croire complexă 
combinată a tablei tinerii din sec
ția cazangerie locomotive au reu
șit să economisească peste 126 to
ne metal, cantitate din care s-ar 
putea lucra o locomotivă C.F.R.

PERFECȚIONAREA TEHNOLO
GIEI DE FABRICAȚIE

Traian Antip din comitetul 
U.T.M. al Uzinelor „23 August" 
din București, ing. Constantin 
Aîarița de la turnatoria de fontă 
a combinatului din Reșița, Opans- 
chi Mihai de la filiala A.S.I.T. 
Reșița și mulți alții au arătat că 
una dintre principalele căi de eco
nomisire a metalului o constituie 
perfecționarea tehnologiei .de fabri
cație.

— La începutul anului trecut 
noi ne-am angajat să economisim 
în 1958 140 tone metal, a spus 
forjarul Gheorghe Ursu de la sec
ția forjă a combinatului. Astăzi 
raportăm că am realizat 350 tone. 
Cum am reușit ? In primul rînd 
am perfecționat tehnologia de fa
bricație a unor piese. Să vă dăm 
un exemplu- La arborele frînei de 
locomotivă tip CSH datorită ve
chiului procedeu de fabricație se 
pierdeau zeci de kilograme de me
tal la fiecare piesă. Am schimbat 
această tehnologie și munca a de
venit mai ușoară, dar ceea ce este 
mai important este, faptul că la 
fiecare piesă se economisește acum 
cîte 180 kg. metal.

a U. A. S. R.!
cum în activitatea patriotică 
desfășurată de studențimea pa
triei noastre, trebuie să con
stituie un stimulent pentru dez
voltarea acestei activități. Aso
ciațiile studenților sub condu
cerea organizațiilor de partid 
și sub îndrumarea organiza
țiilor U.T.M. trebuie să ca
nalizeze elanul constructiv pe 
care-1 dovedesc studenții ast
fel îneît aceștia încă de pe 
băncile facultății să participe 
direct la opera de construire a 
socialismului și totodată să se 
apropie mai mult de oamenii 
muncii, să crească stima și res
pectul studenților pentru mun
ca fizică. Lozinca „nici un stu
dent in afara brigăzilor ute
miste de muncă ' patriotică" 
trebuie să stea și pe mai de
parte în centrul activității aso
ciațiilor studenților.

Conferința pe țară a U.A.S.R. 
— eveniment deosebit de im
portant în viața studenților — 
va trebui să ducă la ridicarea 
la un nivel mai înalt a activi
tății politico-educative și obș
tești a asociațiilor studenților. 
Acestea vor trebui să dovedea
scă mai multă inițiativă și să-și 
sporească sub conducerea or
ganizațiilor de partid și cu a- 
jutorul organizațiilor U.T.M., 
capacitatea lor de mobilizare a 
studenților la o muncă susți
nută pe toate tărîmurile de ac
tivitate.

Studențimea noastră a dove
dit, prin munca și atitudinea

sa, că este credincioasă 
țului țel al poporului — con
struirea socialismului — că 
este credincioasă politicii par
tidului, că luptă pentru traduce 
rea în viață a acestei politici. 
Ea este pe deplin conștientă că 
izvorul tuturor succeselor obți
nute de poporul nostru munci
tor în opera de construire a so
cialismului, este conducerea în
țeleaptă de către partid.

Studențimea noastră este mîn- 
dră că trăiește vremurile ma
rilor transformări care au loc 
în țara noastră, că este che
mată și ea să contribuie încă 
de pe băncile facultăților la în
făptuirea mărețelor obiective 
economice ale dezvoltării pa
triei noastre. La Conferința pe 
țară a U.A.S.R. vor reieși mai 
puternic, mai clar, obiectivele 
de muncă și de luptă care stau 
astăzi în fața studenților, obiec
tive cuprinse în sarcinile pe 
care partidul le-a pus în fața 
întregului popor la plenara din 
noiembrie 1958 a C.C. al 
P.M.R. La deschiderea celei de 
a doua Conferințe pe țară a 
U.A.S.R., urăm asociațiilor stu
denților ca sub conducerea or
ganizațiilor de partid și sub în
drumarea organizațiilor U.T.M. 
să mobilizeze și mai activ stu
dențimea în lupta pentru cauza 
construirii socialismului, să o 
educe în spiritul devotamentu
lui nețărmurit pentru partid, 
pentru popor, pentru statul 
nostru democrat-popular.

măre-

calificării profesionale. Ing. 
Dicu, director al Uzinelor 
Thălmann" din Orașul 
a vorbit printre ■ altele și 
atenția deosebită pe care

POSTURILE UTEMISTE 
DE CONTROL IN ACȚIUNE

a

— Un mare rol în descoperirea 
căilor prin care putem să realizăm 
economii de metal l-a avut în sec
ția noastră posturile utemiste de 
control, a spus Petre Constantin, 
responsabilul unei brigăzi de tine
ret de la laminoare.

Despre ajutorul primit dip par
tea posturilor utemiste de control

Fără îndoială că numai prin di
ferite metode tehnice nu s-ar fi 
putut obține realizările de care 
s-a vorbit. A fost necesară desfă
șurarea unei temeinice munci po
litice de educare a tineretului. A- 
cest lucru l-au subliniat aproape 
toți participanții care au luat cu
vîntul la consfătuire. La Uzinele 
„Gh. Dimitrov" din Arad, la Com
binatul metalurgic Reșița, la for
ja, la laminoare, la turnătoria de 
oțel, mersul acțiunii a fost anali
zat periodic în adunări generale 
U.T.AL deschise. In cadrul aces
tora li s-a arătat concret tinerilor 
cît de mare este valoarea acestei 
acțiuni pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale a țării, pen
tru construcția socialismului, pen
tru creșterea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Adunările 
generale, consfătuirile de produc
ție ale brigăzilor, cercurile politice 
U.T.M-, toate au servit ca mijloace 
puternice de educare a tineretului 
în spiritul apărării avutului ob
ștesc, în spiritul gospodăririi cu 
grijă a metalului, de antrenare a 
tuturor tinerilor în desfășurarea a- 
cestei importante acțiuni cu ca
racter economic.

INFORMAȚII
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre Mosco
va acad. Mihail Halea, membru al 
Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii, vicepreședinte al Comitetu
lui Național pentru Apărarea Pă
cii din R.P. Romînă, pentru a par
ticipa la ședința Biroului Consi
liului Mondial al Păcii care va 
avea loc la Moscova între 21 și 25 
febrwarie a.c.

(Agerpres)

In Editura politică 
a apărut:

Dialectica marxistă și științele 
moderne

424 pag. 8,85 lei
Lucrarea cuprinde un număr de 

treisprezece studii despre proble
mele teoretice ale științelor moder
ne scrise de oamenii de știință de 
peste hotare. Ea reprezintă o con
tribuție prețioasă la lupta împo
triva manifestărilor idealiste și 
metafizice actuale din fizica mo
dernă, din biologie, neurofiziologie 
și cibernetică.

I

Țesătoarele Petcu Victoria și Go toc Elena de la „Mătasea Popu
lară" sînt fruntașe în producție.

-------------- oqo--------------

CONCL UZII
<< 'TP iarele de ieri au publicat chemarea tinerilor 
% J reșițeni adresată către toți tinerii tnetalur- 
/? giști și întregului tineret muncitor al pa
ce triei noastre ca toate acțiunile tineretului pentru 
>> realizarea de economii la materii prime, auxilia- 
2/ re și mijloace financiare, să se organizeze și să 
<< se desfășoare sub lozinca „Cît mai multe econo- 
>> mii pentru înflorirea patriei noastre socialiste".
2? O mare parte din economiile pe care tinerii 
\\ reșițeni s-au angajat cu prilejui lansării chemă- 
22 rii să le realiz eze în acest an se va obține 
« prin economisirea metalului — adică 11.939.000 
\\ lei. Intr-adevăr în cadrul luptei pentru realizarea 
>> a cît mai multe economii, economisirea mețalu- 
« Iui este una dintre cele mai importante căi. Ple- 
SS nara din noiembrie 1958 a C.C. al P.M.R. sub- 
>> liniază în mod deosebit că o îndatorire de cinste 
« a tuturor muncitorilor tineri și virstnici este 
M lupta pentru reducerea consumurilor specifice 
>2 la materii prime și auxiliare și în mod special 
<< la metal. Iată de ce organele și organizațiile 
\\ U.T.M. din întreaga țară trebuie să acorde cea 
?> mai mare atenție mobilizării întregului tineret 
<< muncitor în acțiunea de economisi re a metalului. 
\\ O atenție deosebită trebuie să o acorde orga- 
>> nizațiile U.T.M. muncii politice de masă per^ru 
<< antrenarea tinerilor în acțiunea de economisire 
M a metalului. Trebuie să se explice tinerilor în 
>2 mod concret, cu cifre și fapte cît mai semnifi- 
<< cative marea importanță politică și economică a 
S> economisirii metalului. In acest scop trebuie 
5/ folosite din plin toate formele de agitație : gaze- 
« tele de perete, stațiile de radio amplificare, pa- 
f nourile fruntașilor, lozincile mobilizatoare. Tre- 
2> buie luate măsuri pentru îmbunătățirea muncii 
« brigăzilor de producție ale tineretului și creșterii 
M numărului acestora ca și îmbunătățirii activității 
>2 posturilor utemiste de control în scopul creșterii 
<< combativității și eficacității acestora.
M Invențiile și inovațiile sînt un mijloc important 
2> în lupta pentru economisirea metalului- lată de 
« ce trebuie luate măsuri pentru antrenarea fie- 
v> cărui tînăr muncitor, tehnician și inginer în miș- 
>> carea de inovații. In această direcție o atenție 
<< deosebită trebuie acordată ridicării calificării ti- 

neretului. In acest scop, împreună cu cabinetele 
>z tehnice și cercurile A.S.I.T., organizațiile U.T-M. 
« trebuie să organizeze conferințe tehnice, schim- 
șj buri de experiență cu fruntași în producție și 

cercuri de minim tehnic și economic la care să 
<< participe masa largă a tineretului.
>$ Antrenarea tineretului la acțiunea de economi- 
V sire a metalului ca și la toate celelalte acțiuni de 
X realizare a economiilor trebuie desfășurate de

către organele și organizațiile U.T-M. sub lo
zinca „Cit mai multe economii pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste".

Pentru traducerea în viață a acestei lozinci în 
toate fabricile și uzinele, comitetele raionale și 
orășenești U.T.M. vor trebui să asigure crearea 
de colective formate din tineri fruntași in pro
ducție, ingineri ți tehnicieni care conduse de co
mitetele U.T.M. în strînsă colaborare cu organele 
sindicale și conducerile administrative, să studie. e 
posibilitățile concrete, toate formele și acțiunile 
pe care le poate întreprinde organizația de bază 
respectivă în scopul mobilizării tineretului pentru 
realizarea de cît mai multe economii. Aceste co
lective vor trebui să facă propuneri concrete pri
vind valoarea economiilor care vor rezulta din 
munca brigăzilor de tineret, din aplicarea iniția
tivelor tineretului, din colectarea fierului vechi, 
din activitatea brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică și din alte acțiuni care pot fi organizate 
la locurile de muncă respective, precum ți căile 
concrete de realizare a economiilor. Va trebui 
apoi să se organizeze dezbaterea tuturor pro
punerilor făcute în adunarea activului U.Ț.M. la 
care vor fi invitați responsabilii brigăzilor de pro
ducție ai posturilor utemiste de control, tineri 
fruntași în producție, tovarăși din comitetul de 
întreprindere și conducerea administrativă. In 
aceste adunări vor trebui să se definitiveze anga
jamentele concrete prin care tineretul va parti
cipa la acțiunea de obținere a „Cit mai muilte eco
nomii pentru înflorirea patriei noastre socialiste". 
După ce aceste angajamente 
birourile organizațiilor de par

vor fi aprobate de 
birourile organizațiilor de partid din întreprindere 
se va trece ia organizarea și mobilizarea tinere
tului pentru realizarea lor.

Organizațiile de bază U.T.M. au datoria să ur
mărească permanent desfășurarea acțiunilor tine
retului pentru realizarea a cît mai multe econo
mii și să țină evidența clară a realizărilor obți
nute în fiecare lună in fișele intitulate „Reali
zările tineretului" ale fiecărei organizații de bază.

Organele și organizațiile U.T M vor trebui 
ca toate acțiunile privind realizarea economiilor 
să le desfășoare sub conducerea directă a orga
nelor și organizațiilor de partid, asigurînd o 
strînsă colaborare cu organele și organizațiile 
sindicale, A.S.I.T. și conducerile administrative.

Alături de întregul popor muncitor, tînăra ge
nerație a patriei noastre, răspunzînd încrederii 
partidului iubit, trebuie să-și dăruie cu elan toate 
forțele sale creatoare pentru îndeplinirea sarci
nilor construcției socialiste, pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

In dimineața zilei de 18 fe
bruarie 1959 a încetat din viață, 
în plină putere creatoare, scumpul 
nostru tovarăș, dirijorul și com
pozitorul Alfred Alessandrescu; 
maestru emerit al artei din R.P. 
Romînă, membru în Comitetul de 
conducere al Uniunii Compozito
rilor din R.P. Romînă, prim-diri
jor al Orchestrei simfonice Radio 
și el Teatrului de Operă și Ba
let.

Năsut la 14 august 1893, el s-a 
dedicat cu abnegație slujirii crea- 
(iei și vieții muzicale din (era 
noastră.

încă de la începutul activității 
sale, Alfred Alessandrescu s-a 
afirmat cu compoziții de valoare, 
printre cere poeme simfonice, lu
crări de muzică de cameră, in
strumentală și vocală, fiind dis
tins cu Premiul I de compoziție 
„George Enescu". Lucrările sale 
se caracterizează prin bogăție și 
expresivitate melodică, prin clari
tatea și măiestria formei.

Prim-dirijor al Operei și al 
Orchestrei simfonice Radio, Al
fred Alessandrescu a contribuit 
cu pasiune și remarcabilă compe
tență, timp de aproape 4 decenii, 
la prezentarea repertoriului uni
versal și romînesc in cercurile 
largi ale publicului.

Neuitate vor rămîne momente
le în care Alfred Alessandrescu a 
colaborat, alături de George Ene 
seu și de alți muzicieni, la stră
lucirea vieții • noastre muzicale 
din Capitală și din alte orașe ale 
țării, purtînd renumele acesteia 
și peste hotare.

Membru fondator al Societății 
Compozitorilor Romîni, Alfrecj 
Alessandrescu a contribuit alături 
de alți muzicieni legați de nopor, 
la înflorirea creației și vieții mu
zicale, într-o epocă în care dez
voltarea artei noastre întimpina 
numeroase grputăți din partea 
regimului trecut.

El a militat și în domeniul cri
ticii muzicale, prip cronici și stu 
dii remarcabile, apărute în țară 
și peste hotare, prin care a făcut 
cunoscute izbînzile muzicii noa- 
stre.

După eliberarea patriei noastre 
muzicianul s-a alăturat, încă din 
primii ani, cu hotărîre și drago-s-

te,- eforturilor pentru dezvoltarea 
unei culturi noi, legată de lupta 
și aspirațiile ponorului' nostru, 
înțelegind că adevărata menire 
a intelectualului înaintat este a- 
ceea de a sluji poporul și idea
lurile sale. El a devenit membru 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
străduindu-se prin întreaga sa 
activitate artistică și obștească să 
facă față cu cinste acestei înalte 
răspunderi. •

Membru al comitetului de con
ducere al Uniunii Compozitorilor 
din R.P. Romînă. Alfred Alessan
drescu a activat neobosit in 
munca de îndrumare a creației 
noastre muzicale. Ga prim-dirijor 
al Orchestrei Radio și al Teatru
lui de Operă și Balet, precum și 
în concertele date cu Orchestra 
Filarmonicii .George Enescu" 
și-a pus toată priceperea în in
terpretarea muzicii noi din patria 
noastră.

Pentru meritele sale deosebite, 
pentru activitatea sa pusă în 

culturii noi, so- 
Alessandrescu a 
titlul de maestru 
din R.P. Romînă

slujba făuririi 
cialiste, Alfred 
fost distins cu 
emerit al artei 
și cu Ordinul Muncii.

Moartea lui Alfred Alessandre
scu înseamnă pentru noi toți a 
pierdere dureroasă. Figura sa lu
minoasă, de intelectual înaintat, 
legat de popor, va rămîne mereu 
vie în amintirea noastră.
MINISTERUL INVAȚÂMÎNTU- 
LUI ȘI CULTURII, COMITE
TUL DE RADIODIFUZIUNE 
ȘI TELEVIZIUNE DE PE LIN
GĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL. R.P. ROMINE, UNIUNEA 
COMPOZITORILOR DIN R. P. 
ROM1NA, TEATRUL DE OPE- 

RĂ ȘI BALET
★

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
lui Alfred Alessandrescu, maestru 
emerit al artei din R.P. Romînă, 
va fi depus la sediul Uniunii Com
pozitorilor din R.P.R., Calea Vic
toriei nr. 141. Accesul publicului 
este permis vineri, 20 februarie 
1959, intre orele 9—14.

Adunarea de doliu se va ține 
vineri, 20 februarie, ora 15, la se
diul Uniunii Compozitorilor, iar 
înhumarea Va avea loc la cimiti
rul Bellu la orele 16.



PUTERNICA 
mișcare grevistă 

a mneribr belgieni
• 66.000 DE MUNCITORI AU, 
ÎNCETAT LUCRUL • CHEMA
RE LA GREVA GENERALA
• LUPTE 1NDIRJITE CU FOR

ȚELE POLIȚIENEȘTI

CHARLEROI 18 (Agerpres). - 
Atișcarea grevistă din bazinul car
bonifer al Belgiei ia o mare am
ploare.

în cursul dimineții de 18 fe
bruarie erau în grevă minerii de 
la 24 de mine din cele 45 aflate 
în bazinul carbonifer Charleroi 
din Belgia. Numărul minerilor 
care încetau lucrul creștea din oră 
în oră și pînă la sfîrșitul zilei de 
18 februarie toți cei 66.000 de 
muncitori din Charleroi și Bori- 
nage se aflau in grevă.

Organizațiile partidului socialist 
din Mons au hotărit să sprijine 
greva minerilor chemînd la declan
șarea unor greve generale de două 
zile la Borinage. De asemenea mi
nerii greviști se bucură de simpa
tia și sprijinul întregii populații din 
bazinele carbonifere.

Pe o întindere de peste 150 km. 
pătrați, greviștii duc o luptă în- 
dîrjită cu forțele polițienești, zeci 
de baricade de pomi și stîlpi de te
legraf barează toate șoselele din 
această regiune. I.a punctul de 
frontieră Erquelinne pichetele de 
grevă au blocat complet comunica
țiile cu Franța.

Greva muncitorilor din această 
importantă regiune carboniferă se 
desfășoară sub lozincile : „Bori- 
nege vrea să trăiască și va trăi", 
„Mai multe mine, mai multă pli
ne", „Jos Comunitatea Europeană 
a Cărbunelui și Oțelului".

Dragă prietene,
Chiar din primul rînd trebuie 

să-ți fac o mărturisire : nu știu 
cum te cheamă — Karl, Pierre ori 
John. Drept să fiu, mi-e tot 
r' ------  să spun,

Karl, și 
dragă priete- 

odată m-am 
epocă a vie- 

de

una,

ție
Dar ceea ce vreau 
este adresat și ție 
Pierre, ți ție John, 
ne necunoscut. Nu 
gindit la minunata 
ții pe care o constituie anii 
studiu pasionat, anii de roman
tică visare in așteptarea zilelor 
cînd te vei realiza, cînd vei ajunge 
un om format, util societății. Sînt 
ca și sigur că aceste ginduri le 
nutrești și tu Karl, Pierre ori 
John despre adolescența înaripa
tă, despre studenție. Ceea ce m-a 
făcut să-mi întorc din nou pri
virea către tine, prietene din Occi
dent, este titlul publicat cu litere 
de-o șchioapă într-o revistă vest- 
germană care deunăzi mi-a săge
tat inima: „Marii domni ai marii 
mizerii". Am citit în grabă arti
colul. Era vorba despre tine, Karl. 
Uneori te doare sufletul pentru 
ceea ce i se întîmplă unui cunos
cut ocazional, ca și pentru o rudă ... ■ ■ • --- 1 — cl;

cu 
el 

ți tine există o apropiere. M-a du
rut citind titlul batjocoritor la a- 
dresa ta, la adresa unei generații 
de oameni tineri din Occident care 
sînt apăsați de nedreapta orîndui- 
re capitalistă în dorința lor de a se 
instrui pentru a aduce un aport 
la dezvoltarea culturii și științei 
universale. La drept vorbind, încă 
de pe băncile liceului, unde 
greu ai răzbii — în timp 
pentru mii și mii de alți fii

apropiată, din singurul motiv 
ace3ta are preocupări comune 
cele ale tale și simți că între

cu
ce 

__ __ _ de 
muncitori și țărani ușa mult do
rită a Științei le-a fost trîntită in 
nas — ai intrat în imperiul „ma
rii mizerii*. Ai avut drept colegi 
numeroși dandy, ratați, lipsiți de 
orice chemare, de orice pasiune 
științifică, a căror existență pe 
băncile școlii constituie o insultă 
la adresa spiritului omenesc. Ai 
reflectat : ce caută în liceu 
„ăștia" ? ! Poate mai tîrziu, ma- 
turizîndu-te, ai izbutit să înțelegi 
că „ăștia." sînt fii de bani gata 
și că întocmirea strîmbă a socie
tății capitaliste își are reflectarea 
și in școala voastră. Dar, apoi, de 
cite ori nu te-ai felicitat că ai fost

Poziția internațională 
a Uniunii Sovietice 

este mai trainică decît oricînd
Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la ședința Sestivă de la Tuia
TULA 18 (Agerpres). — TASS 

transmite: Luînd cuvîntul la șe
dința festivă consacrată înmînării 
Ordinului Lenin reprezentanților 
regiunii Tula N. S. HRUȘCIOV, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., s-a referit la 
unele probleme ale situației inter
naționale.

In cuvîntarea sa, N. S. Hruș
ciov a declarat că poziția inter
națională a Uniunii Sovietice este 
mai trainică decît oricînd. Dacă și 
pe viitor vom promova cu același 
succes politica în interiorul țării, 
și în prezent realizările noastre, 
literalmente, uluiesc întreaga lu
me — prestigiul 
Uniunii Sovietice 
mult.

Referindu-se la 
cident la propunerile sovietice în 
problema Berlinului, precum și la 
proiectul Tratatului de pace cu 
Germania, N. S. Hrușciov a spus : 
In prezent problemele internațio
nale nu pot fi rezolvate prin forța 
armelor. Un război în care ar fi 
folosite arme moderne ar provoca 
multe jertfe și distrugeri absolut 
în toate țările, indiferent de așe
zarea lor geografică. Aceasta ar 
fi o mare calamitate pentru ome
nire. înțelegem bine acest lucru 
și de aceea spunem: să semnau 
Tratatul de pace.

Unii oameni politici din Occi
dent, a continuat N. S. Hrușciov 
spun că chiar dacă Uniunea So
vietică va transfera Republicii 
Democrate Germane drepturile ce-i 
revin conform tuturor tratatelor 
semnate de Anglia, S.U.A., Uniu
nea Sovietică și Franța in legă
tură cu Berlinul occidental, pute
rile occidentale nu vor recunoaște 
acest transfer de drepturi. La a- 
ceasta se poate răspunde: dv., 
domnilor, puteți să recunoașteți 
sau să nu recunoașteți. Republica 
Democrată Germană nu va înceta 
să existe din această cauză.

N. S. Hrușciov a declarat: Unii 
oameni politici peste măsură de 
belicoși din Occident afirmă că, 
dacă controlul asupra intrării în 
Berlinul occidental va fi transfe
rat Republicii Democrate Germane, 
ei vor pătrunde acolo cu forțe ar
mate. La aceasta președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a răspuns: Astfel pot raționa nu
mai oamenii care nu țin seama de 
faptele reale. Se știe că 
Germană există trupe 
Ele nu se află acolo ca 
popice. Se fac încercări 
midare declarîndu-se că 
vom opune vor deschide focul. Tu
turor însă le.este clar că dacă 
cineva va deschide focul aceasta 
va însemna începutul unui război. 
Ii sfătuim pe toți cei care încear
că să zăngăne armele: dacă sîn- 
teți nervoși faceți un duș rece, li- 
niștiți-vă nervii. Altminteri pacea 
este periclitată.

N. S. Hrușciov a arătat lipsa de 
temei a afirmațiilor unor oameni 
politici occidentali că dacă vor fi 
închise drumurile pe uscat spre 
Berlinul occidental, ei vor crea 
„un pod aerian". Dacă va fi înche
iat Tratatul de pace cu cele două 
state germane, a spus N. S. Hruș
ciov, sau cu unul dintre ele, și 
Uniunea Sovietică și o serie de 
alte state care au luptat împotriva 
Germaniei hitleriste sînt gata să 
semneze un asemenea tratat, 
atunci R.D.G. va obține toate

internațicnal al 
va crește și mai

reacția din Oc-

în R. D. 
sovietice, 
să joace 
de inti- 
dacă ne

norocosul care ai reușit să pătrunzi 
în facultate, care pentru tine, 
ca și pentru orice fiu de muncitor, 
de țăran sau de mic funcționar îți 
apărea ca un vis aproape irealiza
bil. Ai și avut de ce să te feliciți 
dragă Pierre, pentru că izbutind 
să învingi atîtea greutăți și opre
liști te poți număra și tu intre 
atit de puținii fii de oameni ai 
muncii, studenți : doar 8 la sută 
din studenții francezi, restul fiind 
„ăștia", fiii bogătașilor, de care 
te-ai lovit încă din liceu.

Credeai că ai pătruns in rai, în 
timp ce de fapt în fața ta se des
chideau treptele iadului. Te-ai tre. 
zit brusc : unde voi locui ? Ce 
voi mînca ? Pentru tine Karl, 
Pierre ori John aceste întrebări 
constituie un supliciu cotidian, 
care îți mutilează sufletul. Ce via
ță nefericită, dezolantă ești nevoit 
să trăiești 1 Despre tine dragă 
Karl, student sărac, „Mare domn 
în murea mizerie" presa vesl-ger- 
mană se întreabă: „Cum pot trăi 
oare studenții ?“ („Neue lllus- 
trierte", „Die Ze.it" ele.). Te 
zbați într-o mizerie cruntă. Chiria 
unei camere studențești, lipsită de 
orice confort, se ridică la o sumă 
echivalentă cu cea pe care o cîști- 
gă un muncitor într-o jumătate de 
lună. Despre cămine nu-ți vor
besc, deoarece acestea sini o ra
ritate. Ai auzit doar de ele. Atit. 
Ele sînt închise pentru de-alde 
tine. Nu știu ce faci pentru a 
obține banii necesari taxelor, 
îmi închipui că-ți vine foarte 
greu. Bănuiesc că muncești noap
tea.
unul
s-au angajat servitori la case 
stărite pentru a-și putea 
taxele. Faptul că in 
Occidentală, există cel mai scump
învățămînt superior din întreaga 
Europă nu poate decît să aco
pere de rușine pe guvernanții 
vest-germani care se laudă cu gura 
pînă la urechi cu o așa-zisă „pros
peritate".

Citind presa franceză, le în-

Prezentarea scrisorilor
de acreditare de către

Metodele perfide 
ale spionajului 

american

drepturile și obligațiile de stat 
suveran. Aceste drepturi vor fi 
garantate prin legi internaționale. 
De aceea, a declarat N. S. Hruș
ciov, nu pot fi tolerate nici un fel 
de violări ale teritoriului R.D.G. 
în centrul căreia se află Berlinul, 
iiici pe uscat, nici în văzduh, nici 
pe apă. ORICE ÎNCĂLCARE A 
SUVERANITĂȚII R.D.G. VA PRI
MI O RIPOSTA SIGURA, indife
rent dacă această încălcare va 
avea loc pe apă, pe uscat sau în 
văzduh. De toate acestea trebuie 
să țină seama domnii imperialiști.

Sîntem acuzați, a spus N. S- 
Hrușciov, că am ti sursa ,,războ
iului rece". Dar în realitate, a 
întrebat N. S. Hrușciov, cine ațîța 
„războiul rece" ? Cel care propune 
sa fie lichidată starea „de răz
boi rece", sa fie semnat tratatul 
de pace cu Germania, să fie trans
format Berlinul occidental dintr-un 
focar de neliniște într-un oraș li
ber, demilitarizat, să fie create 
relații normale, pașnice, pentru ca 
fiecare țară să se poată dezvolta 
după cum crede de cuviință, sau 
cel care vrea să continue starea 
de „război rece" pentru pregăti
rea unui nou război mondial, ca 
să-și atingă scopurile sale agresi
ve ? Noi nu putem fi intimidați 
cu aceasta, a continuat N. S. Hruș
ciov, NU VREAI SA NE RAZBO- 
IM ȘI NU INTENȚIONAM SA 
ÎNCĂLCĂM FRONTIERELE AL- 
TOR STATE. Dar, dacă vor fi 
încălcate frontierele noastre sau 
frontierele aliaților noștri noi nu 
vom putea rămîne indiferenți. CEL 
CARE VA ÎNCERCA SA ÎNCAL
CE ACESTE FRONTIERE ȘI 
SA-Ș1 ÎNFĂPTUIASCĂ PRIN 
FORȚA ARMELOR SCOPURILE 
SALE COTROPITOARE, VA PRI
MI O RIPOSTA ZDROBITOARE.

N. S. Hrușciov a amintit că și 
printre oamenii politici din Occi
dent există unii care apreciază în 
mod lucid situația contemporană. 
In legătură cu aceasta el s-a refe
rit la recenta declarație dată pu
blicității de senatorul american 
Alansfield, în care acesta și-a ex
pus părerea în legătură cu felul 
cum ar putea fi lichidată starea 
de război cu Germania. Noi consi
derăm, a spus N. S. Hrușciov, că 
propunerile lui merită atenție. Cu 
oameni care se situează pe astfel 
de poziții, mai lucide, s-ar putea 
ajunge la înțelegere. Adepții conti- 
năurii „războiului rece" îi atacă 
pe Alansfield acuzîndu-1 că face 
concesii Uniunii Sovietice. In le
gătură cu aceasta N. S. Hrușciov 
a remarcat: Nouă nimeni nu ne 
face nici un fel de concesii. Pur 
și simplu Mansfield judecă lucid 
și sănătos.

Referindu-se la apropiata vizită 
a lui Macmillan în U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov a declarat: Ii vom pri
mi cu plăcere pe primul ministru 
și pe ministrul Afacerilor Externe 
al Angliei. Poporul nostru este os
pitalier și dacă englezii vin la noi 
cu inima curată pentru ca să ne 
înțelegem și să îmbunătățim rela
țiile atit între statele noastre cit 
și între Răsărit și Apus, în ceea 
ce ne privește vom contribui la tot 
ceea ce va ajuta la întărirea păcii 
în întreaga lume.

In încheierea cuvîntării sale 
N. S. Hrușciov a vorbit despre 
relațiile cu Iranul. Cînd guvernul 
Iranului ne-a propus să încheiem 
un Tratat de prietenie și neagre
siune, a spus N. S. Hrușciov, noi

am trimis o delegație. Acum am 
aflat că, în urma presiunilor exer
citate de S.U.A., Anglia și Turcia, 
șahul Iranului a rehunțat la pro
punerile sale cu privire la înche
ierea unui tratat și a hotărît să 
încheie un tratat militar bilateral 
cu S.U.A., tratat care va avea 
drept consecință transformarea Ira
nului într-o bază militară ameri
cană. Șahul Iranului declară tot
odată că Iranul, ar fi amenințat de 
Uniunea Sovietică. Nu există nici 
un fel de temei pentru astfel de 
declarații, a subliniat N. S. Hruș
ciov : trăim de mulți ani ca vecini 
și în tot acest timp Uniunea So
vietică nu a dat niciodată prilej 
să fie învinuită de atitudine nea
micală față de vecina sa. Dimpo
trivă, în ultimii ani, noi am re
zolvat pe calea tratativelor nume
roase probleme litigioase existente 
în trecut între țările noastre.

De cine se teme în realitate șa
hul Iranului ? El nu se teme de 
noi, a spus N. S. Hrușciov, ci de 
propriul său popor. După cum se 
vede, el nu este sigur de trăinicia 
tronului său și, de aceea, nu-și 
ține capitalurile personale în Iran, 
ci în Anglia. El este în mod se
rios neliniștit de ceea ce s-a în- 
tîmplat în Irak. După cum se 
știe, pactul de la Bagdad poartă 
numele capitalei Irakului. Cînd 
însă poporul din Irak s-a răsculat 
împotriva puterii tronului putred și 
a guvernului irakian vîndut im
perialiștilor, nici pactul de la 
Bagdad, nici doctrina Dulles-Ei- 
senhower nu au fost de ajutor.

N. S. Hrușciov a declarat că șa
hul Iranului se teme mai mult de- 
cît de orice de propriul său popor 
și că prin semnarea tratatului mi
litar bilateral cu S.U.A- vrea să 
obțină ca trupele americane să-i 
păzească tronul. Acest lucru, însă, 
este prezentat ca și cum șahul ar 
vrea să apere Iranul împotriva 
Uniunii Sovietice. Astfel de de
clarații sînt destinate oamenilor 
naivi. UNIUNEA SOVIETICA NU 
A AMENINȚAT NICIODATĂ ȘI 
NU AMENINȚA NICI IRANUL, 
NICI PE ALTCINEVA.

Ne vom strădui, a spus N. S. 
Hrușciov, ca poporul din Iran să 
ne înțeleagă just poziția. Nu do
rim nimic rău poporului harnic al 
Iranului. Firește, vom demasca po
litica ce prejudiciază și aduce dau
ne popoarelor noastre, popoarelor 
Uniunii Sovietice și poporului Ira
nului.

(Sublinierile aparțin redacției)

ATENA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite: Opinia publică din 
Grecia cere cu hotărîre să se pună 
capăt represiuniiior neîncetate îm
potriva fruntașilor democrați și 
să fie abrogate legile antidemo
cratice. Tot mai multe glasuri se 
ridică cerînd punerea în liberta
te a lui Manolis Glezos. 219 lo
cuitori de frunte din Salonic — 
reprezentanți ai celor mai diferi
te curente politice, fruntași ai 
vieții politice, inclusiv foștii depu
tați S. Țaparis, K. Dimopulos, a- 
vocați, oameni de știință, ofițeri 
de rezervă și alții au adresat te
legrame primului ministru Kara
manlis, președintelui parlamentu
lui. miniștrilor, conducătorilor de 
partide, cerînd punerea în li
bertate a lui Manolis Glezos, stră
mutarea procesului de la tribuna
lul militar la un tribunal civil și 
garantarea respectării riguroase a 
tuturor prevederilor procedurii 
judiciare.

Un mare grup de tineri țărani 
din satul Mavroneri a cerut pune- 
rea în libertate a lui Glezos și 
abrogarea legilor antidemocratice.

Ziarul „Avghi" publică cereri 
similare care sosesc din toate col
turile Greciei.

Tulburările au izbucnit 
datorită opoziției eres- 
populației împotriva gu- 

condus de abatele Ful-

Situație încordata 
în Congo francez

BRAZZAVILLE (Congo fran
cez) 18 (Agerpres). — In ultimele 
cîteva zile în localitățile Bacongo 
și Potopoto din Congo francez au 
izbucnit tulburări. Aceste tulburări 
au fost provocate de politica colo
nialistă, care urmărește să creeze 
disensiuni în sînul populației indi
gene pentru a-și putea întări do
minația, 
totodată 
cînde a 
vernului
bert Youlou, agentul colonialiștilor 
francezi.

Autoritățile coloniale franceze 
au intervenit cu brutalitate. Potri
vit datelor oficiale, pînă în prezent 
s-au înregistrat în urma ciocniri
lor sîngeroase care au avut loc 
50 da morți și numeroși răniți. Po
trivit însă altor surse numărul 
morților și al răniților este mai 
mare. Autoritățile coloniale au ope
rat numeroase arestări. Printre 
cei arestați se află și trei deputați 
în Adunarea Teritorială. După 
cum relatează agenția Reuter, în 
ciuda măsurilor represiva de mare 
amploare luate 
franceze, situația 
încordată.

de autoritățile 
continuă să fie

ambasadorul R. P. Romine
in R. P. Chineză

PEKIN 18 (Agerpres). —• La 
17 februarie tov. Barbu Zahares- 
cu, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romîne 
în R. P. Chineză, a prezentat pre
ședintelui Mao Țze-dun scrisorile 
sale de acreditare.

Ambasadorul R. P. Romîne a 
fost însoțit de membrii ambasadei 
romîne la Pekin. In cuvîntarea 
rostită cu acest prilej tov. Barbu 
Zaharescu a arătat că popdrul 
romîn urmărește cu bucurie ma
rile realizări obținute de harnicul 
și talentatul popor chinez, sub 
conducerea gloriosului său Partid 
Comunist în toate domeniile con
strucției socialiste.

„Republica Populară Chineză. — 
a subliniat vorbitorul — aduce o 
contribuție deosebit de importantă 
la opera de întărire continuă a 
unității și coeziunii marii familii a 
țărilor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Hotărîrea comună a țărilor so
cialiste surori de întărire a uni
tății și solidarității lor își găsește 
expresia și în strînsa prietenie și 
colaborare frățească în plină dez
voltare dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Chineză.

Contactele personale dintre con
ducătorii de stat ai celor două țări 
care au avut foc în ultimul timp 
exercită o influență «pozitivă asu
pra adîncirii continue a cunoaș
terii reciproce a popoarelor noas
tre, promovării prieteniei și cola
borării dintre ele. Acordurile în
cheiate, schimburile economice, 
culturale și științifice corespund 
intereselor fundamentale ale po
poarelor noastre și contribuie la

construirea socialismului în țările 
noastre".

In răspunsul său, președintele 
R. P. Chineze, tovarășul Mao Țze- 
dun a spus printre altele :

„In ultimii ani, China și Romî- 
niă au înregistrat progrese serioa
se- în colaborarea lor prietenească 
în domeniile politic, economic și 
cultural. Poporul chinez mulțu
mește din toată inima poporului 
romîn pentru sprijinul și ajutorul 
pe care i l-a dat în construirea 
socialistă a țării.

Prietenia și colaborarea dintre 
țările noastre au la bază interna
ționalismul proletar și în conse
cință sînt de nezdruncinat. Am 
convingerea fermă că această prie
tenie și colaborare sinceră vor 
crește și se vor dezvolta zi de zi, 
pe măsură ce ambele noastre po
poare construiesc socialismul și se 
îndreaptă cu elan pe calea largă 
a comunismului. Această colabo
rare a noastră va fi de folos în- 
tăririi marii unități a lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică și va contribui la cauza 
păcii și progresului omenirii".

La ceremonie au participat to
varășii Cen I, vicepremier al Con
siliului de Stat și ministru al Afa
cerilor Externe, Van Iutien, direc
tor al Departamentului pentru 
U.R.S.S., și Europa răsăriteană 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și Iu Pei-ven, directorul Protoco
lului din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
Mao Țze-dun a avut o convorbire 
cordială cu tovarășul Barbu Zaha- 
rescu.

PRAGA 18 (Agerpres). — IÂ 
17 februarie Frantisek Zeinar, ce
tățean cehoslovac de origină ger- 
mană, a declarat ziariștilor din 
Praga cum, în toamna anului 
1956, el a fost recrutat de spiona
jul american în timp ce și-a vizitat 
rudele din Berlinul occidental.

Din cele arătate de F. Zeinar 
rezultă că spionajul american în
cearcă să folosească orice posibili
tate pentru recrutarea cetățenilor 
cehoslovaci și folosirea lor în sco
puri de spionaj și diversiune pe 
teritoriul Cehoslovaciei. F. Zeinar 
a fost instruit timp de 14 zile în 
Berlinul occidental și în Frank- 
furt pe Main. Sarcina lui a fost de 
a transmite din partea de nord a 
Cehiei, cu ajutorul unui post de 
radioemisie, materiale cu caracter 
de spionaj și interes militar și eco
nomic îndeosebi in cazul izbucni
rii operațiunilor militare împotri
va Cehoslovaciei. Baumeister, un 
funcționar al spionajului american, 
i-a arătat lui F. Zeinar că această 
activitate subversivă este coordo
nată de centrul de spionaj ame
rican și de serviciul de spionaj al 
lui Gelen și că ea se desfășoară in 
conformitate cu politica cercuri
lor guvernante de la Bonn.
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Sciziunea Partidului 
social-democrat 

din Italia ia proporții
ROMA 18 (Agerpres). — Sci

ziunea Partidului social-democrat 
din Italia provocată de retragerea 
din partid a unor membri de sea
mă ai partidului, care au format 
o nouă grupare .politică — „Miș
carea unită a inițiativei socialis
te", ia proporții. Ziarul „Avânți" 
relatează că recent la această 
nouă grupare s au alăturat opt 
federații provinciale ale partidu
lui social-democrat — Trento, 
Bolzano, Triest și altele. Din 98 
de organizații de tineret ale par
tidului social-democrat — 90 s eu 
alăturat noii „mișcări".

TEHERAN. — La 16 februarie 
televiziunea iraniană a transmis o 
scurtă conferință despre viața și 
opera lui George Enescu, urmată 
de prezentarea filmului romînesc 
..Două viori", realizat în cadrul 
Festivalului Internațional George 
Enescu".

HANOI. — După cum transmite 
Agenția Vietnameză de Informații, 
peste 20 de organizații politice ți 
obștești din Republica Democrată 
Vietnam au adresat unor organi
zații internaționale ți națiAhale din 
diferite țări scrisori ți mesaje prin 
care le cer să condamne asasina
tele în masă săvîrțite in decembrie

anul trecut in lagărul de la Fu 
Loi de către clica lui Ngo Dinh 
Diem.

PRAGA. — în regiunea Ostrava 
au fost descoperite noi zăcăminte 
de cărbune. Se presupune că în 
locurile unde au fost efectuate 
prospecțiunile există 200.000.000 
tone cărbune cocsificabil de prima 
calitate.

PARIS. — In numeroase depar
tamente din Franța cîteva mii de

țărani au organizat mitinguri de 
protest împotriva măsurilor guver
namentale, care afectează în mod 
serios interesele țăranilor francezi.

PARIS. Cineaștii sovietici și 
francezi fac ultimele pregătiri 
pentru turnarea filmului „Nor- 
mandie-Niemen" care prezintă 
faptele de eroism săvîrșite de pi- 
loții gloriosului regiment care, 
împreună cu piloții sovietici, eu 
luptat cu vitejie în anii celui 
de al doilea război mondial îm
potriva hitleriștilor.

PRAGA.—Secretariatul general 
al Organizației Internaționale a 
Ziariștilor a dat publicității o de
clarație care condamnă teroarea 
dezlănțuită de autoritățile belgiene 
în Congo.

de preparare a

chimic
------------ ooo—--- ----

Decorarea Combinatului 
din Stalinogorsk

TULA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 18 februarie N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a înmînat Ordinul Dra
pelul Roșu al Muncii Combinatului 
chimic din Stalinogorsk (regiunea 
Tuia) pentru îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor de stat la da
rea în exploatare a capacităților 
de producție, punerea la punct a

unei noi metode 
îngrășămintelor azotoase din gaze 
naturale și realizarea unor indici 
înalți de producție.

Cu prilejul înmînării ordinului la 
Palatul de Cultură al chimiștilor a 
avut loc o adunare festivă în ca
drul căreia N. S. Hrușciov a rostit 
o cuvîntare consacrată sarcinilor 
dezvoltării industriei chimice în 
septenal (1959—1965).

Ori poate că tu 
dintre acei studenți

ești
care 

în* 
plăti

Germania

grozețti pur ți simplu, dragă 
Pierre, aflind cit de grea este 
viața pe care trebuie s-o trăiești. 
Ziarul .J-'igaro" recunoștea că 
„în afară de lipsa de locuințe, pro
blema principală pentru studenți 
o constituie hrana*. Știu că în 
general, din totdeauna, ca student 
într-o țară capitalistă ai dus-o 
prost. Dar cum de poți să te mai 
menții, finind seama de creșterea 
permanentă a costului vieții care 
te vizează direct ți pe tine ? „Pa
ris Journal* scria că „anul acesta 
nivelul de trai al unui student a 
scăzut cu 25 la sută". Pe zi ce 
trece ești înglodat tot mai mult ne
fericitul meu prieten, în imperiul 
„marii mizerii*.

Otravă în conștiințe
Dar din păcate criza materială 

în care te zbați ca student în Oc-

va „lecții sociologice" ale lui E. 
Benedict ți E. Thorndike. N-aș 
putea să-fi descriu ceea ce am 
simțit după ce am aflat de ce fel 
de „cunoștințe" ai parte. Cred că 
ți-ai dat și tu seama că invățomîn- 
tul superior american în loc să 
dea studenților profunde cunoș
tințe științifice, să stimuleze dez
voltarea lor intelectuală, încearcă 
să producă în serie indivizi gata 
să facă orice, potrivit principiului 
„Eu să trăiesc iar tu să te duci 
dracului". Dacă studiezi la Insti
tutul tehnologic din Massachussets, 
nu mai e nevoie de demonstrație 
pentru a-ți dovedi ție însuți că 
profesorii tăi, urmăresc să scoată 
din tine un inginer plin de... su
perstiții, încărcat de concepții 
idealiste, un om atit de „flexibil*, 
incit să fii ușor de manevrat. Cu
noști și singur că doar o parte 
mică din timpul de studiu este fo-

acest gen : „Ești mai rău ca un 
negru, ori un galben !* Știi bine 
că asemenea fraze m circulație 
largă în universitățile occidentale. 
Te-ai gindit vreodată cită infecție 
morală conțin asemenea fraze ? 
Această infecție urmăresc s-o să
dească și s-o dezvolte în rîndurile 
tineretului numeroși profesori uni
versitari de la voi. E. Benedict de 
pildă susține tezele falimentare ale 
răposatului criminal Rosenberg — 
teoreticianul nazismului—după care 
„rasa superioară" — de data asta 
anglo-saxonă — trebuie să domine 
„rasele inferioare", restul lumii. 
După profesori de acest gen, de 
care sînt pline cele mai diverse 
facultăți din Occident „sensul isto
riei* este acela de a afirma supre- 

adică a 
Istoria 

te ajută 
singur,

mația „rasei superioare", 
Statelor Unite și Angliei, 
ultimului război mondial 
prietene să-ți închipui și

Scrisoare deschisă lui Karl, Pierre ori John, 
student nefericit din Occident

cident este însoțită și de o acută 
criză spirituală. Universitatea 
umanitară prin intențiile ei pro
gramatice originare, facultățile de 
științe care trebuie să facă 
tine un specialist cu idei 
generoase, umanitare își 
nează în fapt scopul lor

Stimate John,
Am fost curios să aflu 

noștințe iți sînt predate de la 
catedrele universitare, ce configu
rație morală, cetățenească, inten
ționează să-ți dea mentorii tăi 
spirituali. Am avut la dispoziție 

1 cîteva articole ale scriitorului a- 
merican Sloan Wilson, profesor la 
Universitatea din Bufallo, și cîle-

din 
largi, 

abando- 
declarat.

ce cu-

losită pentru pregătirea științifică 
în timp ce în majoritatea orelor 
de studiu îți sînt predate „disci
pline* ca religia, metafizica, filo
zofia idealistă etc. Se încearcă deru- 
tarea ta profundă, plasarea ta pe 
pozițiile idealismului ți misticis
mului obscurantist. Ceea ce afli 
din studierea științelor tehnice și 
ale naturii și ți solidifică concepția 
materialistă, științifică de cerce
tare, trebuie să fie surpată de ob
scurantism ți fidei'm. Iată-te mar
torul ți victima scamatoriei di
dactice de a pune să facă casă 
bună știința și idealismul, ade
vărul cu minciuna.

Poate că nu odată ți-ai surprins 
colegii insultindu-se cu epitete de

ce urmări nefaste poate avea o 
asemenea educație făcută de ideo
logii burghezi care se străduiesc 
prin tot felul de mijloace spiri
tuale să influențeze asupra dez
voltării tinerilor ca tine Karl sau 
John care chipurile din naștere 
ar avea de îndeplinit „înalta mi
siune a rasei superioare". Toți cei 
ca tine, studenți ori elevi, sînt învă- 
țați sistematic să urască alte po
poare și să apere din răsputeri oli
garhia Wall-streetului. Dar cite 
victime nevinovate nu au căzut 
în agresiunile din Coreea, în 
Orientul Arab ți din rîndurile stu
denților britanici, americani, fran
cezi etc. care au fost otrăviți în

O demonstrație antiimperialistă a studenților din Venezuela

anii facultății cu asemenea misti
ficări nefaste și inepții criminale.

Dacă un învățămînt universitar 
e capabil să dea tinerei generații 
o asemenea „educație" atunci în 
mod obiectiv — și cred că ești de 
acord cu mine — nu se poate 
trage decît concluzia că învăță- 
mîntul din lumea capitalistă poar
tă din plin pecetea 
se află în plină 
Presupun, prietene 
soarea tînărului de 
blicată recent în 
York-Post* ție 
„In școală ni se predau 
fără rost pentru mai tîrziu. Pre
gătirea intelectuală e desconside
rată. Dacă într-adevăr vreți să 
evitați crimele făptuite de tineri, 
dați tinerilor ceva important ca 
perspectivă... Arătați-le că viața 
nu este cîți bani poți să cîștigi, ci 
pacea și dragostea 
Poate că dacă a-ți 
altceva decît toate 
acestea • de război, 
ură, prejudecăți și 
am avea toate aceste crime".

Mă bucur că ești conștient 
aceste lucruri...

acestei lumi ce 
descompunere. 
John că scri- 
20 de ani pu- 
ziarul „Neui- 

iți aparține : 
lucruri

între popoare, 
da tineretului 

perspectivele 
altceva 
murdărie,

„Caut serviciu, 
fac orice'*

Să

decît
nu

de

presupunem că ai terminat 
facultatea. „Imperiul mizeriei* îți 
cască înspre tine gura hîdă, pre- 
gătindu-se să te înghită. Ce pers
pective ai în față ? Ești fiul unui 
muncitor, tatăl tău nu e posesor 
de fabrici ori proprietar de tere
nuri agricole — de aceea nu ai 
nici o protecție. Te afli singur, 
plăpind, în fața unui imens orga-

nism social care activează după 
criteriul de a favoriza odraslele 
burgheziei. Repet : ce perspective 
ai în față ? Fiorul acestei între
bări îl simți încă din ultimii ani 
ai facultății. „Ce folos că am ter
minat o facultate, dacă n-am pla
sare, dacă sînt nevoit să mă înjo
sesc cu prima ocupație ivită în 
față, dar cit de cit rentabilă".

Dacă te numești Pierre, atunci 
publici și tu un anunț pe gratis, 
la rubrica pentru absolvenții de 
facultăți fără de lucru, existentă 
deseori în „Figaro": „Sînt pro
fesor. Caut serviciu. Fac orice".

Dacă te numești Karl și ești din 
Frankfurt pe Main, atunci cauți 
în „Studentischer Schnelldienst", 
o fițuică de anunțuri pentru ab
solvenți. Și vei găsi : „Se caută 
spre imediata angajare ca bătător 
de covoare un absolvent de origi
ne ariană și credință catolică". 
Praful nu poate fi scos din covoa
re decît de un bun catolic, brav 
arian și pe deasupra să aibe și 
studii superioare ! Vitregia orîn- 
duirii capitaliste te pune în cele 
mai umilitoare și mai nedemne 
situații, pentru a-ți putea cîș'i- 
ga o bucată de pîine. Pasiunea ta 
pentru știință, visurile studenției, 
cad strivite sub pașii căutărilor 
zadarnice de fiecare zi pentru un 
codru de pîine. Știi doar foarte 
bine cit de „pitorești* și nedemne 
sînt diferitele slujbe oferite unor 
absolvenți de facultate : însoțirea 
doamnelor fricoase, dar bogate, la 
dentist ; angajarea ca liftier sau 
valet, spălător de vase în schim
bul de noapte etc. Pe tema aces
tor ocupații ale bieților absolvenți 
se face și un haz de-a" dreptul ci
nic. Bunăoară patronul unui ma-

gazin din R. F. Germană a cerut 
telefonic unui birou de plasare a 
brațelor de muncă „un student 
mic, de cel mult 1 metru și ju
mătate, slăbuț, nemîncat de 24 
de ore“. Absolventul a cărei prin
cipală calitate trebuia să fie... 
înălțimea de 1 metru și jumătate 
urma să stea ascuns într-o ladă 
atîrnată de tavan și să suprave
gheze activitatea funcționarilor 
magazinului timp de 11 ore. 
Dacă în ceea ce privește „specia
lizarea" 1,50 metri — n-au împli
nit-o cei mai mulți solicitatori, în 
schimb toți absolvenții erau slă- 
buți și nemîncați de cel puțin 24 
de ore.

Oare o asemenea decepție, o a- 
semenea viață mizeră meriți tu, 
prietene nefericit din Occident. Nu, 
tu meriți o viață demnă, omenească, 
în care să-ți poți împlini chema
rea înspre știință, spre pace și 
progres. Dar acest lucru este in
capabilă să-l realizeze orînduirea 
capitalistă, „imperiul mizeriei" 
— principalul vinovat al crizei în 
care te zbați tu, colegii tăi.

Te rog să mă ierți că ți-am 
produs, prin cuvintele mele, încă 
un moment trist, punîndu-te în 
situația de a reflecta încă o dată 
la viața nefericită pe care ești si~ 
lit s-o trăiești. Dar sînt sigur că 
în tine <a început de mult să în
colțească conștiința cauzelor neno
rocirii tale, suficientă maturitate 
pentru a te încadra în luptă ală
turi de cei ce s-au ridicat deja 
cu milioanele la lupta pentru o lu
me nouă, bazată pe înalte idealuri 
sociale și umanitare.

Pentru conformitate 
CAROL ROMAN
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