
Sâ extindem acțiunea 
de reducere a rebuturilor

Proletari din toate țările, uniți-vă!

u uzinala „Dnio" Tinerii se alătură inițiativei 
Satu Mare

In urmă cu cîtva timp comite
tul U.T.M. al uzinelor „unio“ din 
Satu Mare, sub conducerea comi
tetului de partid, cu sprijinul co
lectivului de conducere, a organi
zat o consfătuire a tinerilor din 
turnătorie pentru a discuta posi
bilitățile existente privind reduce
rea pierderilor de metal prin re
buturi.

In cadrul consfătuirii, utemiștii, 
tinerii, au aratat ca deși s-au ob
ținut unele rezultate, succesele nu 
sint încă pe măsură necesităților 
și a posibilităților. De aceea, în 
consfătuire, ei au analizat cauzele 
pentru care rebutul se menține 
la un procent relativ ridicat.

Au fost scoase Ia iveală o serie 
de cauze subiective care duc la 
rebuturi, printre care insuficienta 
calificare profesională și neîngri- 
jirea utilajului de către unii tineri, 
nerespectarea tehnologiei prescrise 
de fabricație etc. Utemiștii au cri
ticat faptul că nici comitetul 
U.T.M. n-a acordat atenția cuve
nită ridicării pregătirii profesionale. 
Deși în anul trecut a fost organizat 
un curs de minim tehnic, mulți ti
neri, printre care Ion Papurs, loan 
Hosu, Vasile Husti și alții, care 
dădeau cu regularitate rebuturi 
n-au fost antrenați la acest curs. 
Lipsă de calificare superioară 
manifestă și la tinerii 
Din cei trei controlori, 
nita Cipler, nici nu are 
necesară. Din această 
nu exercită un control 
nire, ci doar de constatare.

Analizînd posibilitățile pe care 
le au în lumina sarcinilor reieșite 
din expunerea făcută de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la plenara C.C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958, ti
nerii turnători de la uzinele 
„Unio“-Satu Mare s-au angajat 
— pe întreaga turnătorie — sâ 
reducă cu 10 la sută pierderile de
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controlori, 
unul, Ag- 
pregătirea 
pricină el 
de preve-

Citul însuși 
comitetul orășenesc U.T.M. 

ignorează acțiunea
Au trecut circa trei luni de cînd 

tinerii muncitori din sectoarele de 
turnătorie ale uzinelor „Steagul 
Roșu" din Orașul Stalin au pornit, 
alături de tinerii de la l.M.S.-Ro- 
man, o luptă organizată pentru re
ducerea procentu.ui de rebuturi din 
turnatorii, lnțelegind importanța 
acestei acțiuni, comitetul orășe
nesc U.T.M.-Stalin a ajutat orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderile 
orașului infoimind secretarii orga
nizațiilor de baza U.T.M-, respon
sabilii brigăzilor de tineret, ai pos
turilor utemiste de control cu pri
vire la scopul acțiunii de reducere 
a rebuturilor, organizmd un schimb 
de. experiență între posturile ute- 
miște de control din turnătorii.

Din păcate însă, toate acestea 
s-au petrecut în urmă cu luni, la 
începutul acțiunii. Odată cu trece
rea timpului, preocuparea Comite
tului orășenesc U.T.M. a scăzut, 
iar entuziasmul cu care a sprijinit 
la început această acțiune s a stins 
ca un foc de paie. Așa se explica 
faptul că acțiunea de mobilizare a 
tinerilor la reducerea rebuturilor 
în turnătoni nu s-a extins în toate 
întreprinderile și în special acolo 
unde problema reducerii rebuturilor 
se punea cu insistență. Astfel, ța 
Atelierele de automotoare C.F.R. și 
la întreprinderea „Ion Fonaghi", 
organizațiile U.T.M.. lipsite de în
drumarea și ajutorul Comitetului 
orășenesc U.T.M. nu s-au preocupat 
de extinderea acestei acțiuni. A- 
ceasta era cu atît mai necesar cu 
cit la Atelierele de automotoare 
C.F.R-, spre exemplu, procentul de 
rebut realizat la numeroase repere 
a întrecut cu mult procentul admis 
d« minister. Numai la reperul „sa
boți diferiți" în loc de 5 la sută cit 
era procentul admis s-a realizat in 
lunile ianuarie și februarie un pro
cent de rebuturi de 6,6 la sută și 
respectiv 11,5 la sută.

Dar chiar la unele întreprinderi 
în care s a extins acțiunea, ca la 
uzinele de tractoare , Ernst Thăl- 
mann“ și „Strungul" de pildă, a- 
ceasta s-a făcut în mod formal. Ti
nerii și-au luat angajamente dar 
organizațiile de bază U.T.M. nu i au 
ajutat practic să și le îndeplineas
că. Drept urmare procentul de re
buturi la piesele din oțel, din fontă 
și neferoase de la uzinele de trac
toare și „Strungul" a fost depășit 
în luna ianuarie, iar la multe re
pere și în luna februarie. La 
„Strungul". în ianuarie, procentul 
de rebuturi admis în turnătorie a 
fost de 4,7 la sută dar s-a realizat

Raionul Gherla,
al doilea raion din regiunea Cluj 

cu agricultura cooperativizată
Țăranii muncitori din raionul 

Gherla au sărbătorit cooperativi
zarea agriculturii raionulu.. Re
coltele bogate obtinu.e de gospo
dăriile colective și întovărășirile ă- 
gricole, munca politică și cultural- 
educativă de masă desfășurată cu 
răbdare și perseveiență pentru 
popularizarea acestor realizări 
au determinat pe țăranii munci
tori din acest raion care se mai 
aflau încă în afara gospodăriilor 
colective și întovărăși.-.or s- »i- 
tre în unitățile agricole coopera
tiste.

Realizările unităților agricole 
cooperatiste, viața nouă, îmbelșu
gată, a celor ce muncesc în co
mun au fost larg popularizate de 
către organizațiile de partid și 
de deputății sfaturilor populare, 
de către colectiviști, intelectualii 
de la sate, de femei și tineri. La 

metal prin rebuturi, economisind 
în acest an metal din care se pot 
executa în plus 6 prese cu excen
tric de 16 tone. Pentru realizarea 
acestui angajament au fost luate 
măsuri privind ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor, organiza
rea unei brigăzi de tineret și a 
unui post utemist de control, or
ganizarea schimburilor de expe
riență și a concursurilor profesio
nale.

Există Condiții ca angajamentele 
tinerilor să fie realizate și depă- 
șite. Pentru aceasta însă direcția 
generală tutelară din Ministerul 
Industriei Grele trebuie să spriji
ne efectiv lupta tinerilor pentru 
reducerea pierderilor de metal prin 
rebuturi, acordînd investițiile nece
sare pentru mecanizarea procesu
lui de producție. Fără acest spri- LIDIA POPESCU

5,5 la sută. La uzinele de tractoa
re, la oțelarie m loc de 6 la sulă 
(procentul admiș de rebut) s-a 
realizat in aceeași luna IU,26 la 
sută.

Era firesc ca urmărind desfășu
rarea acestei acțiuni, Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. să se seziseze de 
asemenea anomalii și să intervină 
operativ luind măsurile necesare. 
Aceasta nu s a întimplat insa deoa
rece comitetul orășenesc U. T.M., bi
roul său, au uitat cu totul do acțiu
ne, și a lăsat o să se desfășoare de 
la sine. Aceasta a fost posibil deoa
rece comitetul orășenesc U.T.M. nu 
și-a întocmit, încă de la început, un 
plan concret de sprijinire și urmă
rire a desfășurării acestei acțiuni. 
Biroul Comitetului orășenesc UTM 
n-a discutat de asemenea niciodată 
felul cum se desfășoară lupta tine
rilor turnători împotriva rebuturi
lor, n a analizat cauzele pentru 
care, în unele turnătorii, rebutul 
admis pe lunile ianuarie și februa
rie a fost depășit în loc să scadă. 
Trebuie arătat de asemenea că ac
tiviștii Comitetului orășenesc UTM 
(Nicolae Cojan, secretar, Szabo 
Caro! și Ion Stan, instructori) n-au 
urmărit îndeajuns și n au ajutat 
organizațiile U.T.M. în extinderea 
și organizarea acțiunii de reducere 
a rebuturilor. De altfel, ei nici nu 
cunosc bine situația reală din 
turnătoriile întreprinderilor.

Asemenea lipsuri manifestate în 
activitatea Comitetului orășenesc 
U.T.M.-Stalin nu puteau să nu se 
răsfringă asupra felului în care se 
ocupă organizațiile de bază U.T.M. 
des mobilizarea tinerilor muncitori 
din turnătoriile întreprinderilor din 
oraș în acțiunea de reducere a 
rebuturilor.

In multe întreprinderi din țară, 
faptele, desfășurarea acțiunii de 
mobilizare a tinerilor la reducerea 
rebuturilor în turnătorii, au dove
dit cu prisosință etectul pozitiv pe 
care-1 arc această acțiune în redu
cerea prețului de cost al produse
lor, în realizarea unor importante 
economii, lată de ce li'ptînd pentru 
a traduce în viaia sarcinile puse 
de plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958, organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderile orașului, 
Comitetul orășenesc U.T.M.-Stalin, 
trebuie să acorde o mai mare aten
ție felului în care se desfășoară ac
țiunea de mobilizare a tinerilor 
turnători la reducerea rebuturilor.

I. BODEA

căminele culturale și bibliotecile 
sătești au fost organizate confe
rințe privind superioritatea agri
culturii socialiste, expuneri ale co
lectiviștilor fruntași despre mun
ca și viața lor. Sute de țărani 
muncitori cu gospodărie indivi
duală au vizitat gospodăriile co
lective și gospodăriile personale 
ale colectivi,tilor. Peste 2.000 de 
agitatori au dus muncă de lămu
rire de la om la om, iar forma
țiile artistice au prezentat numeroa. 
se programe artistice axate pc 
problemele transformării socia
liste a agriculturii.

In prezent, 16.000 familii de 
țărani muncitori din raionul 
Gherla, uniți în 97 unități agri
cole cooperatiste muncesc lao
laltă 47.500 hectare.

(Agerpres) 

jin o seamă de măsuri din planul 
tehnic al uzinei nu s-ar putea în
făptui. Realizarea instalației com
plect mecanizată de preparare a 
pămintului care ar necesita inves
tiții de circa 400.000 lei ar duce 
la creșterea productivității muncii 
cu circa 10-15 la sută, la reducerea 
procentului de rebuturi cu 0,3 la 
sută, realizîndu-se astfel anual eco
nomii de peste 200.000 lei. In mai 
puțin de doi ani s-ar putea recupera 
astfel prin economiile realizate din 
reducerea rebuturilor sumele ce s-au 
investii. Ministerul trebuie să stu
dieze această problemă și să spri
jine acțiunea patriotică privind re
ducerea pierderilor de metal prin 
rebuturi, rezervă însemnată pentru 
realizarea unor importante econo
mii.

La Complexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie" din Capitală, bri
gada condusă de tinărul can
didat de partid Barbu Neagu, 
din secția turnătorie de oțel, 
a reușit ca în luna februarie 
să reducă procentul de rebu-
turi cu aproape 3 procente, 
realizind in același timp o 
depășire a normei cu 21 la 
sută.

lată în fotografie o parte 
din membrii brigăzii lucrînd 
la formele pentru turnarea 
cutiilor de vagoane.

Foto: D. F. DUMITRU

•------------

Vești de pe șantierul 
de caisirucț î 

a laminorului de prof Je
Muncitorii, inginerii și tehni

cienii constructori de pe șantierul 
laminorului de profile de la Hu
nedoara desfășoară cu avînt în
trecerea socialistă în vederea 
terminării și dării în exploatare 
înainte de data stabilită a ace
stui mare agregat siderurgic 
care va da țării anual 550.000 
tone de laminate. Multe utilaje 
care urmează să intre în rodaj 
în cursul lunii viitoare, cum sînt 
căile cu role de alimentare a 
cuptoarelor, mașinile duble de 
împins blumuri în cuptoare, sint 
montate ; sînt de asemenea mon
tate toate căile cu role pentru de
servirea cajelor.

Constructorii și montorii au 
montat pînă acum mai bine de 
4.200 tone de utilaje, ceea ce re
prezintă peste 70 la sută din uti
lajul necesar punerii parțiale în 
funcțiune a laminorului.

In vederea grăbirii lucrărilor 
de montaj au fost puse în func
țiune poduri de mare capacitate, 
cu ajutorul cărora se transportă 
utilajele la Iodurile de muncă.

(Agerpres)

Brigada de tineret din secția basculante a Uzinelor „T. Vladimirescu" din București, condusă de tov. 
Cornel Dumitrescu, este o brigadă fruntașă. Ea a realizat însemnate economii.

Foto: S. NICULESCU
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Pe șantierele
de hidroameliorații

Lupta pentru redarea de noi te
renuri circuitului agricol, pentru 
cîștigarea de noi păminturi — ac
țiune inițiată din îndemnul parti
dului — se bucură de o largă 
participare din partea oameni 
lor muncii din satele și co- 
muilele regiunii București. In vede
rea participării active a tineretu
lui din regiune la lucrările de hi
droameliorații, comitetul regional 
U.T..M., a stabilit cîteva obiective 
importante . Astfel, în acest an ti
nerii din regiune vor reda circui
tului agricol circa 12.70U hectare 
de teren. Pentru acest lucru vor fi 
organizate în regiune 8 șantiere 
ale tineretului și se va intensifica 
munca pe cele deschise anul tre
cut. Două din aceste șantiere s-au 
și deschis duminică. Redăm mai 
jos cîteva aspecte din lupta pe 
care au început-o cu apele și pă- 
mîntul entuziaștii tineri din re
giunea București.

Prima zi de muncă 
pe șantierul tineretului

Comuna Săbăreni din raionul 
Răcari a cunoscut duminică o ani
mație deosebită. De prin toate sa
tele din jur au sosit aici grupuri 
de tineri încolonați, cîntînd, cu 
unelte de muncă pe umeri, cu stea
guri învolburate. Ei erau cei care 
au răspuns cu entuziasm la che
marea comitetului raional de par
tid Răcari, de a reda noi pămin
turi agriculturii. La mitingul de 
deschidere al șantierului, tinerii 
și-au reafirmat hotărîrea de a 
munci cu entuziasm pentru a 
reda agriculturii raionului cu 
forțele lor, aproape 5000 de 
hectare de teren. După miting, cei 
650 de tineri constituiți în 21 de 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, au pornit spre locul de mun
că. Ajunse aici, brigăzile au fost 
repartizate să răspundă de cite 
o porțiune de reprofilare a rîului 
Ilfovăț, care inundă această întin
dere de pămînt ori de cîte ori se 
umflă albia. Harnicii brigadieri au 
pornit o întrecere pasionantă pen
tru terminarea înainte de termen a 
sarcinilor ce le revin. Mai întîi. bri
gada utemistă de muncă patriotică 
condusă de Ioan Dima din Joița, 
a chemat la întrecere brigada con
dusă de Șerban Coman, din comu
na Cosoba. Apoi, întrecerea s-a 
răspîndit pe întreg șantierul- In 
scurt timp fiecare brigadă era 
„prinsă" în întrecere.

Larma uneltelor se pierdea în clo
cotul cîntecelor tinerești, patriotice, 
izbucnite din piepturile voinice. în 
veselia și animația șantierului. Nu
mai cînd cei din comandamentul 
șantierului porniră pe la brigăzi să 
vadă ce a realizat fiecare, larma se 
mai potoli. Atunci Ion Dima află că 
brigada lui a fost întrecută de cea 
a lui Coman Șerban cu cîțiva me
tri cubi.

Calm, Dima răspunse :
— Încă nu s-a sfîrșit lupta. 

Vom vedea pînă Ia urmă cine în
vinge. Doar aceasta-i prima zi dc 
muncă pe șantierul nostru...

Di șui
Pe cît e Săbărelul de mic pe atît 

e de furios atunci cînd își umflă 
șuvoaiele și se revarsă peste pă- 
mînturi aducînd pagube mari 

oamenilor. De multe ori cei din 
comunele Slobozia și Domnești 
și-au făcut socoteala că dacă s-ar 
pune Sabarului stavilă mult pă
mînt ar fi cîștigat. Aceste frămîn- 
tări ale oamenilor de aici și-au în
trerupt cursul cînd au aflat că va 
fi înălțat un dig înalt de 1,80 me
tri în medie și lat de 11 metri la 
bază, dig care va face legătură cu 
cele două diguri existente pe tere
nurile gospodăriei de stat Braga- 
diru și Domnești. Așa se lace că 
atunci cînd au aflat că flăcăii și 
fetele lor s-au angajat să ridice 
acest dig, unii din bătrîni s-au 
prezentat și ei pe șantier să le 
dea o mină de ajutor. Astfel că, 
alături de cei peste 250 de ti
neri din brigăzile utemiste da 
muncă patriotica prezenți duminică 
la deschiderea șantierului tineretu
lui au muncit și vreo 50 de vîrst- 
nici. Și cum multora dintre ei le 
plac calculele, cîțiva s-au apucat 
să socotească nu numai în cît timp 
vor fi săpați și cărați la dig aproa
pe 30.000 metri cubi de pămînt și 
că vor fi economisiți 700.000 lei. Ei 
au făcut calcule legate de ceea ce le 
vor aduce cele peste 2000 hectare 
ce vor fi salvate de inundații. A- 
dică, dacă de exemplu de pe fie
care hectar se va scoate numai un 
vagon de legume, asta înseamnă 
2000 de vagoane pe an.

Măresc suprafețele 
irigate

De-a lungul Argeșului pămîntul 
est# fertil și propice cultivării le
gumelor. Experiență bună în a- 
ceastă privință au și colectiviștii 
din comuna Virteju-Nefliu. Buni și

•••Pentru a dobîndi 
înaltul titlu

Intr-una din zile la sediul comi
tetului U.T.M. al uzinei a venit 
după orele dc lucru, tinăra Elena 
Oprea, filatoare in secția ring 3. 
Am invitat-o să ia loc pe scaun. 
S-a așezat, a tăcut o clipă apoi, 
ridicindu-și privirea, mi-a spus :

— Tovarășe secretară, vreau să 
intru in rindtil comuniștilor 1

Am stat în dttpâ-amiaza aceea 
multă vreme de vorbă cu Elena O- 
prea. A deveni membră de partid, 
era țelul ei cel mai înalt.

Dar nu numai ea a venit la co
mitetul U.T.M. pentru astfel de dis
cuție. Ctt o zi mai înainte o altă 
tinăra din aceeași secție, Niculina 
Șchiopu, ne-a întrebat dacă, după 
părerea noastră, e pregătită să in
tre în rîndurile candidaților de 
partid- Aceeași întrebare ne-a pus-o 
și Racheta Rusu, filatoare în ace
eași secție. Le cunoșteam bine pe 
aceste fete, organizația U.T.M. le 
apreciază pentru entuziasmul și hăr
nicia cit care muncesc. La multe 
tinere muncitoare noi le-am dat re
comandări pentru a intra în rîn
durile candidaților de partid. In 
același timp însă din discuțiile a- 
vute mi-am dat seama că unele 
dintre ele deși doreau din toată ini
ma să intre în rîndurile partidului 
nu se ridicaseră incă la nivelul ce

pricepuți gospodari, colectiviștii de 
aici au cultivat legume încă de la 
înființarea gospodăriei. Văzînd că 
acest sector le aduce frumoase ve
nituri, ei l-au dezvoltat an de an. 
La îndemnul organizației de partid, 
colectiviștii au cultivat anul trecut 
5 hectare cu legume care le-au 
adus un venit în plus față de plan 
de aproape 30.000 lei. Succesul e 
legat direct și de munca tinerilor 
colectiviști care au lucrat în acest 
sector. Anul acesta gospodăria cul
tivă cu legume 10 hectare. Sfă- 
tuindu-se cu organizația de partid, 
consiliul de conducere a ajuns la 
concluzia că trebuie îmbunătățit și 
lărgit sistemul de irigații al grădi
nii de legume. In acest scop tine
rii colectiviști au organizat o echi
pă de tineret care va lucra perma
nent la grădină. Sub îndrumarea 
inginerului agronom al gospodăriei 
și a cîtorva grădinari pricepuți, în 
vîrstă, tinerii au desfundat cana
lele existente. Pe trei hectare ei 
au amenajat terenul în vederea iri
gării, au făcut canale de alimen
tare și evacuare pe o lungime de 
aproape 6000 de metri. Din loc în 
loc, unde apa e mai aproape de 
suprafață, tinerii au săpat fîntîn: 
pentru a crea rezerve de apă în 
timpul verii. Din fîntîni apa va fi 
trasă cu pompe centrifuge, care 
apoi va porni pe conducte și dc 
aici se va revărsa printre culturi 
prin sistemul de canale de pe cu
prinsul grădinii. După ce au ter
minat această lucrare, tinerii au 
început plantatul răsadurilor pre
gătite din timp. Hotărîți să obțină 
recolte cu 500—2000 kg. mai mult 
la hectar ca anul trecut, ei au și 
plantat pînă acum 6,5 hectare cu 
diferite legume.

NICOLAE BARBU

rințelor partidului, la dobîndirea 
prinir-o luptă perseverentă a ace
lor calități politice și morale pro
prii comunistului. Sarcina noastră 
este ca sub conducerea organizației 
de partid, să intensificăm munca 
politică pentru educația comunistă 
a tinerilor, să-i ajutăm mai mult 
pe utemiști să-și însușească înaltele 
trăsături morale și politice ale co
munistului. Una din măsurile luate 
a fost de pildă, organizarea adu
nării generale U.T-M. din secția 
ring 3 pe tema „Calitățile morale 
și politice ale membrului de partid" 
asupra căreia aș vrea să mă o- 
presc mai pe larg.

Adunarea a început cu un refe
rat ținut de secretarul biroului or
ganizației de partid de secție, to
varășul Ștefan Zaharia in care au 
fost subliniate calitățile morale și 
trăsăturile esențiale ale comunis
tului.

„Comunistul se situează totdeau
na în fruntea tuturor acțiunilor — 
se spunea în referat. La locul de 
muncă el luptă cu abnegație pentru 
traducerea in viață a politicii par
tidului. Comunistul e un om dirz, 
devotat, cu inițiativă...". Vorbind 
despre astfel de trăsături secretarul 
de partid a dat numeroase exem
ple de abnegație și hotărire din 
munca și activitatea comuniștilor 
din fabrică.

— lat-o pe comunista Maria Te- 
rea, filatoare în secția voastră — 
a vorbit secretarul. O cunoașteți 
bine. Tovarășa Terea lucrează în 
fabrică de 10 ani și tot de atîția ani 
ea e fruntașă în muncă. Zece ani, 
lună de lună și zi de zi ea a înde
plinit și a depășit printr-o muncă 
plină dc devotament planul de 
producție- Așa e comunistul : me
reu in frunte. In același timp el e 
un om ferm, combativ și intransi
gent...

Intr-o vreme Elena Plăvan, o tî- 
nără pe care tovarășa Eftenie o în
drăgise, își făcuse aproape un o- 
bicei din a lipsi nemotivat de la 
lucru. Comunista Eftenie a luat a- 
tunci atitudine împotriva acestor 
manifestări. Ea a criticat-o aspru 
pe Elena și în dorința de a 
o ajuta să se îndrepte a cerut

CAMPANIEI DE RECOLTARE A STUFULUI
Deși mai este încă a- 

proape o lună pînă la 
încheierea campaniei de 
recoltare a stufului, re
zultatele obținute pină 
in prezent sini deosebit 
de promițătoare. Astfel 
pină în ziua de 19 mar
tie. a.c. planul de recol
tare a fost îndeplinit în 
proporție de 90 la sută,

In pauză un grup de tinere mun
citoare fruntașe de la Filatura 
„Dacia" discutind cu cîteva eleve 

ale școlii medii nr. 3 
„Ion Neculce"

Foto: N. STELORIAN 

biroului organizației U.T.M. de 
secție s-o pună neintîrziat în discu
ția utemiștilor. Altădată tovarășa 
Eftenie i a atras atenția tinerei 
Maria Dan asupra modului ușura
tic cu care privea ea viața, pro
blemele de prietenie și dragoste.

Un comunist nu poate fi îngă
duitor cu manifestări ale moralei 
și ideologiei burgheze, el luptă 
pentru stîrpirea lor din rădăcină.

„...Energic, combativ și intran
sigent, totdeauna însetat de cu
noștințe, gata oricînd să-și ajute 
tovarășii, exemplu de conduită mo
rală în toate împrejurările vieții, 
acesta este comunistul, omul care 
își închină toate forțele sale parti
dului și poporului, in stare de orice 
sacrificiu pentru binele patriei so
cialiste" — încheia referatul se
cretarul organizației de partid.

Utemiștii au înțeles și mai bine 
ce înseamnă a fi membru al parti
dului nostru.

— A intra în partid — a spus 
în adunare tinăra filatoare Rache
ta Rusu e evenimentul cel mai 
măreț din viața unui utemist. 
M-am gindit mult la aceasta, am 
făcut și cerere... Adunarea U.T.M 
m a ajutat însă să înțeleg mai clar 
și mult mai profund răspunderea 
pe care mi-o asum. E într-adevăr 
un țel minunat. Dar pentru împli
nirea lui nu i de ajuns numai do
rința, ci e nevoie de o luptă plină 
de fermitate pentru a te putea îace 
demn de această mare cinste. Eu, 
tovarăși, sint hotărită ca prin mun
ca și viața mea să mă apropii tot 
mai mult de chipul comunistului.

Pornind de la cele învățate în 
adunare și de pe această poziție a 
luptei pentru însușirea calităților 
morale și politice proprii comu
nistului, utemiștii și-au analizat 
activitatea lor de pină atunci.

— Angela Sava dorește să intre 
în partid, a spus tovarășa ei de 
muncă, utemistă Niculina Schiopu.

CONSTANȚA TUDOROIU
secretară a comitetului U. T. M.

F. R. B. — București

(Continuare în pag. 3 a)

IN PREAJMĂ ÎNCHEIERII

ceea ce îndreptățește să 
se presupună o depășire 
substanțială a acestuia. 
Pînă în prezent s-a re
coltat de peste două ori 
mai mult decît cantita
tea recoltată în aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Aceasta se datorește 
printre altele și măsuri
lor importante luate în

privința mecanizării re
coltatului.

în vederea creșterii 
continue a producției la 
hectar și a îmbunătățirii 
calității stufului, în ulti
ma lună au fost luate o 
serie de măsuri privind 
amenajarea terenului. 
Astfel s-a terminat o 
îndiguire pe o lungime
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Săptămîna Mondială 
a Tineretului

SĂRBĂTORIREA 
ZILEI 

TINERELOR 
FETE 

în raionul Grivița 
Roșie din Capitală

Ieri, în cadrul Săptămînii Mon
diale a Tineretului, a avut loc la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul Grivița Roșie o ședință 
festivă organizată de comitetul ra
ional U.T.M. închinată zilei tine
relor fete.

La ședință au participat tinere 
muncitoare și eleve fruntașe din 
raion.

Despre importanța acestei zile 
precum și despre lupta dusă de ti
nerele fete din țările capitaliste 
pentru o viață mai bună a vorbit 
tovarășa Costea Aurelia, secretară 
a comitetului raional U.T.M. Gri
vița Roșie. In cuvîntul său vorbi
toarea a arătat de asemenea și suc
cesele obținute de tinerele fete din 
U.R.S.S, și țările de democrație 
populară în lupta pentru pace, în 
lupta pentru construirea vieții noi.

în raionul nostru, a arătat vor
bitoarea, sînt foarte multe tinere 
fete fruntașe în muncă și la învăță, 
tură. Despre brigada de producție 
„23 August4* de la fabrica de medi
camente „Tableta*, condusă dc 
tovarășa Elisabeta Bogdan, care 
depășește lunar planul cu 32 la sută 
sau despre brigada de tineret 
„Giga Bancic“ ne la filatura și 
țesătoria „Dacia" condusă de Elena 
Durac, care denășeșie norma ni î 
la sută la fire,jka dus vestea în în
treg raionul. jrji urnele tinerelor : 
Eugenia Mullerft. Valeria Teodo- 
rescu, Maria Tabacu de la textila 
„Grivița" se menține de mai mulți 
ani pe panoul fruntașilor în pro
ducție, ca de altfel și al slrungă- 
riței Aurica Țencu de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie" care depă
șește zilnic norma cu 20 la sută.

Alături de tinerele fete din fa
brici elevele din școlile raionului 
obțin succese deosebite la învăță
tură. Astfel Elena Romanici, Geor- 
geta Preda de la Școala medie nr. 
0, Petra Tudor, Școala medie nr. 4 
Lucia Mihăilescu, de la Școala 
medie nr. 3 și altele au obținut nu
mai note de 9 și 10.

în continuarea festivității a ur
mat un bogat program cultural 
susținut de ansamblul artistic al Mi
nisterului transporturilor și teleco
municațiilor. După programul ar
tistic a urmat o reuniune tovără
șească.

D. DUȚA

de 31 kilometri și pri
mul stăvilar cu ecluză, 
ambele la unitatea stufi- 
cola Rusca. De asemenea 
tot la Rusca a intrat în 
lucru al doilea stăvilar 
care va fi gata la sfirși- 
tul acestui an. La mai ea 
unitate stuficolă nr. 1 au 
intrat de curînd în func* 
țiune 4 dragi cu cupa.



Adunarea din centrul universitar Tg. 
consacrata dezbaterii documentelor celei

Mureș
de a ll-a

Conferințe Naționale a U. A. S. R.
In sala de festivități a Palatului Culturii din Tg. Mureș a 

avut joc liitr-o atmosferă de mare entuziasm adunarea stu- 
a>nților ce la Institutul medico farmaceutic și de la Institu
tul de teatru „Szentgydrgyi Istvan1* consacrată dezbaterii 
activității Asociației studenților din Tg. Mureș în lumina 
documentelor Conferinței Naționale a U.A.S.R.

La adunare au luat parte tovarășii Alexandru Moghjoroș, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., l.eonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Csu
por Ludovic, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional de partid din R.A.M., Kovăcs Gyorgy, scrii
tor, membru al C.C. al P.M-R., Alexandru Kopandi, secre
tar al C.C. al U.T.M., activiști de partid și de stat, cadre 
didactice, activiști ai U.T.M și ai asociației studenților.

Adunarea a constituit o puternică manifestare a adeziunii 
studenților și cadrelor didactice universitare față de politica 
partidului, a încrederii depline, a devotamentului lor față de 
Partidul Muncitoresc Romin, față de Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej.

Participant^ au subliniat că documentele Conferinței pe țară 
a U.A.S.R. și îndeosebi cuvintarea rostită la conferință de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej constituie un indreptar prețios 
in munca studenților și profesorilor în lupta pentru ridicarea 
invățămîntului superior la nivelul cerințelor construcției socia
liste.

In cuvîntul lor studenții și profesorii au arătat necesitatea 
însușirii marxism-leninismului, a concepției științifice despre 
lume și societate, a educării studenților in spiritul dragostei 

de patrie și al internaționalismului socialist; ei s-au angajat 
că vor urma neabătut politica partidului, vor lupta împotriva 
oricăror manifestări naționaliste, șovine, împotriva tendințe
lor de izolare națională, pentru întărirea frăției studenților fără 
deosebire de naționalitate, pentru înflorirea patriei noastre co
mune — Republica Populară Romînă.

In hotărîrile adoptate și în telegrama adresată Comitetului 
Central al P.M.R., tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej și Consi
liului de Miniștri al R. P Romîne, tovarășului Chivu Stoica, 
participanții s-au angajat să lupte pentru îndeplinirea 
sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața studenților, să se 
pregătească sîrguincios pentru a deveni intelectuali pe deplin 
folositori patriei noastre socialiste.

Din referatul prezentat de tov. Jănos Geczy, 
vfce-președinte al Consiliului U. A. S. R.

Arătînd însemnătatea celei de făptuirea acestei politici, să de-

îndrumarea organizației U.T.M., 
fiecare student, trebuie să com
bată și în viitor orice tendințe 
de izolare națională, trebuie să 
lupte și în viitor împotriva ori
căror mahifestări ale naționalis
mului putred burghez.

Referatul s-a oprit apoi și asu
pra altor aspecte ale activității 
asociațiilor cum ar fi activitatea 
culturală, sportivă, socială, sub
liniind sarcinile ce le. revin pe 
linia îmbunătățirii acestor acti
vități.

Subliniind în încheierea refe
ratului că studențimea pășește 
ferm pe drumul trasat de par
tid, pe drumul construirii socia
lismului, vorbitorul a arătat că 
Asociația Studenților îndrumată 
de organizația U.T.M. și sub 
conducerea permanentă a parti
dului va educa pe studenți în 
spiritul frăției intre poporul ro- 
mîn și naționalitățile conlocui
toare, mobilizîndu-i să se pre
gătească temeinic pentru a sluji 
cu pricepere și devotament pa
tria noastră socialistă — Repu
blica Populară Romînă.

Cuvîntul tovarășului 
Csupor Ludovic,

membru ai C. C. al 
P.M.R., prim secretar 

ai Comitetului regional 
ai P.M.R. din R. A. M.

După ce a subliniat însemnătatea 
celei de a II-a Conferințe Națio
nale a U.A.S.R. tovarășul Csupor 
Ludovic a arătat că abia în anii

tru construirea socialismului. Nu 
vom permite nimănui să atenteze 
împotriva acestei unități sudate în 
muncă și lupta, nu vom permite ni
mănui să lovească în patria noas
tră cu arma otrăvită a asmuțirii 
naționaliste șovine.

Vorbitorul a subliniat apoi sar
cinile ce revin cadrelor didactice și 
studenților, organizațiilor de tine
ret pentru a adinei prietenia dintre 
tineretul romîn și cel aparținînd 
minorităților naționale. Astfel a a- 
ratat că Institutul de teatru 
„Szentgydrgyi Istvan" trebuie să 
cultive și să dezvolte legăturile 
sale de pînă acum cu profesorii și 
studenții Institutului de teatru ,,I. 
L. Căragiale" din București, iar 
Institutul meciico-faruiaceutic să 
strîngă legăturile cu institutele fră
țești din București, Timișoara, lași 
și Cluj.

De asemenea a arătat importan
ța pe care o joacă în pregătirea 
studenților și in întărirea relațiilor 
de prietenie între studerrții romîni 
și cei ai minorităților naționale, în
sușirea limbii romîne. Cunoașterea 
limbii romîne este o îndatorire pa 
triotică — a spus vorbitorul — ea 
ne ajută să cunoaștem tezaurul 
cultural al poporului romîn, știința, 
arta și literatura romînă. Limba 
romînă trebuie considerată a doua 
noastră limbă maternă. Cadrele de 
limba romînă din institutele noas
tre superioare și catedrele didac
tice trebuie să dea tot sprijinul 
studențimii spre a-și însuși în mod 
temeinic limba romînă.

Adresîndu-se în încheiere suden- 
ților tovarășul Csupor spunea : voi, 
ca fii ai poporului muncitor, aveți

tă forță care ne-ar putea dezbi
na. Dar pentru ca această priete
nie s-o putem păstra și dezvolta
— spunea vorbitorul în încheiere
— să lichidăm tot ce ar putea să 
genereze tendințe de izolare 
națională — și în primul rînd — 
ca o condiție de bază - este ne
cesar să ne însușim temeinic lim
ba romînă — a doua noastră 
limbă maternă.

Noi vom face tot posibilul să 
ne-o însușim temeinic.

Cuvîntul tovarășului 
Andrăsoffszky Tibor, 

doctor in științe medi
cale, rectorul institutului 

medico-farmaceutic
De multe zile trăiesc în această 

atmosferă de entuziasm pe care am 
regăsit-o și aici, în adunarea 
noastră. Cînd delegații noștri s-au 
reîntors din București, de la Con 
ferința Națională m-au vizitat și 
tni-au povestit impresiile lor. Nu 
poate fi exprimată'"în cuvinte dra
gostea fierbinte, căldura cu care 
âu vorbit despre îndrumările lumi
noase din cuvintarea tovarășului 
Gheorghei Gheorghiu-Dej.

Vorbitorul a relevat apoi o sea
ma de rezultate obținute la învăță
tură de studenții Institutului me- 
dico-farmaceutic, precum și unele 
rezultafe obținute pe tărîmul mun
cii patriotice, rezultate Ia care or-

cele mai bune rezultate în învăță
tură, constituind un ecemplu pen
tru toți ceilalți studenți.

Cuvîntul tovarășului 
Czege Ferenc, 

student la I. M. F.
Știm cu toții cît de important 

este pentru noi să ne însușim în
vățătura' marxist-Ieninistă, să ne 
formăm o concepție științifică, 
materialist-dialectică despre lu
me și societate.

In primii ani de facultate stu
denții își însușesc tnarxism-leni- 
nismul în cadrul cursurilor de 
științe sociale. Pregătirea noa 
stră politică și ideologică nu 
se poate încheia însă o dată cu 
terminarea anului II și 111, noi 
trebuie să acordăm în continua 
re cea mai mare importanță edu 
cației noastre politice și ideolo
gice. Acestui scop servesc o seamă 
întreagă de forme. Ciclurile de con
ferințe organizate de organizația 
U.T.M. pentru studenți, de pildă, 
joacă un rol deosebit în pregătirea 
ideologică a studenților. De ase
menea, adunările generale U.T.M 
pe teme actuale privind situația 
internă și internațională, precum 
și conferințele cu caracter pro
pagandistic ce au fost organiza
te, au contribuit din plin la edu
cația politică a studenților. Și 
cercurile științifice organizate pe 
lîngă catedrele de științe sociale 
contribuie substanțial la educa
ția politică și ideologică a stu

a il-a Conferințe pe țară a 
U.A.S.R., vorbitorul a relevat 
faptul că studențimea și-a dove
dit cu acest prilej încă odată 
dragostea față de partid, hotărî- 
rea de a lupta pentru cauza 
construirii socialismului, adeziu
nea ei totală la politica partidu
lui nostru.

Cuvintarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, rostită la 
Conferință — s-a arătat în refe
rat — constituie o călăuză în 
lupta pentru îmbunătățirea con
ținutului invățămîntului superior, 
pentru perfecționarea lui, pentru 
strîngerea legăturilor sale cu viața, 
pentru întărirea muncii de educa
ție comunistă a viitorilor intelec
tuali.

în continuare Vorbitorul a ară
tat că statul nostru democrat- 
popular alocă fonduri mari pen
tru dezvoltarea științei și cul
turii, pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele. Astfel 
din cei 784 de studenți din Tg. 
Mureș, 453 beneficiază de burse; 
peste 14 milioane lei sînt alo
cate anual celor două institute 
de învățămînf superior din Tg. 
Mureș.

Arătînd că studenții răspund 
grijii cu care sînt înconjurați, e- 
forturilor care se fac pentru a li 
se crea condiții cît mai bune 
de viață și de Studiu — mun
cind, învățînd cu sîrguință — 
vorbitorul s-a oprit asupra unor 
rezultate obținute de studenți 
în activitatea profesională.

Astfel la Institutul medico-far- 
maceutic din Tg. Mureș studenții 
s-au prezentat la 1278 examene 
din cele Î293 prevăzute în se
siunea din iarnă, promovind 
1264. Rezultate bune au obținut 
și majoritatea studenților de la 
Institutul de Teatru din Tg. Mu
reș.

Mai sînt însă studenți — a 
spus vorbitorul — care nu în
văță în mod sistematic, încalcă 
disciplina universitară, se prezintă 
slab pregătiți la examene. Împo
triva acestora trebuie formată o 
puternică opinie de masă.

In continuare referatul s-a o- 
cu’pat de problemele legării stu
diului teoretic cu practica, rele- 
vind succesele obținute pe acest 
tărîm în special în practica de 
laborator și în perioada stagiilor 
de spital. De pildă, o metodă e- 
ficientă a invățămîntului practic 
o constituie introducerea siste
mului de externat—internat. Vor
bitorul a arătat in acest sens că 
studenții externi și interni s-au 
încadrat îh mod organic in mun
ca de fiecare zi a clinicilor, pri
mind o pregătire practică siste
matică. Comitetul U.T.M. și a- 
sotiația studenților — se arată 
în continuarea referatului — mi 
au reușit însă să mobilizeze un 
număr suficient de studenți pen
tru concursurile de exteirnat și in
ternat, fapt care a făcut ca o 
seamă de locuri să rămînă va
cante pînă acum.

Gercurile științifice sînt, de a- 
semenea, o forma eficace de im- 
bihare a teoriei cu practica. Re
feratul a amintit că in cele 26 
cercuri științifice studențești din 
Tg, Mureș lucrează 192 de stu- 
d’enți de la I M.F. și 37 studenți 
de la Institutul de teatru, care 
au efectuat cercetări valoroase 
în domeniul muncii sanitare și 
culturale, strîns legate de cerin
țele actuale.

Referatul a făcut apoi o am
plă analiză a activității desfășu
rate în scopul educării politice 
și ideologice a studenților; ară
tînd că nu poate fi conceput in
telectualul de tip non, valoros, 
militant activ pentru socialism, 
fără o temeinică însușire a știin
ței marxist-leniniste. Aceasta îi 
ajută pe studenți să-și însușeas
că temeinic știința, să înțeleagă 
in mott just evenimentele poli
tice. interne și internaționale, po
litica partidului și a statului nos 
tru democrat-ponular. îi ajută să 
devină luptători fermi pentru în-

vină slujitori devotați ai cauzei 
partidului și poporului nostru 
muncitor.

Organizațiile U.T.M. și Aso
ciația studenților — a spus vor
bitorul — și-au adus contribu
ția la educarea politico-ideologi- 
că a studenților; au organizat 
conferințe pe teme politice și 
ideologice, studenții au fost mo
bilizați să participe la ciclurile 
de conferințe din cadrul învăță- 
mîntului politic U.T.M. De ase
menea, cadrele didactice de la 
catedrele de biologie, chimie, 
neurologie, și botanică (de la 
l.M.F.) și de la catedra de is
torie a teatrului (de la Insti
tutul de Teatru) s-au străduit să 
predea lecții bine orientate, te
meinic fundamentate pe ideile 
materialismului dialectic.

Totuși, atît organizația U.T.M. 
cît și cadreie didactice n-au lup
tat cu toată tăria pentru a com
bate concepțiile mistice, idealiste 
de care mai sînt încă stăpîrțiți 
unii studenți. Așa cum se arată 
în referat asociațiile studenților 
trebuie să-i ajute pe aceștia —- 
puțini la număr, ce-i drept — să 
se elibereze de rămășițele gin- 
dirii idealiste, antiștiințifice, mis
tice, să se debaraseze de rămă
șițele moralei burgheze.

Problema educării studenților 
în spiritul patriotismului și al 
internaționalismului proletar, a 
ocupat un Ioc central în referat.

Egalitatea deplină în drepturi 
asigurată de statul nostru de
mocrat-popular naționalităților 
conlocuitoare — a arătat vorbito
rul — a întărit unitatea și frăția 
tuturor oamenilor muncii în lup
ta pentru construirea socialis
mului, pentru înflorirea patriei 
noastre — Republica Populară 
Romînă — frăție care se oglin
dește puternic și în relațiile din
tre studenți. Referatul a arătat 
că studenții din Tg. Mureș au 
aprobat unanim hotărîrea cu pri
vire Ia înființarea la Cluj a unei 
singure universități pentru stu
denții tuturor naționalităților, 
învățînd împreună, muncind și 
trăind împreună, în Viața de 
toate zilele, studenții se vor cu
noaște mai bine, vor învăța mai 
bine, prietenia va deveni mai pu
ternică.

Amintind legăturile frățești ce 
au existat și în trecut între stu
denții de la Institutul de teatru 
din Tg. Mureș și cei de la In
stitutul „1. L CaTagiafe" din 
București, între studenții de la 
l.M.F. și cei de la institutele su
rori din Bucutești, Cluj și din 
alte centre universitare, vorbito
rul a arătat că aceste legături tre
buie să fie adîncite, să se orga
nizeze și în viitor excursii de 
studii, virile în institutele simi
lare din celelalte centre univer
sitare.

Asociația studenților — a ară
tat în continuare vorbitorul — a 
acordat anul trecut o atenție deo
sebită însușirii limbii romîne. 
Referatul a amintit inițiativa pre
țioasă a prof. dr. Doczy Păi și a 
asistentului Bîrek Laszlo, care 
au predat în limba romînă 
cursurile practice", inițiativa prof. 
Kolumbân Mozes, care a ținut o 
parte din examenele de orga
nizare sanitară în limba romină 
și a propus ea studenții din anul 
IV și V să facă practica de spi
tal în localități cu populație ro- 
mînească, să se folosească pe 
scafă mai largă cursuri și ma
nuale în limba romînă. Cunoaș
terea limbii romîne — a arățat 
vorbitorul — este o condiție in
dispensabilă pentru buna desfă
șurare a muncii fiecărui rnedic, 
farmacist sau actor. Ea îi va a- 
juta să-și lărgească orizontul 
cunoștințelor lor științifice, și 
culturale, să studieze și să-și în
sușească tezaurul culturii și ști
inței rominești.

Reamintind că naționalismul 
este de neîmpăcat cu ideologia 
noastră socialistă, referatul a a- 
rătat că asociația studenților sub

regimului democrat-popular Urgii 
Mureș a devenit un centru uni 
versitar. In’ urma grijii P.M.R. și 
guvernului astăzi avem în Regiu 
nea Autonomă Maghiară două 
școli superioare în care învață 
784 studenți din care sînt 453 bur
sieri- Nu de mult s-a terminal 
construirea noului cămin studen 
țese cu o capacitate de 350 locuri; 
studenților Institutului de teatru li 
s-au creat posibilități de muncă și 
învățătură dintre cele mai bune. 
Partidul și guvernul s-au îngrijit 
și de cadrele didactice bine pregă
tite, care se străduiesc ca în șco
lile noastre superioare să crească 
o intelectualitate de tip nou. Și 
intr-adevăr în cursul anilor marea 
rhajoritate a medicilor, farmaciș
tilor și artiștilor care au părăsit 
băncile celor două institute de în- 
vățămînt superior au făcut față cu 
cinste sarcinilor, dovedind o bună 
pregătire, precum și atașament 
profund față de partid, față de 
cauza construirii socialismului în 
patria noastră. Vorbitorul a sub
liniat apoi unele sarcini care 
stau astăzi în fața acelor ce pre
gătesc viitoarele cadre de specia
liști, tînăra generație de intelec
tuali.

Trăim intr-o societate nouă și 
trebuie să facem față cu cinste în
datoririlor noastre față de societate. 
Trebuie să creștem un tineret in
struit, stăpîh pe cuceririle științei 
și tehnicii moderne, cu o înaltă 
conștiință socialistă, credincios cau
zei partidului clasei muncitoare, 
poporului, patriei. Să creștem un 
tineret luptător, curajos, necruță
tor față de dușmanii poporului, 
luptător consecvent împotriva ori
căror manifestări ale ideologiei 
burgheze. Studenții trebuie să-și 
însușească învățătura marxist-Ie
ninistă, filozofia marxistă, socialis
mul științific spre a deveni buni 
medici, farmaciști sau artiști ca
pabili să interpreteze în mod just 
fenomenele din natură și societate, 
să poată fi luptători conștienți și 
activi pentru înfăptuirea politicii 
partidului de construire a socialis
mului.

Organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților trebuie să sprijine 
munca cadrelor didactice pentru 
a-i mobiliza pe studenți să și însu
șească profund concepția ma
terialistă despre lume și societate, 
să lupte împotriva concepțiilor 
idealiste, mistice, antiștiințifice, de 
care unii studenți nu s-au debara
sat încă.

Tovarășul Csupor Ludovic a re
levat apoi o seamă de aspecte ale 
pregătirii practice a studenților, a- 
rătînd sarcinile ce stau în fața a- 
cestora și în fața profesorilor și a 
organizațiilor de tineret pentru a 
ridica continuu nivelul pregătirii 
profesionale a viitorilor specialiști.

Aceasta cere în mod necesar ca 
învățămîntul teoretic să fie legat 
strîns de practică. Trebuie să gă
sim mereu noi căi și metode pen
tru îmbinarea studiului teoretic cu 
munca practică.

In continuare vorbitorul a spus : 
Intelectualitatea de tip nou care se 
formează astăzi în școlile noastre 
superioare tiebuie să se ridice la 
un înalt nivel moral, să militeze 
pentru apărarea principiilor comu
niste de viață, să ducă Întreaga lor 
viață, muncă și luptă. în spiritul 
fidelității neabătute față de comu
nism, în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismului 
proletar.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
spunea că școala este un mijloc 
puternic de educare a tineretului în 
spiritul patriotismului și al inter
naționalismului socialist, în spiritul 
luptei unite umăr la umăr pentru 
stoptil comun, construirea socialis
mului. Acesta trebuie să fie firul 
conducător al muncii educative a 
organizațiilor U.T.M. și a asocia
ției studenților, in spiritul acestor 
idealuri mărețe trebuie educat tine
retul. Rezultatele obținute de par
tidul nostru în rezolvarea marxist 
leninistă a problemei naționale au 
consolidat unitatea politică și mo
rală, capacitatea de luptă a poporu
lui nostru ; astăzi în patria noastră 
naționalitățile conlocuitoare luptă 
umăr la umăr, într-o prietenie in
destructibilă cu poporul romîn pen-

Aspect de la a- 
dunarea genera

lă a studenților 

din Tg. Mureș 

care a avut loc 

la Palatul 

Culturii

interese comune cu ale poporului. 
De aceea slujind eauza poporului, 
a clasei muncitoare trebuie să răs
pundeți întotdeauna cu entuziasm, 
gata de fapte mărețe, la chemarea 
partidului. Să vă însuflețească con
știința faptului că partidul și po
porul vă înconjoară cu o grijă,- cu 
o dragoste nețărmurită, fiind încre- 
dințați că veți face față sarcinilor 
voastre cu forța și avîntul carac
teristic tineretului.

Cuvîntul tovarășului
Komâromi Mihdiy, 
student la I. M. F.

Acum cînd mă mai despart cîte- 
va luni de absolvirea institutului, 
îmi vin în minte cei șase ani pe- 
trecuți în facultate. Mă gîndesc cu 
recunoștință la partid, la oamenii 
muncii din țara noastră care 
ne-au deschis nouă, fiilor oameni
lor muncii, indiferent de naționa
litate, drumul spre învățătură, 
creîndu-se cele mai bune condiții 
de trai și de studiu.

Cînd 
aștepta un cămin bine înzestrat, 
cantina mi-a asigurat din primul 
moment hrana. Numai în anul no
stru din 120 de studenți 70 la sută 
sînt bursieri. Și pentru toate ace
stea ce se cere de la noi ? Să în
vățăm pentru a deveni pârtiei panți 
activi la opera de construire a so
cialismului.

In cei șase ani petrecuți în in
stitut am primit nu numai o pre
gătire profesională, temeinică, 
dar _ și o educație sănătoasă, în 
spiritul celor mai generoase idei, 
în spiritul comunismului.

Am învățat să iubesc partidul, 
să urmez nestrămutat politica sa 
înțeleaptă care călăuzește lupta 
întregului popor pentru socialism. 
Am învățat să iubesc tot ceea ce 
servește poporul și clasa din care 
fac parte și să urăsc tot și pe toți 

prejudicii 
regimului

am venit la institut mă

acei ce luptă să aducă 
vieții noastre fericite, 
nostru democrat-popular.

Minoritățile naționale 
noastră, datorită politicii naționale 
leniniste dusă de partidul nostru 
nu cunosc astăzi asuprirea națio
nală. Scopul nostru, indiferent de 
limba maternă, este comun : con
strucția societății socialiste. Dacă 
ar trăi Ady Endre desigur că n-ar 
mai scrie în versurile sale despre 
amarul oamenilor muncii romîni 
și maghiari, ci despre bucuria lor 
comună și despre marea lor prie
tenie. Prietenia frățească cu po
porul romîn devine din ce în ce 
mai trainică, mai profundă. Acea
stă frăție trebuie s-o adîncim și 
mai mult. Studențimea din Bucu
rești, Iași sau din oricare alt cen
tru universitar al țării, ne poartă 
o frățească dragoste și prietenie. 
Nu odată am avut ocazia Să mă 
conving de acest lucru. Nu exis- 

f.

diu țara

ganizația U.T.M. și Asociațiile 
studenților, sub conducerea or
ganizației de partid și-au adus din 
plin contribuția.

In continuare vorbitorul a spus: 
sarcina cadrelor didactice este a- 
ceea de a contribui la ridicarea ni
velului profesional al studenților, 
la dezvoltarea cunoștințelor lor 
practice, să-i atragă în munca 
științifică și să contribuie prin în
treaga lor muncă la educarea co
munistă a studenților.

Această sarcină de căpetenie pre
supune ridicarea continuă a nivelu
lui ideologic al nostru, al profesori
lor, căci numai așa vom putea să 
ne îndeplinim sarcinile noastre ști
ințifice și educative, căci numai așa 
vom putea obține succes deplin în 
lupta noastră, a tuturor, împotriva 
rămășițelor burgheze și mic-bur- 
gheze din gîndirea și comportarea 
unor studenți, împotriva șovinis
mului, naționalismului și a altor 
influențe ale putredei ideologii și 
morale burgheze. Este nevoie de 
intensificarea muncii politice, ideo
logice, de ascuțire a vigilenței și 
combativității noastre pentru a li
chida orice influență străină vieții 
și ideologiei noastre socialiste, 
pentru a îmbunătăți permanent 
munca noastră. Avem încă lipsuri 
în această privință, sîntem prea în
găduitori, uneori ne cocoloșim lip
surile. Va trebui să luptăm cu cu
raj pentru sporirea combativității 
noastre, pentru creșterea spiritului 
nostru critic și autocritic, în scopul 
perfecționării neîncetate a muncii 
noastre.

In ultimii ani, cadrele didactice 
au înțeiles mai temeinic că sarcina 
de a face educație comunistă, mar- 
xist-leninistă studenților nu re.vine 
numai catedrelor de științe sociale, 
ci fiecărui profesor. De acest lu
cru ei țin seamă acum în perma
nență.

Consider că pregătirea practică 
în cadrul institutului nostru e 
bună — a spus vorbitorul. Totuși 
trebuie să căutăm mereu noi me
tode pentru îmbunătățirea ei con
tinuă. Vorbitorul a făcut apoi 
propuneri pentru îmbunătățirea 
pe mai departe a legăturii în- 
vățămîntului medical de prac
tică.

De asemenea, propun ca cercu
rile științifice să fie lărgite, să fie 
atrași cît mai mulți studenți în 
activitatea lor. Studenții, începînd 
din anul IV trebuie să pornească, 
în cadrul cercurilor științificei, la 
elaborarea lucrărilor de diplomă. 
Astfel ei vor întocmi lucrări de 
diplomă pentru examenul de stat 
care vor constitui totodată rezulta
tul unei valoroase activități ști
ințifice de cercetare.

In cuvintarea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej — a încheiat 
vorbitorul — se spune că drumul 
cel mai sigur spre învățămîntul 
superior porneșto din producție. 
Aceasta o dovedește și experiența 
institutului nostru. Numeroși stu
denți veniți din producție, datorită 
dragostei de muncă, perseverenței 
lor și experienței lor de viață, obțin

denților. Aceste cercuri ne aj'ută 
să putem studia și aprofunda în
vățătura marxist-Ieninistă, să ur
mărim cele mai noi cuceriri ale 
științei în lumina acestor învăță
turi și să ne însușim profund po
litica partidului și guvernului 
nostru. Tocmai de aceea este 
necesar să participăm în număr 
cît mai mare la munca cercurilor 
științifice de pe lîngă catedrele 
de științe sociale.

In continuare, vorbitorul s-a o- 
cupat de necesitatea îmbinării cu
noștințelor teoretice cu practica 
medicală, arătînd că cercurile 
științifice studențești oferă și în 
această privință posibilități largi. 
Trebuie să urmărim ca în pe
rioada practicii de spital din 
timpul verii — a spus vorbito
rul — fiecare student să aplice 
cele învățate, să lucreze creator 
să ia parte activă la rezolvarea 
problemelor practicii medicale.

Cuvîntul tovarășului 
prof. univ. Doczy Păi, 

doctor în științe 
medicale

Am urmărit cu multă atenție 
dezbaterile Conferinței Naționale, 
am studiat temeinic cuvîntarea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In cuvîntul meu vreau să mă re. 
fer la o singură uroblemă care are 
o deosebită importanță în munca 
noastră pentru adîncirea frăției 
dintre studenții romîni și maghiari, 
în lupta comună pe care o ducem 
pentru construirea socialismului 
în patria noastră comună. Trebuie 
să luptăm împotriva oricăror ten
dințe de separatism național, 
împotriva oricăror manifestări 
șovină. Subliniind în continuare 
faptul că dacă în fabrică, în gos
podăria colectivă, oamenii mun
cii romîni și maghiari lucrează 
împreună nu poate exista separa
tism național nici în domeniul în- 
vățămîntului. Prof. dr. Doczy Păi 
s-a oprit apoi asupra necesității în
sușirii temeinice a limbii romîne. 
Se întîmplă de multe ori a spus 
vorbitorul ca 30-40 la sută din bol
navii noștri să fie romîni. Tocmai 
de aceea trebuie să vorbim la per
fecție și limba romînă, să putem 
sta de vorbă cu pacienții noștri în 
limba pe care ei o știu.

Nici științele medicale nu pot 
fi dezvoltate în mod separat. Cu
noașterea marilor realizări ale 
științelor medicale din țara noa
stră presupune o cunoaștere te
meinică a limbii romîne.

Să cunoaștem și să ne însușim 
mai temeinic cuceririle științei 
medicale din patria noastră, Stu-

denții noștri să cunoască și să 
stimeze valoroasa creație științi
fică a savanților Republicii noa
stre Populare, pentru că numai 
de pe o asemenea bază vor pu
tea în viitor să contribuie ei în
șiși la continuarea tradițiilor me
dicinii romînești.'

Cuvîntul tovarășului 
Szabo Lajos, 

directorul institutului 
de teatru 

„Szentgyorgyi istvăn"
Ne dăruim toate eforturile for

mării unei noi generații de inte
lectuali. cu o temeinică pregătire 
profesională, cu înalte calități 
morale demne de marea epocă a 
construcției socialiste.

Subliniind faptul că grija deo
sebită pe care partidul o acordă 
educației patriotice, internaționa
liste a studenților izvorăște din 
principiile politicii naționale mar
xist-leniniste, vorbitorul s-a oprit 
în continuare asupra cîtorva as
pecte ale muncii desfășurate pe a- 
ceastă linie în Institutul de teatru 
din Tg. Mureș.

înainte de a fi fost mutat la Tg. 
Mureș, Institutul de teatru „Szent- 
gyorgyi Istvân“ avea două secții: 
una romînă și alta maghiară. Stu
denții noștri au trăit împreună, 
studiau împreună, luau masa la a- 
aceeași oantină, desfășurau în co
mun activitatea social-culturală. 
Putem spune că și-au dus munca 
în deplină înțelegere, în frăție, s-au 
respectat, s-au stimat reciproc, s-au 
bucurat de rezultatele muncii lor 
comune. Tinerii noștri maghiari âu 
învățat limba romînă. Intre tinerii 
romîni și maghiari s-a legat o 
prietenie puternică. Iată de ce 
noi întreținem și va trebui să 
intensificăm legăturile perma
nente cu institutul frățesc „I. L. 
Garagiale" din București, trimitem 
studenții noștri în schimburi de 
experiență în Capitală, am asigurat 
în repertoriul nostru un loc im
portant dramaturgiei clasice și con
temporane romînești.

Noi, cadrele didactice și studenții 
nu numai că aprobăm ideea unifi
cării universităților din Cluj, dar o 
sprijinim din tot sufletul.

îmi exprim de la această tribună 
atașamentul și încrederea deplină 
în justețea politicii Partidului Mun
citoresc Romîn care ne conduce cu 
înțelepciune spre viitorul luminos, 
socialist, al patriei noastre comu
ne, Republica Populară Romînă.

Cuvîntul tovarășei 
Săndor Borbăla,

studentă la I. M. F.
Sînt studentă în anul I al In

stitutului medico-farmaceutic. Au 
trecut doar cîteva luni de cînd fac 
parte din rîndurile studenților. Sînt 
foarte fericită. îmi dau seama că 
numai astăzi, în condițiile constru
irii socialismului, sub conducerea 
partidului, noi fiii oamenilor muncii 
am putut căpăta posibilități din 
cele mai largi de a învăța, de a 
deveni specialiști cu o înaltă ca
lificare. împreună cu colegii și 
colegele mele îmi exprim mulțu
mirea și recunoștința față de partid 
și față de întreg poporul nostru 
muncitor care ne-au creat aceste 
condiții de viață și de studiu.

O sarcină deosebit de im
portantă — arată ea — este ri
dicarea nivelului nostru ideologic 
și politic, lupta hotărîtă împotriva 
rămășițelor influențelor burgheze. 
In acest domeniu cred că aso
ciația studenților mai are mul
te de făcut, mai ales în ce pri
vește ajutorarea studenților din a- 
nul I în însușirea marxisin-leninis- 
multti. Organiația U.T.M. și aso
ciația studenților trebuie să orga
nizeze pentru studenții din anul I 
conferințe, expuneri care să-i aju
te pe aceștia să-și însușească mai 
temeinic materialismul dialectic și 
istoric.

Atît eu cît și colegii mei de an 
ne vom strădui să traducem în 
viață sarcinile reieșite din docu
mentele Conferinței Naționale prin 
muncă perseverentă și serioasă, 
obținînd succese din ce în ce mai 
mari în învățătură și în activita
tea obștească, luptînd fără preget 
împotriva oricăror manifestări ale 
ideologiei și moralei burgheze.

Cuvîntul tovarășului 
Kirăly Kăroly, 

prim-secretar af Comi
tetului regional U.T.M. 

din Regiunea 
Autonomă Maghiară
Studențimea noastră, alături de 

întregul tineret — a arătat vorbi
torul — participă cu mare avînt 
la lupta pentru construirea so
cialismului.

Tineretul studios al institutelor 
noastre de învățămînt superior are 
sarcina ca, printr-o muncă perse
verentă să-și însușească știința 
cea mai avansată și s-o pună în 
slujba poporului nostru.

După ca a subliniat o seamă de 
succese obținute de studenții insti
tutelor din Tg. Mureș pe tărîmul 
pregătirii profesionala și ideologice, 
vorbitorul a arătat că acțiunile de 
folos obștesc au un mare rol în e- 
ducarea patriotică a studenților, 
în cefe două institute de învăță
mînt superior din Tg. Mureș 8-au 
format șase brigăzi utemiste de 
muncă patriotică care au și început 
să muncească la amenajarea 
cursului Nirajului. Trebuie să dez
voltăm această tradiție și să an
trenăm și mai activ studenții la

realizarea sarcinilor economice ca
re stau in fața tineretului din re
giunea noastră.

Studenții celor două institute, a 
spus în continuare vorbitorul, au 
dat dovadă de inițiativă, iegind 
strînse relații de prietenie cu tine
retul muncitoresc din orașul nostru. 
Pe viitor — a arătat el — va trebui 
să adîncim și mai mult aceste legă
turi, să organizăm mai multe ma
nifestări sportive și culturale co
mune.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților trebuie să creeze 
o puternică opinie de masă în rîn- 
durilo studenților, împotriva in
fluențelor ideologiei și moralei 
burgheze, a concepțiilor mistice 
antiștiințifice- Trebuie să creștem 
o studențime caracterizată în în
treaga ei atitudine prin morala 
comunistă.

Subliniind că una din sarcinile 
principale ale asociației studenți
lor este educarea viitorilor intelec
tuali în spiritul patriotismului și 
internaționalismului proletar, vor
bitorul a arătat că organizațiile 
U.T.M. trebuie să îndrume în a- 
ceastă privință mai concret, mai 
eficace asociația studenților. 
Membrii asociației studenților tre
buie să fie antrenați mai activ in 
munca asociației — a spus el. Tre. 
buie să realizăm ca fiecare mem
bru să primească sarcini concrete, 
să luptăm pentru întărirea organi
zatorică a asociațiilor. Comi
tetul nostru regional și Comitetul 
orășenesc U.T.M. Tg. Mureș — a 
spus vorbitorul în încheiere — vor 
trebui să acorde cel mai larg aju
tor organizațiilor U.T.M. din insti
tuțiile noastre da învățămînt su
perior și asociației studenților, 
pentru ca acestea să desfășoare în 
rîndul studenților o susținută 
muncă politico - ideologică care să 
contribuie la pregătirea tinerilor 
intelectuali, devotați patriei, po
porului, militanți pentru înfăptui
rea politicii Partidului Muncitoresc 
Romîn de construire a socialismu
lui în țara noastră.

Cuvîntul tovarășului 
profesor universitar 

Kelemen Lăszio
Ga profesor îmi revine sarcina 

de onoare șî plină de răspundere 
ca odată cu transmiterea cunoș
tințelor profesionale științifice să 
contribui la educarea comunistă, 
patriotică și internaționalistă a ti
nerei generații de intelectuali. 
Școala este un mijloc deosebit de 
eficace pentru apropierea între ti
nerii romîni și cei aparținînd na
ționalităților conlocuitoare. Școlii 
noastre îi revine un rol important 
pentru lichidarea oricăror încer
cări de izolare națională, pentru 
zdrobirea oricăror influențe bur
gheze naționalist-șovine.

Noi, educatorii, trebuie să slujim 
frăției între poporul romîn și 
naționalității conlocuitoare, să 
contribuim Ia educarea tineretului 
în spiritul patriotismului socialist 
și al internaționalismului prole
tar. învățătura marxist-Ieninistă 
trebuie să ne fie o călăuză în 
munca noastră; ea ne lumi
nează calea pregătirii profesio
nale, ne ajută să ne făurim o 
concepție științifică despre viață, 
să înțelegem în mod just politica 
partidului și a guvernului, feriii- 
du-ne totodată de greșeli.

Arătînd că în timpul contrarevo
luției din Ungaria a avut o atitu
dine insuficient de fermă, ceea ce 
a stîrnit confuzii în rîndul unor 
studenți, vorbitorul a spus că par
tidul l-a ajutat să-și vadă greșea
la, i-a risipit îndoielile și confu
ziile, l-a ajutat să vadă adevărul. 
De atunci și pînă astăzi — a spus 
el — mă folosesc de orice prilej 
să explic studenților justețea poli
ticii partidului.

Cuvîntul tovarășului 
Szekeiy Ferenc,

student la Institutul 
de teatru

Am participat la cea de a doua 
Conferință pe țară a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R.P.R. 
Dacă cineva m-ar ruga să carac
terizez într-o singură frază spiri
tul conferinței, aș spune următoa
rele. Această conferință a fost o 
uriașă manifestație a dragostei 
pentru partidul nostru iubit și 
pentru popor, a hotărîrii studenți- 
mii noastre noi de a lupta neobo
sit pentru socialism, pentru pace 
și frăție între popoare, o dovadă 
grăitoare a dragostei nemărginite 
cu care tineretul nostru răspunde 
grijii și sprijinului permanent ce 
1-1 acordă partidul, statul nostru, 
poporul nostru. Acest tineret par
ticipă la construcția socialismului ' 
cu un nemărginit elan în muncă 
și dacă va fi nevoie, tineretul no
stru, ca un singur om va fi gata 
să apere prin luptă rodul muncii 
eroice a poporului nostru.

In continuare, vorbitorul a ară- 
tăt că noua noastră intelectualita
te trebuie să-și însușească temei
nic învățătura marxist-Ieninistă. 
Cunoașterea învățăturii marxist- 
leniniste, a spus vorbitorul între 
altele, ne ajută să pătrundem fe
nomenele istorice, să tragem con
cluzii juste, să înțelegem politica 
partidului și să luptăm pentru în
făptuirea ei, pentru prietenia fră
țească a poporului romîn cu na
ționalitățile conlocuitoare, pentru 
realizarea scopului comun — con
strucția socialismului.

Tineretul nostru înțelege că în 
țara noastră tot ceea ce se con
struiește, toi ceea ce se produce 
este opera întregului nostru popor

(Continuare în pag. 3~a)
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Adunarea din centrul universitar Tg. Mureș 
consacrată dezbaterii documentelor 

celei de a ll-a Conferințe Naționale
a U. A. S. R.

(Urmare din pag, Il-a)

muncitor, aparține acestuia și este 
menit sâ contribuie la consolidarea 
sistemului socialist. Tocmai de 
aceea el ia o atitudine hotărîtă 
împotriva oricăror manifestări ca
re nu servesc consolidării acestui 
sistem.

Noi, studenții Institutului de 
teatru vom face totul pentru ca 
să cultivăm în noi și în mase, deo
potrivă, dragostea față de partidul 
nostru, față de popor, față de 
scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă.

lucra 
telor 
milare din celelalte centre univers 
sitare ale tării noastre.

alături de studenții institu- 
de învățăinînt superior si-

Cuvîntul tovarășului 
conf. univ. dr. 
Păpai Zoltăn

cuvîntu! său conf. univ. dr.

Cuvîntul tovarășului 
prof. univ. 

Vasile Săbedeanu
Eu sînt romîn și de 13 ani lu

crez ca profesor în cadrul Institu
tului medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș. In timpul acestor 13 ani 
nici unul dintre colegii mei ma
ghiari nu m-a făcut să simt și 
nici n-am simțit vreodată, că apar
ținem unor naționalități diferite. 
Colaborarea noastră este foarte fi
rească căci munca noastră comună 
este închinată aceluiași scop — 
construirea socialismului.

Am pornit de la acest exemplu
— a arătat între altele vorbitorul
— pentru a reliefa că prietenia din. 
tre poporul romîn și minoritățile 
naționale, datorită politicii înțe
lepte marxist-leniniste a' partidului 
nostru este tot mai puternică. Dez
baterile Conferinței Naționale a 
Asociațiilor Studenților, hotărîrile 
acesteia vin să întărească mat 
mult această colaborare și priete
nie între studenții romîni și cei a- 
parținînd minorităților naționale, 
pentru a obține împreună rezultate 
mai bune pe tărîmul pregătirii pro
fesionale și ideologice, pentru a 
deveni cu toții luptători din ce în 
ce mai buni, pentru construirea so
cialismului în frumoasa și bogata 
noastră patrie comună.

Cuvîntul tovarășei 
Erdelyi Judith, 

studentă la I. M. F.
Aș dori să exprim hotărîrea 

noastră de a lupta și de aici 
înainte $ub îndrumarea organi
zației de partid, cu toate for
țele noastre pentru făurirea și 
adîncirea cofttinuă a unității 
frățești între poporul romîn și 
naționalitățile conlocuitoare. In 
vederea adîncirii. acestei unități 
și prietenii și a însușirii cît mai 
temeinice a lîtnbii romîne, mă a- 
dresez cu o propunere conducerii 
institutului nostru. Pînă acum, 
atît studenții din anul 111 cît și 
cei din anul V și-au făcut prac
tica în farmacii numai în orașul 
nostru, la Tg. Mureș. Aceasta nu 
ne-a oferit posibilitatea de a fo
losi în practică cele însușite la 
cursurile de limba romînă și de 
a învăța mai bine romînește. Pro
pun de aceea ca practica în far
macii să se organizeze în dife
rite localități pentru ca să putem

In ____
Păpai Zoltan a arătat că cea de-a 
Il-a Conferință pe tară a U.A.S.R. 
prin nivelul înalt la care și-a des
fășurat lucrările, a devenit un e- 
veniment de mare importantă în 
viata studenților și cadrelor di
dactice universitare din patria 
noastră. Mai departe, vorbitorul, 
făcînd o comparație între viata de 
medic din trecut și cea de astăzi 
spunea ;

In amintirea mea ca om ce ac
tivez de două decenii în domeniul 
învățămîntului superior se trezesc 
imaginile din trecut: anii grei de 
studiu petrecuți la Facultatea de 
medicină din Cluj, prin mari sa
crificii personale, materiale și 
morale. De asemenea, îmi amin
tesc de clinicile universitare din 
Cluj în care domnea cel mai în
verșunat șovinism. Astăzi, la Tg. 
Mureș, ființează Institutul me- 
dico-farmaceutic de unde pleacă 
an de an numeroși medici și far
maciști bine pregătiți, luptători 
înflăcărați pentru construirea so
cialismului în țara noastră.

Referindu-se la pericolul pe ca- 
re-1 mai prezintă ideologia bur
gheză, concepțiile idealiste, anti- 
științifice, mistic^ vorbitorul a 
arătat că studenții trebuie să 
lupte împotriva acestor manifes
tări. El a arătat că studenții tre
buie să-și însușească temeinic în
vățătura marxist-lenînistă, și prin
cipiile moralei comuniste.

Ocupîndu-se de problema nece
sității însușirii limbii romîne. vor
bitorul a arătat că ea are o deo
sebită importanță și pentru ca
drele didactice. Noi scriem și 
predăm zi de zi în limba ma
ghiară și ne străduim să folosim 
un limbaj cît mai finisat. Trebuie 
să ridicăm la același nivel cunoș
tințele noastre de limbă romînă, 
să nu precupețim nici un efort 
pentru a ne însuși 
are mai bun cultura 
mînească înaintată, 
zaur al acesteia.

Sînt convins — a 
cheiere vorbitorul — că înarmați 
cu învățătura marxisf-leninistă — 
alături, profesori și studenti — 
îndrumați permanent de partid, 
vom putea înfăptui cu succes sar
cinile reieșite din cuvîntarea ro
stită de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de-ă Il-a 
Conferință pe țară a asociații
lor studenților, precum și din 
toate documentele acestei confe
rințe.

tot ceea ce 
$i știința ro- 
întregul te-

arătat în în-

Cuvîntul tovarășului 
Lâszlo Denes, 

student ia I. M. F.
La Conferința pe țară a asocia

țiilor studenților s-au discutat cele 
mai importante probleme din viața 
studențimii, printre care și proble
mele rhuncii culturale ale tinere
tului universitar.

Regimul nostru democrat-popu
lar, partidul nostru asigură stu
denților nu numai posibilitatea
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să-șî însușească cunoștințele pro
fesionale și științifice, ci să-și for
meze șî un larg orizont cultural. 
Avem create condițiile materiale 
pentru a desfășura o bogată acti
vitate culturală. Tot mai muîți stu- 
denți se încadrează în această ac
tivitate. Astfel cu doi ani în urmă 
a hiat ființă în institutul nostru un 
ansamblu artistic care a obținut 
rezultate friimoase. La cele două 
concursuri pe țară ale formațiilor 
culturale universitare ansamblul 
institutului nostru s-a numărat 
printre cele mai bune. Am dat nu
meroase spectacole în orașul no
stru și prin satele învecinate. In 
prezent, ansamblul nostru artistic 
se pregătește pentru concursul for
mațiilor artistice ce se va desfă
șura la Gluj. In activitatea noastră 
cultural-artistică s-au manifestat 
însă și o serie.de lipsuri. Nu tot
deauna conținutul repertoriilor noa
stre a răspuns sarcinii de a con
tribui la educația comunistă a 
studenților. In alcătuirea acestor 
repertorii s-au mai manifestat unele 
influențe ale culturii putrede deca
dente burgheze, cosmopolite. O 
altă lipsă în munca culturală a 
studenților — a arătat mai departe 
vorbitorul — este și aceea că în ac
tivitatea desfășurată de formațiile 
noastre artistice a fost antrenat un 
număr insuficient de studenți, că 
activitatea cultural-artistică nu a 
căpătat în institutul nostru un ca
racter de masă.

In încheiere vorbitorul a arătat 
că trăgînd învățăminte prețioase 
din lucrările Conferinței pe țară a 
U.A S.R,, Asociația Studenților din 
I. M. F. Tg. Mureș, îndrumată de 
comitetul U.T.M. al institutului și 
sub conducerea permanentă a or
ganizației de partid se va strădui 
ca pe viitor să îmbunătățească 
activitatea cultural-artistică, să a- 
tragă mai activ masa studenților 
în această muncă, să lichideze ori
ce influență ideologică, străină, 
strecurată în repertorii, să ridice 
pe o nouă treaptă întrega muncă 
cultural-artistică, menită să con
tribuie la educarea comunistă a 
studenților.

Ședința de lucru a Comisiei
centraleelectorale

regiunea Graiova

giunea Pitești.

lor executate. Iată și acum 
iiscuție pe această temă.

Informație
Marți seara ambasadorul Gre

ciei la București, Antonios .1. 
Poiimpouras, a oferit d recepție cu 
prilejul sărbătorii, naționale a 
Greciei, aniversarea revoluției pen 
tru independență.

Lă recepție au luat parfe Ată- 
nase Joja, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Petre Drăgo- 
escu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Gh,- Diaconescu, 
ministrul Justiției, Al. Lăzăreanu, 
adjunct ăl ministrului Afacerilor 
Externe, V. Steriopol, adjunct a! 
ministrului Comerțului, M. Maca- 
vei, președinte de onoare al Insti
tutului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, T. Cristu 
reanu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, Justinian 
Marina, patriarhul Bisericii Orto
doxe romîne, oameni de artă, știin
ță și cultură, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești șî membri ai corpului diplo
matic.

lllb
La întreprinderea „Pavel 

Tcacenko" din Capitală, ti
nerii acordă o deosebită aten
ție calității produselor. Res
ponsabila brigăzii de la sec
torul I mașini circulare, tî- 
năra Giurca Ana, discută 
deseori cu tinerele din briga
dă despre calitatea produse

și

Reîntâlnire
De pe muntele Gellert, panora

ma Budapestei, se înfățișa învă
luită într-o pînză ce se cernea ușor. 
Priveam uriașul conglomerat urba
nistic brăzdat de șerpuirea domoală 
a Dunării. Prin mulțimea pestriță 
a acoperișurilor străpungeau înăl 
țimile coșurile de uzină aruneînd 
neobosite trombe de fum.

— E Csepelul — informa bine
voitor un prieten budapestan.

Am cunoscut apoi gigantul in
dustriei. maghiare — Csepel. în 
halele în care lucrează 40.000 de 
muncitori se produc o mulțime de 
obiecte, prețuite nu numai în țara 
prietenă, ci și peste hotarele ei. 
Dar iată că 
vară timpurie 
Csepelul Ia... 
lele acestea, 
tem vizita 6 _ ,
duselor livrate de întreprinderea 
de comerț exterior „Pannonia" și 
fabricate la Csepel — motociclete, 
biciclete, mașini de cusut pentru 
uz casnic și industrial. Producția 
maghiară de motociclete are ante
cedente ce trebuie căutate la în
ceputul acestui secol. Primele mo
tociclete au fost fabricate în Un
garia în 1901. Desigur de la tipul 
de motocicletă realizat în atelierele 
meșteșugărești și pînă la motoci: 
cleta „Pannonia" de 250 cm", cu 
o viteză de peste 100 km. pe oră 
este o distanță imensă, este o pe
rioadă în care muncitorii și tehni
cienii maghiari au acumulat o ex
periență bogată ce le-a permis să 
realizeze numeroase tipuri de moto
ciclete apreciate pe toate continen
tele. Vrem să amintim și de scute
rele maghiare dintre care „Berva" 
este recomandat cu căldură pentru 
calitățile sale. Motocicletele ma
ghiare se vînd — după cum ne-a 
relatat Imre Por, director comer
cial al întreprinderii „Pannonia"— 
atît în țările socialiste, cît și în 
țările occidentale — Belgia, Olan-
.....

în această primă- 
ne reînlîlnim cu

București, în zi
le București, pu-
expoziție a pro-

•i

cu Csepelul
da, în Scandinavia, în Orientul 
Arab, în Birmania și Tailanda. Am 
aflat despre succesele repurtate de 
motocicletele de cursă „Pannonia 
250“ la o serie de întreceri spor
tive de talie mondială și ni s-au 
citat elogioasele aprecieri ale zia
rului parizian „L’Equipe".

în expoziția din str. Batiștei 33, 
pot fi văzute numeroase biciclete 
„Robusta", „Superba", „Karika", 
„R-26" și altele. Atît bicicletele 
bărbătești, cît și cele pentru femei, 
sînt de o construcție modernă, sînt 
rezistente ți satisfac cerințe exi
gente. Sînt menite să cîștige inte
resul publicului mașinile de cusut. 
„Pannonia 50“ este un model per
fecționat, cti care se pot realiza 
1.200 de împunsături pe minut. în 
acest an s-a început fabricarea ma
șinii „Pannonia 156", poreclită 
„mașina de cusut zig zag". Această 
mașină poate executa și variate 
lucrări decorative. Mașinile de cu
sut maghiare sînt vîndute nu nu
mai în Europa, ci și în America 
Latină, în Asia și Africa. Specia
liștii maghiari ne-au vorbit despre 
faptul că, în anul viitor, la Csepel 
se vor realiza mașini de cusut com
plect automate și un sortiment mai 
numeros de mașini de 
dustriale.

Expoziția industrială 
oferă posibilitatea de 
mai bine realizările
prieten care construiește socialis
mul, de a cunoaște gigantul indus
trial de Ia Csepel prin intermediul 
cîtorva din cele mai recente reali
zări ale sale.

EUGENIU OBREA

cusut in-

maghiară 
a cunoaște 

unui popor

Foto: N. STELORIAN

A APĂRUT

„Presa noastră
Revista Uniunii Ziariștilor 

din R.P.R.

Anul IV. - Nr. 2 (34)/1959 cu 
următorul O U P R I N S:

Zece ani de la elaborarea rezo
luției Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn din 3-5 
martie 1949; Nicolae Creangă: A- 
portul presei în intensificarea și 
dezvoltarea muncii politice și cul
turale de masă ; I. Șerbănescu : 
Propaganda marxism-leninismului 
în presă ; D. Zaslavski: Două 
culturi gazetărești; Sergiu Fărcă- 
șan : Examen pentru presa ame
ricană ; Anton Breitenhofbr: Zece 
ani de la apariția ziarului ,,Neuer 
Weg“; M. Calianu: Ziarul „Drumul 
socialismului" luptă pentru un preț 
de cost scăzut în industria extrac
tivă și siderurgică , Boris Buzilă : 
Pagina culturală în ziare; Martin 
Dumitrescu: Pagini de știință și 
tehnică în „Scînteia tineretului"; 
T. Caranfil : Orizontul reportajului; 
Dumitru Popescu: Actualitatea la 
televiziune ; Vasile Inoan : 35 de 
ani de apariție a ziarului „Unită" ; 
!• Olaru („Drum nou"), A Tănă- 
suică („Dobrogea nouă"), Gavril 
Incze („Steaua roșie"), V. Chiper 
(„Zori noi") ; Sprijinul redacțiilor 
noastre în popularizarea inițiative
lor din industrie și agricultură ; 
Sădi Rudeanu: Cum m-am pregă
tit eu pentru un raid ; Note — De 
peste hotare — Din cuprinsul re
vistelor Uniunilor de ziariști fră
țești.

♦♦♦ Pentru a dobîndi 
înaltul titlu

(Urmare din pag. l-a)

,9^ăscuți în furtuna66
Tinerii spectatori care nu de 

mult au avut prilejul de a vedea 
o nouă ecranizare a nemuritoarei 
cărți a lui Ostrovski, „Așa s-a 
călit oțelul", se bucură acum de 
un nou dar pe care li-l oferă ci
nematografia sovietică, filmul în 
culori realizat după un alt roman 
de același mare „inginer de su
flete" — „Născuți in furtună". 
Ca și romanul autobiografic al 
lui Gaidar (transpus de aseme 
nea pe ecran) întitulat sugestiv 
„Școala", „Născuți în furtună" 
(regizori ; l. Bazelian și A. Voi- 
tețki), tratează interesanta temă 
a școlii revoluționare pe care o 
constituie activitatea tinerilor în 
Comsomol în primii ani aț exi
stenței sale, participarea lor la 
războiul civil. Eroii lui Ostrov
ski sînt niște proaspeți adoles
cenți, aproape niște copii, și de 
aceea sînt uneori stingaci și să- 
vîrșesc greșeli însemnate, dar 
ceea ce este esențial e cinstea lor 
desăvîrșită și dragostea față de 
popor, devotamentul pentru 
partid, ura nestăvilită față de 
dușmani, izvorîtă din conștiința 
lor de fii de muncitori exploatați 
și asupriți.

Acțiunea filmului se petrece în

plin război civil cind burghezia 
și panii polonezi, profitind de 
lupta grea in care erau antrenați 
oamenii muncii din Rusia impo 
triva contratevoluției și interven
ției imperialiste încearcă să fău 
rească o Polonie capitalistă — 
cap de pod al unui viilor război 
antisovietic, cotropind in același 
timp o parte din Ucraina. Parti
dul ridică insă 
lămurește celor 
asupra planului mîrșav al bur- 
ghezo-moșierimii

masele la luptă, 
mulți adevărul

poloneze care,

direa ideilor comuniste, devas
tează, schingiuiesc și arestează 
pe toți cei bănuiți de a fi ostili 
dictaturii militare reacționare.

Un Ssertienea act de vandalism 
are darul de a trezi din beție (la 
propriu — căci tînărul nostru se 
împrietenise Cam peste măsură 
cu băutura și la figurat — fiind
că îi ridică deodată vălul de dea
supra ochilor și el începe să pri
ceapă cine i adevăratul său duș
man și care-i este datoria) pe 
tînărul muncitor Andrii Ptaha

Cronica cinematografică
sub falsul drapel al unității na
ționale, încearcă să abată atenția 
muncitorilor și
cauza dreaptă a eliberării lor de 
sub exploatare.
menii din popor se conving insă 
că legionarii polonezi (trupe care 
exercitau dictatura militară a pu
terii de stat nou instaurată a cla
selor exploatatoare poloneze) nu 
sînt cu nimic mai buni decît fan 
darmii țariști sau soldații pru
saci, căci terorizează ți ei pe oa 
menii muncii, in speranța deșartă 
a șefilor lor, de a stăvili răspin-

țăranilor de la

In curînd oa-

O scenă din film

an

care se hotărăște să se răzbune 
pentru uciderea unui muncitor 
vîrstnic ce-i fusese ca fi un pă
rinte. El se strecoară în sala ca
zonelor fabricii în care lucrea
ză și trage sirena, punind in stare 
de alarmă autoritățile, vestind pe 
oamenii simpli de mîrșăviile co
mise de Către ostașii contelui Mo
ghelnițki, comandantul militar al 
regiunii. Degeaba încearcă sol
dații să înăbușe glasul sirenei, 
Andrii se ferește cu iscusință de 
gloanțele tor și, cînd se vede în
conjurat din toate părțile, îi stro
pește cu un furtun cu apă fier
binte, împiedieîndu-i sâ se apro
pie. Un oraș întreg ride de „vi
teaza" garnizoană care nu poate 
si oprească sirena trasă de un 
'lăiețandru, starea de spirit revo- 
iiționară a maselor crește fi pînă 
a urmă izbucnește revolta.

Văzînd primejduită organiza- 
ea noului lor stat exploatator, 
lobilii fi fabricanții polonezi fac 
pel la trupele germane în retra

gere, așa-zișii dușmani de ieri, fi 
ncep o reprimare sălbatică a 
ăscoalei, sprijiniți îndeaproape 
'e haidamacii atamanului contra- 
evoluționar Petliura. Forțele re- 
oluționare se retrag în ordine, 
’inerii comuniști n-au învățat 
nsă destul din isprava vitejească, 
Iar puțin cam anarhică a lui 
indrii care de abia scăpase din 
udul fierbinte al sălii cazonelor, 

fugind printr-o conductă de ca
nalizare. Ei se hazardează în noi 
acțiuni care, dacă ar fi fost mai

re-bine chibzuite, ar fi putut da 
zultate mai bune. Andrii (inter
pretat cu multă prospețime de 
tînărul actor Serghei Gurzo), 
Raimond (A. Ivanov), Olesia 
(O. Bgan), și alți tineri atacă co
nacul contelui Moghelnițki și iau 
ca prizoniere pe soția și sora 
acestuia, încercînd să obțină eli
berarea unor revoluționari ares
tați.

Dar sufletele și mințile lor fra
gede sînt lipsite de experiență, 
ei nu Cunosc încă toată ticăloșia 
de care e capabil dușmanul. 
Bucurîndu-se de succesul acțiunii 
lor, de faptul că vor aduce un 
aport la întărirea luptei revolu
ționare, ei își slăbast vigilența și, 
în timp ce dorm obosiți, Ștefahia 
Moghelhițki evadează și anunță 
pe soldații contelui de locul în 
care se ascund tinerii. Fără in- 
doiâlă că Andrii, Raimond, Ole
sia și tovarășii lor au greșit grav 
subapreciind perfidia dușmanului, 
dar adevăratul lor caracter apare 
în clipele de primejdie cîhd, îm
presurați de soldați ăi stăpînirii, 
nu se dau bătuți și luptă pînă la 
ultimul cartuș. Aici, realizatorii 
tui „Născuți în furtună" au in
trodus e mică schimbare față de 
romanul pe care se știe că 
Ostrovski n-a mai Apucat să-l 
termine : cei trei prietetii reușesc 
să fugă din pavilionul de vîna- 
toare și sfîrșitul filmului îi sur
prinde pe eroi gonind năvalnic 
cu o sanie prin pădure, trăgînd 
cu sete din mitralieră împotriva 
urmăritorilor. Este un splendid 
tablou să-i vezi apărîndu-se din 
răsputeri, cu părul în vînt, cu 
buzele strînse, înflăcărați de feri
cirea bătăliei, căliți de școala 
grea a luptei în care le-au fost 
dascăli comuniștii vîrstnici, îm
bogățiți cu experiența înfruntării 
dușmanului. S-au născut in
tr-adevăr „în furtună" dar au 
depășit faza de ucenicie, acum 
sînt luptători puternici care vor 
da lovituri grele inamicului, care 
vor duce la biruință, măreața 
cauză a partidului.

B. DUMITRESCU
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Majestății sale Regelui Paul l al elenilof
Atena

Gu prilejul sărbătorii naționale a Greciei rog pe Majestatea Voa^ 
stră să primească sincere felicitări din partea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne și a mea per
sonal și cele mai bune urări pentru fericirea și prosperitatea po
porului elen.

In ziua de 24 martie a.c. Co
misia electorală centrală pentru 
alegerea unor deputați în Marea 
Adunare Națională s-a întrunit 
la sediul Marii Adunări Națio
nale în ședință de lucru sub pre
ședinția tovarășului Constantin 
Pîrvulescu, președintele Comisiei 
electorale centrale.

Comisia electorală centrală a 
analizat măsurile luate în apli
carea dispozițiunilor legii nr. 9 
din anul 1952 pentru alegerea de-

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii. 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Rornîhe

putaților în Marea Adunare Na
țională în legătură cu alegerea 
unor deputați în circumscripțiile 
electorale vacante: Bicaz, re
giunea Bacău, circumscripția e- 
lectorală Alexandria, regiunea 
București, circumscripția electo
rală Atelierele G.F.R. „16 Februa
rie" orașul Gluj, regiunea Gluj, 
circumscripția electorală Arcant, 
regiunea Graiova și în circum
scripția electorală Gălimănești, re
giunea Pitești.

(Agerpres)

Ședința grupului romîn 
al Uniunii interparlamentare

ferințe interparlamentare care a 
avut loc la Rio de Janeiro în au
gust 1958. La începutul lunii a- 
prilie au loc la Nissa ședințele 
consiliului Uniunii interparla
mentare și a celor 7 comisii per
manente de studiu pentru pregă
tirea celei de-a 48-a conferințe a- 
nuale a Uniunii interparlamenta
re care va avea loc la Varșovia. 

Despre programul lucrărilor de 
la Nissa și a participării delega
ției romîne a vorbit tov. Petra 
Constantinescu-Iâ$i.

(Agerpres)

In ziua de 24 martie a avut 
loc la sediul Marii Adunări Na
ționale ședința grupului romîn al 
Uniunii interparlamentare la care 
au participat deputății Marii A- 
dunări Naționale, membri ai 
grupului.

Tov. Petre Constantinescu-Iași, 
președintele grupului parlamen
tar romîn, a prezentat o dare de 
seamă asupra lucrărilor efectua
te în ultimul timp de Uniune.

Tov. C. Paraschivescu-Bălăcea- 
secretarul grupului parlamen- 
romîn, a făcut o dare de sea- 
asupra lucrărilor ultimei con-

nu, 
tar 
mă

Dezvoltarea viticulturii 
în raionul Hîrlău

Raionul Hîrlău este vestit prin 
viile sale care dau vinuri renu
mite. Numai bazinul viticol Cot
nari cuprinde peste 1.000 hectare 
de vie.

Măsurile în vederea continuei 
dezvoltări a viticulturii raionului 
Hîrlău au început să fie puse în 
aplicare. Astfel, în satul Cirjoaia, 
comuna Cotnari, pe o suprafață de 
18 hectare a luat ființă o pepi
nieră de viță.

Gospodăriile colective din Chișcă- 
reni, lazul Vechi, Coarnele Caprii 
și altele din raion iși extind anul 
acesta cu mult suprafața ocupată 
cu via. Gospodăria de stat Cotnari, 
de exemplu, care deține în prezent 
o suprafață cultivată cu vie de a- 
proape 300 hectare, va executa în

acest an plantații noi de vii pe • 
suprafață de 10 hectare. Separat, 
se vor complecta în acest an golu
rile în viile Gospodăriei de stat 
Cotnari pe o suprafață de 30 hec
tare, cultivihdu-se în continuare 
vestitele soiuri : Fetească, Grasă 
și FrîncUșă. Pentru extinderea vi
ilor, G.A.S. Cotnari posedă mate
rial săditor din fcoală de viță pro
prie. In această unitate agricolă 
socialistă, toate cele aproape 300 
hectare cu vie au fost dezgropate 
fi nivelate, iar hărăcitul s-a execu
tat pe o suprafață de 40 hectare, 

in viile unităților agricole coopera
tiste, cit și ale producătorilor indi
viduali din raionul Hîrlău. conti
nuă de asemenea intens lucrările 
de primăvară. (Agerpres)

V alorifică
Fabricile de cherestea din cadrul 

Trustului de industrializare a lem
nului Sibiu au trecut la valorifica
rea rumegușului provenit din pre
lucrarea buștenilor. Astfel ele au 
început să livreze rumegușul fabri
cilor de cărămizi și țiglă, unde 
acesta este folosit drept combusti-

deșeurile
bil, în locul lignitului. Prin această 
Trustul de industrializare a lemnu- 
luț Sibiu realizează anual economii 
în valoare de 216.000 lei. La rîndul 
lor fabricile de țiglă și cărămizi 
obțin prin utilizarea noului com
bustibil economii anuale de aproas 
pe 900.000 lei.

(Agerpres)

Aici, în adunare, s-a vorbit despre 
trăsăturile esențiale ale comunis
tului, adică despre acele trăsături 
morale și politice pentru însușirea 
cărora trebuie să lupte și utemista 
Angela Sava. Angela Sava insă iși 
scutește de multe ori eforturile în 
această privință. Nu e perseveren
tă, nu dovedește abnegație în în
sușirea acestor calități. Ea negli
jează ridicarea nivelului ei po
litic și cultural, nu luptă pentru 
ridicarea calificării ei. Sînt zile în 
care Angela Sava nu numai că 
nu-și depășește planul de produc
ție, dar nici măcar nu-1 realizează...

Alți utemiști au vorbit despre 
necesitatea luptei pentru o com
portare demnă și principială în 
toate împrejurările vieții, criticînd 
aspru atitudinile înapoiate mani
festate de unii tineri în viața lor 
de familie, în dragoste și priete
nie. Subliniind învățămintele des
prinse din această adunare nume
roși utemiști au propus ca astfel 
de adunări să fie organizate și în 
alte secții.

Pe baza propunerilor utemiștilor 
comitetul U.T.M. a organizat după

aceea o adunare generală U.T.M. 
pe tema „Eroi ai clasei munci
toare" în care au fost prezentate 
biografii ale luptătorilor comuniști 
și uteciști subliniindu-se devota
mentul și abnegația lor în lupta 
pentru înfăptuirea cauzei partidu
lui- După adunare, toți utemiști au 
făcut o vizită la Muzeul de istorie 
a Partidului.

Adunarea generală pe tema „Ca
litățile morale și politice ale mem
brului de partid" a avut un efect 
bun în educația comunistă a tine
relor filatoare. Discutînd despre 
chipul înaintat al comunistului, 
despre profilul său politic și moral, 
utemiștii și-au arătat dorința ar
zătoare de a-și însuși aceste tră
sături, de a fi demni de acest înalt 
titlu, hotărîrea lor de a munci și 
mai avîntat și mai dirz pentru în
deplinirea mărețelor sarcini care le 
revin în opera de construire a so
cialismului.

In sprijinul grăbirii ritmului
de construcții de locuințe

0 contribuție importantă la 
realizarea programului de con
strucții de locuințe ce se desfă
șoară în orașul București o aduc 
întreprinderile producătoare de 
materiale de construcții ale Sfa
tului popular al Capitalei

Pentru a deveni principalul 
furnizor de materiale de con
strucții, aceste întreprinderi au 
fost regrupate teritorial spre a 
se asigura o mai bună îndruma
re și coordonare a muncii lor și 
profilate pe un minim de sorti
mente. In același timp s-au creat 
condiții pentru îmbunătățirea 
tehnologiei, creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calită
ții produselor.

Aplicarea acestor măsuri orga
nizatorice permite să se obțină 
anul acesta o creștere a produc
ției globale de 16,2 la sută față 
de anul trecut. Urmărind reduce
rea permanentă a prețului de 
cost, întreprinderile producătoa
re de materiale de construcții ale 
Sfatului popular al Capitalei vor 
realiza însemnate economii prin 
producerea unor sortimente care 
în trecut erau aduse din alte re
giuni ale țării. Realizarea acestor 
produse, mărirea capacității ba
lastierelor din jurul orașului 
București și micșorarea distanței 
de transport a materialelor de 
la liniile de garaj la șantiere vor 
aduce economii de peste 7.000.000 

(Agerpres)

(KISEMATOGHAFE)

Născuți In furtună — Patria, 
București. înfrățirea între popoare ; 
Voluntarii — Republica. Gh. Doja, 
Alex. Sahia ; O cursă Obișnuită — 
Magheru, Lumina, Dorica Simo ; 
Comicos — V. Alecsaridri, I. C. 
Frimu ; Moralitatea d-nei Dulska
— Central, Arta ; Legenda dra
gostei — 13 Septembrie ; D-ale 
carnavalului - Maxim Gorki, Va
sile Roaită, Miorița ; Un cântic din 
caval — Victoria. 8 Martie, N. 
Bălcescu ; Program de filme docu-

.mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi ; Ciclu de filme in 
cinstea Săptăminii Mondiale a Ti
neretului — Tineretului, T. Vladi- 
miirescu ; Ne-am împrietenit la 
Moscova — Alex. Popov ; Tatăl 
meu actorul — Grivița. Libertății ; 
Dezertorul — Cultural, 8 Mai ; Vi
sul spulberai} — 1 Mai ; Căi gre
șite — Unirea ; Lupta nu s-a sfîr- 
șit încă — C. David : Răsfățatul
— Flacăra. 23 August, Drumul 
Serii ; Bravul, soldat Swejk — 
Munca ; Omul meu drag — Popu. 
Iar, 16 Februarie ; Călătorie peste 
3 mări — G. Coșbuc ; Patru pași 
in nori — Olga Bancic : Marina
rul îndrăgostit — Aurel 
Clubul C.F.R. „Grivița 
Clubul „Boleslaw Bierut" ; 
infernului — G. Bacovia;
— B. Delavnanceat

VLaicu, 
Roșie", 

Cerul 
Razia

Sectorul legumicol al gospodăriei de stat „Dudu" din regiunea București, și-a mărit suprafața de 
culturi cu încă 112 ha., din care 64 ha. vor fi irigate, obținîndu-se recolte sporite de legume și zar
zavaturi. Datorită acestui fapt G.A.S. „Dudu" va livra piețelor din Caoitală cu 1950 tone de legume 
și zarzavaturi mai mult ca în anul 1958. în fotografie: aspect al secției ‘legumicole „Roșu" a gospo 
dăriei agricole de stat „Dudu". Această secție are răsaduri de legume timpurii de roșii, ardei gras ș 

vinete pe o suprafață de 1000 m.p.
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U. /?. & 5. pe drumul comunismului

Pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară 
pretutindeni și pentru totdeauna 

Scrisoarea de răspuns a lui N. S. Hrușciov adresată 
unor personalități americane

Retragerea oficială 
a Irakului din pactul 

de la Bagdad

MOSCOVA 2-1 (Agerpres). — Un grup de 22 de cunoscuți po
liticieni, oameni de știință și indu striași americani printre care 
Charles Price, Norman Thomas, Raymond Wilson și Eleunor Roo
sevelt au adresat lui Nikita Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., o scrisoare prin care cer încetarea experiențe
lor cu arma nucleară. Scrisori simi lore au fost adresate președintelui 
S.U.A., Dwight Eisenhower, și pri mului ministru al Marii Britanii, 
Harold Macmillan.

începutul lunii ianuarie, delegația 
S.U.A., referindu-se la „noi date 
seismice" culese, a cerut de fapt 
revizuirea concluziilor și recoman
dărilor experților, aprobate de gu
vernele U.R.S.S., S.U.A. și Marii 
Britanii. Nu este greu de văzut că 
această acțiune a guvernului S.U.A.

în scrisoarea sa de răspuns, tri
misă la 20 martie, N. S. Hrușciov 
arată că guvernul sovietic acordă 
o mare importanță încheierii acor
dului cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare.

Guvernul sovietic, se spune în 
scrisoare, a desfășurat o intensă ac
tivitate pentru succesul conferinței are ca scop să dârîme temelia crea- 
de la Geneva. încă din primele 
zile ale lucrărilor ei, reprezentantul 
sovietic a prezentat un proiect de 
acord cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară și pro
puneri concrete privitoare la efec
tuarea controlului, bazate pe re
comandările conferinței experților 
care a avut loc în vara anului 1958. 
Datorită inițiativei guvernului so
vietic, conferința a ajuns la un 
acord asupra primelor patru arti
cole ale acordului cu privire la în
cetarea experiențelor. în prezent, 
însă, la conferința de la Geneva 
s a creat o situație care ne inspiră 
temeri serioase. Delegațiile S.U.A. 
și Marii Britanii, nu numai că nu 
manifestă dorința de a realiza o 
înțelegere asupra 
riențelor cu arma 
dimpotrivă, fac tot ce le stă în pu
tință pentru a împiedica realizarea 
unui acord în această problemă.

De fapt, din cauza poziției pu- Noi am propus 
terilor' occidentale, -după patru 
luni de activitate, conferința dc la 
Geneva a intrat în impas și este în 
primejdie să fie torpilată.

Este îndeobște cunoscut că la
I. ---------------- OOO

încetării expe- 
nucleară, dar.

tă prin munca plină de răbdare a 
specialiștilor competenți dintr-o 
serie de țări, inclusiv Uniunea So
vietică și S.U.A., pe care trebuie 
clădit sistemul de control pentru 
supravegherea încetării experien
țelor.

Sîntem întrutotul de acord cu 
părerea formulată în scrisoarea dv. 
că sistemul de control pe care con
ferința are datoria să-l elaboreze 
trebuie să fie realist, „să satisfacă 
toate cerințele rezonabile *. Propu
nerile noastre cu privire la siste
mul de control țin seama în de
plină măsură de interesele tuturor 
semnatarilor acordului și prevăd 
un control eficient asupra încetării 
experiențelor. Preconizăm o moda
litate de adoptare a hotărîriior în 
comisia de control — organul prin
cipal al organizației de control — 
care să excludă posibilitatea ca un 
stat să și impună voința altuia, 

ca posturile de 
control și echipele de inspecție să 
fie deservite de un personal inter
național mixt, din care să facă 
parte specialiști din U.R.S.S.,

După tratativele dintre
Eisenhoroer și Macmillan 

: WASHINGTON 24 (Agerpres) 
TASS transmite; Luni s au Înche
iat în mod oficial tratativele care 
au avut loc la Casa Albă între 
premierul britanic Macmillan și 
președintele S.U.A., Eisenhower, 
și la care au participat Lloyd, mi
nistrul de Externe al Angliei, Her- 
ter, secretarul de stat ad-interim al 
S.U.A.. și alți demnitari ai celor 
două guverne. După încheierea 
tratativelor n-a fost dat publici
tății nici tin comunicat.

După cum rezultă din declara
țiile oficiale ale purtătorilor de cu- 
vini ai celor două părți, în cadrul 
tratativelor au fost examinate ur
mătoarele probleme; vizita lui 
Macmillan la Moscova, nota Uniu
nii Sovietice din 2 martie, proble
ma Berlinului și problema ger
mană, problema „înghețării" vo
lumului înarmărilor și efectivelor 
trupelor în Europa, problemele ge
nerale în legătură cu dezarmarea, 
conferința de la Geneva în proble
ma încetării experiențelor cu arma 
nucleară, situația din Orientul A- 
propiat șî Extremul Orient, proble
mele economice legate în special 
de comerțul anglo-american.

După cum reiese din declarațiile 
făcute în cadtul unei conferințe de 
presă de reprezentanții celor două 
părți, majoritatea acestor probleme 
au fost discutate doar în linii 
mari. Tratativele au fost consacrate 
în cea mai mare parte discutării 
răspunsului puterilor occidentale la 
nota Uniunii Sovietice din 2 mar
tie și, după cum arată aceste de
clarații, singura hotărire mai mult 
sau mai puțin clară adoptată în 
cursul tratativelor este aceea că 
Eisenhower și Macmillan au ajuns 
la un acord în privința „liniei co
mune" a răspunsului celor două 
țări la propunerea U.R.S.S. de a 
se ține o conferință a șefilor de 
guverne în vederea reglementării 
problemelor internaționale urgente, 
în primul rînd a problemei Berli
nului și a încheierii tratatului de 
pace cu cele două state germane.

Deși reprezentanții oficiali ai 
celor două delegații au refuzat să 
facă vreo declarație corespondenți- 
lpr despre fondul acestei hotărîri 
adoptate de comun acord „în linii 
generale", numeroasele comentarii 
ale presei americane confirmă că 
Statele Unite sînt silite sub presiu
nea opiniei publice mondiale să

facă un pas în întîmpinarea pro
punerilor sovietice și consideră tra
tativele cu U.R.S.S. mai curînd 
„un rău inevitabil" decît mijlocul 
necesar pentru reglementarea paș
nică a problemelor în Europa.

Reprezentanții celor două dele
gații au informat pe corespondenți 
că în cursul tratativelor partea en
gleză a ridicat problema legată de 
punctul de vedere al lui Macmillan 
în ce privește posibilitatea de a se 
crea în Europa condiții pentru 
„echilibrarea" forțelor militare ale 
celor două părți. Declarația ofi
cială făcută corespondenților de 
Hope, reprezentantul părții engleze, 
confirmă că în această problemă 
premierul britanic 
nat cu răceală de 
țiile oficiale ale 
S.U.A. și Angliei
lele tratative n-au dus la adopta
rea unor hotărîri precise aproape 
în niciuna din celelalte probleme.

a fost înlîmpi- 
S-U.A. Declara- 
reprezentanților 
arată că actua-

S.U.A., Marea Britanie și din alte 
țări.

După cum se vede, guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii sînt 
călăuzite însă de alte considerente. 
Prin propunerile lor în privința 
modalității de adoptare a hotăriri- 
lor ele urmăresc să și subordoneze 
organele de control. în aceste con
diții, puterile occidentale ar putea 
să strecoare prin aceste organe ho 
tărîri ce le sint pe plac și totodată' 
să facă obstrucție față de orice 
propuneri ale U.R.S.S. nu pentru 
că ele ar fi rele, ci pentru că, 
după cum arată experiența, ele 
preferă propuneri care știrbesc in
teresele legitime ale țării noastre.

în ce.ea ce privește modalitatea 
de recrutare a personalului postu
rilor de control, S.U.A. și Anglia 
stăruie ca din posturile, de control 
situate pe teritoriul U.R.S.S. să nu 
facă parte specialiști sovietici. O 
asemenea componență a posturilor 
de control ar putea fi folosită pen
tru declarații false și pentru crea
rea de suspiciuni cu totul neînte
meiate. Sîntem profund convinși că 
în asemenea condiții sistemul de 
control nu ar face decît să accen
tueze neîncrederea și să ducă la 
continuarea cursei înarmărilor.

Aș vrea să sper că puterile occi
dentale vor adopta în cele din 
urmă o poziție constructivă care să 
permită să se ajungă la un acord 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară pretutindeni 
și pentru totdeauna.

La rîndul său, guvernul sovietic 
depune și va continua să depună 
toate eforturile pentru a se obține 
rezolvarea sarcinii urgente — în
cetarea experiențelor cu arma nu 
cleară, ceea ce ar prezenta o mare 
importanță pentru rezolvarea pro
blemei dezarmării și înlăturarea 
primejdiei unui nou război.

îngăduiți mi să vă încredințez, 
se spune în încheierea scrisorii lui 
N. S. Hrușciov, că politica noastră 
urmărește tocmai asigurarea aces
tor țeluri nobile.

------•-------

BAGDAD 24 (Agerpres). — 
Primul ministru Kassem a anun
țat in mod oficial în. cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Ministerul Apărării retragerea Ira
kului din „pactul de la Bagdad".

Potrivit postului de radio Bag
dad, această hotărire intră în vi
goare înceoînd de la 24 martie 
1959.

„Astfel, a declarat radio Bag
dad", Irakul a devenit 
complect independent 
și s-a descotorosit de 
șițele imperialismului, 
va întemeia relațiile
țări și în special cu țările vecine, 
pe prietenie, egalițate și avantaje 
reciproce".

un stat 
și suveran 

toate rămă- 
Irakul își 

cu celelalte

Pentru o întilnire 
a șefilor de guyerne 
- Rezultatele unei anchete 
tn rîndul opiniei publice 

americane —

NEW YORK 24 (Agerpres).
In cursul săptăminii trecute, zia
rul New York Times a organizat o 
anchetă în rîndul opiniei publice a- 
mericane pentru a stabili prin 
sondaj care este în general păre
rea cetățenilor din S.U.A. în prin
cipalele probleme ale situației in
ternaționale.

„în rîndurile opiniei publice din 
S.U.A., constată trimișii ziarului 
New York Times, se manifestă un 
sprijin larg în ce privește încer
carea de a se rezolva marile pro
bleme internaționale în cadrul unei 
reuniuni a șefilor de guverne". 
„Pretutindeni, scrie New York Ti
mes, se constată o încredere gene
rală că problema Berlinului va 
rezolvată pe calea negocierilor 
nu prin recurgerea la forță".

ooo

Muncitorii centralelor electrice 
din sistemul energetic Altai au 
trecut la ziua de lucru de 7 ore

UST-KAMENOGORSK (Ager
pres), — TASS transmite: Fo
losirea pe scară largă a dispo
zitivelor automate la centralele 
electrice din cadrul sistemului e- 
nergetic Altai (Kazahstanul de 
est) a permis să se treacă la 
ziua de lucru de șapte ore și să 
se mărească salariul personalului 
de deservire în medie cu 150 de 
ruble lunar (o familie alcătuită 
din 4—5 persoane cheltuiește a- 
ceastă sumă într-o lună pentru 

............................ Și

muncitorilor care au rămas la 
vechile locuri de muncă, ci și ale 
acelora care au fost transferați la 
alte centrale. De exemplu, meca
nicul de turbină Anatoli Bacev- 
ski, care ciștiga 1.000 de ruble pe 
lună, cu o zi de lucru de opt ore 
la centrala de termoficare Ust- 
Kamenogorsk cîștigă în prezent 
la noua centrală electrică Lenino- 
gorsk, situată în apropiere, cu 
200 de ruble în medie mai mult, 
deși lucrează șapte ore pe zi.

In ultimii trei ani, ca urma
re a creșterii gradului de auto
matizare a producției, numărul I 
personalului de serviciu la cen
tralele electrice din cadrul siste
mului energetic Altai s-a redus 
la jumătate. Toți lucrătorii deve- 
niți disponibili au primit de lu
cru la noua centrală Leninogorsk.

---------------- OOO-----------------  

Lucrările Congresului 
Sindicatelor din U. R. S. S

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ședința din 
seara zilei de 23 martie a celui 
de-al Xll-lea Congres al sindica
telor din U.R.S.S. a fost prezen
tat raportul Comisiei de Revi
zie.

Raportorul Iakov Huvșinov a 
subliniat că în cei cinci ani s-au 
redus considerabil fondurile pen
tru întreținerea aparatului sindical, 
fondurile pentru activitatea cultu
rală de masă în rîndul oamenilor 
muncii au sporit cu peste 42 la 
sută, iar fondurile pentru cultură 
fizică și sport cu peste 30 la sută. 
Pentru asigurări sociale în anul 
1959 se vor cheltui aproximativ do 
două ori și jumătate mai multe 
fonduri decît în anul 1954.

Raportorul a subliniat că în 
anii cuprinși în darea de seamă 
15 milioane de oameni ai muncii 
s-au odihnit în sanatorii sovieti
ce al căror număr este în prezent 
de peste 3.500.

Congresul a fost salutat în nu
mele celor 95 de milioane de 
membri ai Federației Sindicale 
Mondiale de secretarul general 
al F.S.M., Louis Saillant.

Cuvîntări de salut au 
rostit de asemenea Liu Cian-șen, 
vicepreședinte al Federației sin
dicatelor din întreaga Chină.

★
MOSCOVA 24 (Agerpres). —-

I chirie, electricitate, încălzire 
alte servicii).

Acest spor, care depășește 10 
la sută din salariul de bază, 
achită pentru deservirea în plus 
a unor agregate, care a devenit 
posibilă datorită automatizării ce 
a ușurat simțitor munca.

Automatizarea a permis șă se 
sporească nu numai cîștigurile

------------•

CAIRO 24 (Agerpres). - TASS 
transmite : Comitetul Politic al 
Ligii țărilor arabe va organiza la 
31 martie la Be;rut o ședință la 
nivelul miniștrilor Afacerilor Ex
terne.

In cadrul unei ședințe care a 
avut loc la 24 martie la Cairo, 
consiliul Ligii țărilor arabe a a- 
probat hotărîrea „Cu privire la re
lațiile actuale dintre republica Irak 
și R.A.U. și la pericolele care a- 
menință unitatea arabilor și secu
ritatea tuturor statelor arabe", a- 
dontată de Comitetul politic.

Comitetul politic a hotărît „să 
recomande miniștrilor Afacerilor 
Externe ai statelor membre ale 
Ligii țărilor arabe să organizeze 
de urgență la Beirut în ziua de 31 
martie o ședință a Comitetului Po
litic. să discute cu atenție această 
problemă, și să ceară șefilor gu
vernelor statelor membre ale Ligii 
să-și ofere bunele oficii în această 
chestiune".

S-a anunțat că delegații repu
blicii Irak și R.A.U. nu au luat 
parte la aprobarea acestei hofă- 
rîri.

se

mai

La cel de-al Xll-lea Congres al 
sindicatelor din U.R.S.S. participă 
delegați reprezentînd 47 de. națio
nalități din U.R.S.S., a anunțat în 
cadrul ședinței din după-amiaza 
zilei de 24 martie Piotr Barmasov, 
președintele comisiei de validare. 
Cei 1.322 de delegați reprezintă 
52.780.000 de membri ai sindica
telor.

In ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul șefii unor delegații 
sindicale străine.

Anton Moisescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al Sindica
telor din R.P.R. a transmis con
gresului salutul frățesc al Consi
liului Central al Sindicatelor 
al tuturor oamenilor muncii 
Republica Populară Romînă.

Delegații la congres au fost

Ș1 
din

Delegații la congres au fost sa
lutați de asemenea de Sandor Gas
par, secretar general al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din Re
publica Populară Ungară, Lom
bardo Toledano, președintele Con
federației oamenilor muncii din 
America Latină, Ganesan, secre
tarul general al Congresului Sin
dicatelor din Tamilnad (India) și 
Rașid Emas, reprezentant al sin
dicatelor indoneziene.

In imaginea noastră vă redăm ui« aspect al unei lecții practice pen
tru elevi ai unei școli de mecanizare a agriculturii din U.R.S.S. Iată-l 
pe Nikolai Ponamorov, tractorist de la sovhozul „Glușițici" din re
giunea Kuibîșev, îndrumîndu-i pe elevii Vasili Egorov și Nina Aki

mova în tainele conducerii tractorului. t ,

-ooo 'i

O noua agravare a conflictului 
amencano-filipinez

MANILLA 
întreruperea 
Ambasadorul 
Charles Bohlen și oficialitățile fi- 
lipineze în legătură cu statutul 
militarilor americani care se află 
în Filipine și cu suveranitatea a- 
supra teritoriului ocupat de cele 
23 de baze americane amplasate 
în insulele fîlipineze a dus la o 
nouă agravare a conflictului ame- 
ricano-filipinez. Protestele opiniei 
publice împotriva prezenței ameri-

24 (Agerpres). — 
tratativelor dintre 

american la Manilla,

Fidel Castro demască politica S.U.A 
față de țările Americii Latine

Popnlația din Coreea de Sud trăiește într-o neagră mizerie. Ca ur
mare a politicii lui ti Sîn-man, în țară există 4.2(13.000 de șomeri. 
In fotografia noastră, una din cele 300.000 de văduve din Coreea 

de sud, cerșind în fața unei bănci din Seul.

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
La 24 martie a avut loc la Varșo
via o nouă întîlnire de două ore 
între ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze, Van Bin-nan și am
basadorul S.U.A., J. Beam.

Următoarea întîlnire a ambasa
dorilor R. P. Chineze și S.U.A. a 
fost fixată pentrit data de 19 mai.

WASHINGTON. — Departamen
tul de Stat al S.U.A. a anunțat o- 
ficîial că miniștrii Afacerilor Exter
ne ai S.U.A , Angliei, Franței și 
R.F.G. se‘ vor întîlni ța Washing
ton la 31 martie și 1 aprilie în 
ajunul sesiunii N.A.T.O. pentru 
,,un schimb de păreri" în legătură 
cu posibilitatea desfășurării con
ferinței miniștrilor Afacerilor Ex
terne.

OTTAWA. — Agenția United 
Press International anunță că în 
Parlamentul canadian au avut loc 
dezbateri vii în cadrul cărora nu
meroși deputați au cerut guvernu
lui canadian să recunoască R. P. 
Chineză și să „înceteze de a mai 
urma orbește politica S.U.A.".

TOKIO. — Comitetul politic par
lamentar al Partidului socialist ja
ponez a hotărît să prezinte la 28 
martie o moțiune de neîncredere 
în guvernul Kiși. In sprijinul mo
țiunii sale Comitetul a apreciat că

poate aproba politica guvernu- 
care, în ciuda protestelor opi-

nu 
lui ___ , ____ . . .. .
niei publice, urmărește să semne
ze „tratatul de securitate" cu 
S.U.A. și nu adoptă măsuri pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice 
cu R. P. Chineză.

VARȘOVIA, - Cea de-a 19-a «e- 
siune a Comitetului Executiv al 
Federației Sindicala Mondiale va 
avea loc la Varșovia. între 2 și 5 
aprilie. Ordinea de zi cuprinde sar- 
cinile curente ale F.S.M. în lupta 
pentru pace, dezvoltarea activității 
maselor muncitoare pentru satisfa
cerea revendicărilor lor economice 
și sociale, rapoarte asupra situa
ției din America Latină și alegerea 
președintelui F.S.M.

cane s-au intensificat pe măsuri 
ce s-a constatat că S.U.A. nu vor 
să cedeze nici un pas de la con
trolul exercitat asupra Filipinelor. 
Aceste proteste au devenit atît de 
puternice îneît Senatul Filipinelor 
a adoptat o rezoluție în care cere 
reinstaurarea suveranității filipine- 
ze asupra teritoriului ocupat de 
bazele americane și lichidarea
statutului de extrateritorialitate a- 
cordat militarilor americani în Fi
lipine. Agenția United Press In
ternational relatează că la 22 mar
tie majoritatea Camerei Reprezen
tanților a sprijinit cu tărie rezo
luția Senatului. In cadrul dezba
terilor, deputatul Ligot a declarat: 
„Dacă militarii americani nu pot 
respecta legile 
decît să- 
ce". El 
bazelor 
pinelor,

: noastre, ei n-ati
-și facă bagajul și să ple- 
a adăugat că prezența 
americane provoacă Fiii- 
„numai neajunsuri".

•n Pupi vizita in Anglia

Grupul de deputați 
ai Sovietului Suprem 
al U. R. S. S. a sosit 

în patrie

UnitedTOKIO. — Agenția
Press International relatează des
pre încetarea din viață a lui Ha- 
yataro Mukau. victimă a radiații
lor exploziei atomice de la Niroși- 
ma din 1945. Aceasta este a 14-a 
persoană care moare in ultimul an 
din cauza bombardamentului ato
mic american de la sflrșitul celui 
de-al doilea război mondial.

MOSCOVA. — Pînă la 25 martie, 
ora 6 dimineața, cel de-al ire"ea 
satelit artificial sovietic a efectuat 
4.368 dc rotații in jurul Pămlntu- 
lul.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : In aupă-amiaza 
zilei de 24 martie s-a întors în 
patrie pe bordul unui avion „TU- 
104“ grupul de deputați ai sovie
tului suprem al U.R.S.S. condus 
de Mihail Suslov, președintele Co
misiei pentru afacerile externe a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care a făcut o călătorie în Anglia. 
Deputății Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au vizitat Anglia la in
vitația comitetului parlamentar 
anglo-rus.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 22 
martie Confederația Muncii din 
Cuba a organizat la Havana o 
mare manifestație populară și un 
miting al oamenilor muncii la care 
au participat 100.000 de demon
stranți. Cu acest prilej primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro, 
luînd cuvînlul, a demascat mane
vrele pretinșilor prieteni ai revo
luției cubaneze, care tind să lege 
din nou Cuba, ca și întreaga Ame
rică Latină, la carul mașinii, de 
război americane și s-o atragă în 
„războiul rece" de partea Statelor 
Unite. Primul ministru al Cubei a 
criticat vehement campania pe 
care o ațîță presa americană reac
ționară pentru răsturnarea actua
lului regim și restaurarea dictatu
rii sîngeroase a lui Batista.

F. Castro a demascat politica 
reacționară a Statelor Unite care 
urmărește inăbușirea economică a 
Cubei prin reducerea cotelor de 
export la zahăr. El a învinuit din 
nou Statele Unite de faptul că tri
miteau arme lui Batista și continuă 
să livreze arme dictatorului Repu-

blicii Dominicane, Primul mini- 
tru al Cubei s-a declarat împo
triva existenței bazei maritime mi
litare a Statelor Unite pe terito
riul Cubei.

Vorbind despre politica S.U-A. 
față de țările Americii Latine și 
în special față de Cuba. Fidel 
Castra a declarat : „De ce să nu 
spunem că in numele solidarității 
asupra noastră erau aruncate bont 
be de mare calibru ? De ce să nu 
spunem că in numele acestei soli
darități ele (S.U.A.) inarmau pe 
tiranul Batista, că atunci cind in 
Costa Rica au năvălit călăii lui 
Somosa. Statele Unite îi vindeau 
avioane cu un dolar bucata, iar Ini 
Batista îi trimiteau tancuri 
avioane tot cu cite un dolar 
cata pentru lupta împotriva 
porului, că agresiunile care ne 
grijorează pe noi, cubanezii, 
pornesc de pe alte continente, 
ele pornesc de la mercenarii de 
coastele Floridei...".

tn cadrul aceleiași cuvîntări. 
Fidel Castro a declarat că sprijină 
ideea organizării unui miting de 1 
Mai al oamenilor muncii din 
Cuba.

bu- 
po- 
în- 
nu 
că 
pe
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Vedere generală a Capitalei Greciei, Atena.

Din experiența organizațiilor de tineret frățești

o brigadă de tineret $1 o inițiativă
în sectoarele cele mai grele ale 

construcției socialismului în R.D. 
Germană, în primele rînduri, pă
șește, sub conducerea P.S.U.G., ti
neretul. Fie că este vorba despre 
mișcarea pentru ridicarea baraje
lor, acțiunea „Blitz“, fie mișcarea 
busolei, (inițiative ale organizației 
tineretului din R.D. Germană — 
F.D.J. — despre care ziarul nos
tru a scris), tineretul și, înainte 
de toate. Tineretul Liber German, 
s-a dovedit întotdeauna un ajutor 
devotat al partidului clasei mun
citoare în opera de construire a 
socialismului în republica noastră.

Dar iată că a luat naștere o 
nouă mișcare inițiată de o brigadă 
de tineret. Pînă nu dc mult ca n-a 
fost cunoscută decît în incinta în
treprinderii. începînd însă cu 
7 ianuarie, numele acestei brigăzi 
face ocolul țării. " 
brigada de 
mai“ din

a fiecărui

Este vorba de 
tineret „Nikolai Ma- 
uzina de aluminium 

din Bitterfeld. în acea zi brigada 
a lansat o minunată inițiativă ca
re, între timp, a devenit o mișcare 
de masă : întrecerea pentru titlul 
de „Brigadă de muncă socialistă". 

Membrii brigăzii de tineret „Ni
kolai Mamai", care participă la 
întrecerea socialistă, și-au dat sea 
nta că metodele de muncă folosite 
pînă acum nu mai sint suficiente 
pentru 
sporite 
fața 
popor. „Nu mai 
muncești bine — 
pelul lor adresat tineretului din 
R.D. Germană — noi trebuie să 
ridicăm întrecerea socialistă pe o 
treaptă nouă. Va trebui să ne îm
bunătățim în permanență califica
rea, să ne ridicăm nivelul cultural, 
iar munca socialistă în comun tre
buie să stea în centrul preocupă
rilor noastre. De aceea ne am pro
pus să muncim, să învățăm și să 
trăim în mod socialist, să devenim 
o „brigadă a muncii socialiste".
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„Nu
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în brigadă s a trecut de la „eu“ 
la „noi". Calificarea continuă, în- 
vățămîntul politic, de specialitate 
și ridicarea nivelului cultural nu 
mai este o chestiune
membru al brigăzii, ci a întregului 
colectiv. Mișcarea de la „eu" la 
„noi" creează relații cu totul noi 
în cadrul brigăzii ți are o influen
ță decisivă asupra formării con
științei. Se întîlnesc cazuri cînd 
brigăzi care au realizări importan
te în producție, mai șcliioapătă în 
ce privește disciplina, se mai în
registrează absențe nemotivate și 
atitudini nesănătoase în viața par
ticulară. Atunci însă cînd o bri
gadă își propune să lucreze, să 
învețe și să trăiască în mod socia
list, ea își propune să lupte și 
împotriva unor manifestări incom
patibile cu principiile de viață 
socialistă.

Se știe că condițiile existente 
într-o întreprindere sau alta, în 
agricultură sau în universități sînt 
diferite. De aceea inițiativa brigă
zii de tineret din Bitterfeld nu este 
preluată în mod mecanic. Totuși 
la baza tuturor angajamentelor 
acestor brigăzi stă principiul de 
a lucra, învăța și trăi în mod so
cialist.

Iată, în mod concret, ce cuprin
de planul brigăzii „Nikolai 
mai".

Urmind pilda inovatorilor 
mani și sovietici, brigada și-a
pus să depășească zilnic planul, 
să aplice în producție metode noi, 
să lupte împotriva pierderilor, 
să reducă prețul de cost și, prin 
perfecționarea tehnicii, să sporeas
că productivitatea muncii.

Membrii brigăzii și au 
să invețe în mod socialist, 
du și cu toții cunoștințele

Jească clasa de salarizare. Ei vor 
să și însușească cunoștințele nece
sare executării unor mici reparații 
la mașini. Unii membri ai brigă
zii vor învăța o a doua profesiune.

Pe baza principiului de a trăi în 
mod socialist, membrii brigăzii 
înțeleg că toți se simt răspunză
tori pentru fiecare în parte, iar 
fiecare membu pentru întregul co
lectiv. Brigada și-a propus să-și 
organizeze viața în conformitate 
cu cele zece principii ale eticii și 
moralei socialiste, proclamate la 
Congresul al V lea al partidului. 
Brigada va lupta împotriva tuturor 
rămășițelor de huliganism și a be-
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procesele el petrochimice. Toți mem
brii brigăzii vor să-și îmbunătă-

ției. Toți tovarășii vor citi siste
matic literatură beletristică și po
litică și-ți vor alcătui cu timpul o 
bibliotecă personală. Soțiile mem
brilor brigăzii vor participa în 
mai mare măsură la viața brigăzii. 
Vor fi organizate, în primul rînd, 
așa zise „după amieze ale brigă 
zii" la care vor participa membrii 
brigăzii cu soțiile lor. Soțiile 
membrilor brigăzii vor vizita și 
întreprinderea pentru a cunoaște 
locul de muncă, munca, greutățile 
și succesele soților lor.

Propunîndu-și acest program, 
brigada de tineret, „Nikolai Ma
mai", a chemat la întrecerea pen
tru titlul de „Brigadă de muncă, 
socialistă" o altă brigadă din în
treprindere. Prima etapă a acestei 
întreceri va fi încheiată la 7 oc
tombrie, cea de a 10 a aniversare 
a constituirii R.D. Germane.

Cum era și de așteptat, inițiati
va brigăzii de tineret „Nikolai 
Mamai" s-a bucurat de un puter
nic răsunet, în rîndurile tinerelu-

lui. De data aceasta, transpunerea 
în viață a acestei inițiative se des
fășoară în mod diferit ca de obi
cei. întrecerea pe baza inițiativei 
respective presupune o discuție 
mai amplă în cadrul brigăzilor, 
decît întrecerile de pînă acum. 
Discuțiile se desfășoară mai aprins, 
exigențele sînt mai sporite.

Scurt timp după lansarea aces
tei chemări, trei brigăzi de lăcătuși 
dintr o uzină chimică s-au antre
nat în această întrecere. în anga
jamentele lor „de a lucra în mod 
socialist" ei și-au luat între altele 
obligația : pentru a acorda 
ajutor agriculturii socialiste 
execute gratuit toate reparațiile 
mașini în cooperativa agricolă 
producție pe care o patronează 
timpul lor liber și să ‘
trei zile de muncă voluntară 
strîngerea recoltei.

Colectivul unui furnal al tine
retului din uzina metalurgică 
„I.V. Stalin" s a angajat, printre 
altele, să dea zilnic 10 tone fontă 
peste prevederile planului și să 
îmbunătățească indicii de calitate. 
Cu participarea inginerului.' tinerii 
și-au propus să discute periodic 
problemele tehnice și să califice 
jumătate din membrii brigăzii — 
aceasta pentru ca să poată lucra 
la otice loc de muncă la furnal, 
în timpul liber ei vor organiza 
serate ale brigăzii, vor vizita 
locuri comemorative de importanță 
națională și vor face excursii de 
sfîrșit de săptămînă la care vor 
veni soțiile și logodnicele membri 
lor brigăzii.

Un colectiv de tineri din comer
țul de stat și-a propus ca organi- 
zînd vizite in întreprinderi și con 
vorbiri să exercite o influență po
zitivă asupra producției unor între
prinderi.

„Noi membrii brigăzii de tine
ret vrem să învățăm din experien
ța politică a veteranilor de partid
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și să devenim de 
citori cu o înaltă 
clasă ca și ei. De 
jăm să ștrîngem legăturile noastre 
cu tovarășii mai vechi și să valori
ficăm experiența veteranilor par
tidului". Acest angajament este cu
prins în planul unei brigăzi din 
uzina de reparații de locomotive 
și vagoane din Stendal.

O altă brigadă se va înscrie în 
colectiv în Asociația de prietenie 
germano sovietică și va achiziționa 
cu regularitate, lunar, timbre de 
solidaritate pentru a sprijini astfel 
lupta de eliberare națională a po
poarelor subjugate. Ca și toate ce
lelalte planuri și planul lor cu
prinde angajamentul de a-și însuși 
învățătura marxist-Ieninistă, de a 
frecventa cu regularitate învăță- 
inîntul de partid sau în cadrul 
cercurilor dc studiu ale organiza
ției ile tineret, să-și ridice nivelul 
politic.

Amploarea acestei mișcări se 
manifestă și prin următorul fapt : 
cintărețul de operă Walter 
Schmidt de la Teatrul de stat din 
De ssau a comunicat brigăzii „Ni
kolai Mamai" că o va ajuta să și 
atingă țelurile propuse. Ej va in
troduce pe membrii brigăzii în 
problemele artei și literaturii și 
le va netezi astfel drumul spre 
teatru.

Variate sînt metodele folosite de 
brigăzi. Diferiți sint și participan- 
ții la această mișcare. Printre ei se 
numără tineri oțelari, vînzătoare, 
mineri, lăcătuși, intelectuali, trac
toriști și membri ai cooperativelor 
agricole de producție, ucenici, ar
tiști. Această mișcare constituie 
o ilustrare a faptului că tineretul 
din R.D. Germană muncește con
cret, activ și cu inițiativă pentru 
cauza socialismului.
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