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Chemarea lansată de cele opt întreprinderi din Capitală 
sub lozinca : „Fiecare muncitor, tehnician și inginer să reali
zeze cît mai multe economii în producție", a fost primită cu 
un viu interes și de tinerii muncitori din întreprinderile raio
nului „V.I. Lenin" din Capitală.

Pentru a cunoaște felul cum comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. din întreprinderile raionului „V.I. Lenin" se ocupă de 
antrenarea tinerilor în acțiunea de realizare a cît mai muite 
economii, recent, ziarul nostru a organizat în colaborare cu 
Comitetul orășenesc U.T.M. București o consfătuire la care au 
participat activiști U.T.M., responsabili ai brigăzilor de pro
ducție și posturilor utemiste de control din întreprinderile 
raionului.

Tineretul - un factor 
însemnat în lupta 

pentru îmbunătățirea 
activității gospodăriilor

agricole
Recent a fost publicată tn 

presă Hotărîrea Comitetului Gen- 
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Gonsiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne cu pri
vire la unele măsuri pentru îm
bunătățirea conducerii și contro
lului de partid și a activității 
economice în gospodăriile agri
cole de stat.

Partidul șl guvernul au pus 
în fața gospodăriilor agricole de 
stat — forma cea mai înaintată 
de organizare a producției agri
cole socialiste — sarcina de a 
deveni mari producătoare de ce- 
reale-marfă și produse animale, 
de a ridica neîntrerupt producti
vitatea muncii. Aslgurînd în toa
te sectoarele o producție în con
tinuă creștere ele trebuie să con
tribuie într-o măsură tot mai 
mare la alcătuirea fondului cen
tralizat de produse agricole al 
statului. Totodată, în condițiile 
cînd tot mai mulți țărani mun
citori pășesc cu încredere spre 
formele socialiste din agricul
tură, în condițiile luptei pen
tru dezvoltarea și conso
lidarea economlco-organizatorică 
a unităților cooperatiste, crește 
rolul G.A.S.-urilor atît ca model 
de gospodărie socialistă, de or
ganizare a producției agricole, 
ca exemplu al superiorității agri
culturii socialiste, cit și ca fur
nizoare de semințe selecționate 
și animale de rasă pentru sec
torul cooperatist.

In vederea îndeplinirii acestor 
sarcini însemnate, G.A.S.-urile 
au fost dotate cu un puternic 
parc de tractoare și mașini agri
cole moderne, ele dispunînd Ia 
sfîrșitul anului trecut de 12.322 
tractoare, 6.340 combine și nu
meroase alte mașini agricole. 
G.A.S.-urile au fost dotate cu 
cadre calificate de tehnicieni și 
ingineri. Ca urmare a măsurilor 
luate de partid și guvern, gospo
dăriile agricole de stat și-au îm
bunătățit mereu activitatea.

Cu toate aceste succese dobîndi- 
te, G.A.S.-urile au încă mari rezer
ve interne care trebuie folosite în 
scopul sporirii continue a pro
ducției în toate ramurile, al ri
dicării productivității muncii și 
reducerii prețului de cost. Tre
buie subliniat că chiar și cele 
mai bune G.A.S.-uri pot să pro
ducă, folosind la maximum re
zervele interne existente, de 2-3 
ori mai mult ca în prezent.

Măsurile prevăzute în recenta 
Hotărîre adoptată de G.C. al 
P.M.R. și Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romîne sînt menite să 
asigure îmbunătățirea continuă a 
muncii de conducere a întregii 
activități a G.A.S.-urilor în scopul 
îndeplinirii sarcinilor mari ce le 
stau în față. In Hotărîre se sub
liniază că în vederea îndeplinirii 
rolului deosebit de important pe 
care-1 au GA.S.-urile în econo
mia noastră națională, este ne
cesară, în primul rînd, întărirea 
rolului organelor șl organizații
lor de partid în ce privește con
ducerea și controlul întregii acti
vități a gospodăriilor agricole de 
stat. In același timp — arată Ho
tărîrea — trebuie luate măsuri 
pentru îmbunătățirea permanentă 
a conducerii activității gospodă
rești a G.A.S.-urilor, creșterea 
răspunderii directorilor și a tu
turor cadrelor cu funcții de con
ducere, atragerea acestora la ela-

de stat
borarea măsurilor necesare în
făptuirii sarcinilor puse de partid 
și guvern.

In Hotărîre se prevede înfiin
țarea în G.A.S.-uri a unor con
silii cuprinzînd cadrele de bază 
ale gospodăriei, consilii investite 
cu largi și importante atribu- 
țiuni. Intre altele, aceste consilii 
vor elabora proiectele diferitelor 
planuri ale activității gospodă
riilor, vor lua măsuri pentru li
vrarea în întregime, în condiții 
optime și la termenele fixate a 
produselor către stat, vor ana
liza periodic modul cum se rea
lizează sarcinile gospodăriei a- 
doptînd măsurile ce decurg din 
această analiză. înființarea Con
siliilor, are scopul de a întări 
munca colectivă în conducerea 
G.A.S., de a asigura o creștere 
a competenței în rezolvarea pro
blemelor gospodăriei, de a asi
gura participarea și mai largă 
a tuturor lucrătorilor din G.A.S. 
la rezolvarea sarcinilor ce revin 
unității respective.

Pentru a se asigura o cît mai 
eficientă conducere și un cit mai 
bun control de partid, Hotărîrea 
prevede instituirea în G.A.S. a 
funcției de organizator de partid, 
în atribuțiunea căruia intră sar
cini deosebit de importante pri
vind munca de partid și a orga
nizațiilor de masă precum și bu
nul mers al activității producției 
propriu-zise.

Aceste prevederi vor duce Ia 
îmbunătățirea continuă a conți
nutului muncii politice, la mo
bilizarea mai puternică a între
gului colectiv al G.A.S.-urilor 
pentru rezolvarea cu pricepere și 
simț de răspundere a sarcinilor 
ce stau în fața gospodăriei.

Potrivit Hotăririi, G.A.S.-urile 
vor fi întărite cu un număr 
de mecanici șefi în cadrul sec
țiilor G.A.S., recrutați dintre 
muncitorii fruntași din industrie, 
cu o bună pregătire politică și 
profesională.

Toate aceste prevederi ale Ho- 
tărîrii creează condițiile pentru 
dezvoltarea continuă a gospodă
riilor agricole de stat ca mari 
producătoare de cereale și pro
duse animale, pentru creșterea 
continuă a productivității muncii 
și reducerii prețului de cost al 
producției, pentru continua creș
tere a rentabilității fiecărei gos
podării agricole de stat.

Alături de ceilalți factori care 
sînt chemați să contribuie la bu
nul mers al muncii în G.A.S., 
Hotărîrea subliniază și rolul or
ganizațiilor U.T.M.. Faptul că 
secretarul organizației U.T.M. va 
face parte din consiliul gospodă
riei implică o serioasă răspun
dere politică.
Organizațiile U.T.M. din G.A.S - 

uri își aduc sub conducerea or
ganizațiilor de partid contribuția 
la lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea indicilor de plan, pen
tru obținerea de producții mari 
la hectar, pentru creșterea renta
bilității gospodăriilor.

In lumina recentei Hotărîri a 
C.6. al P.M.R. și a Gonsiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne este necesar

„Scînteia tineretului**

Zi de zi tot mai mulți tineri încă drați în brigăzi utemiste de muncă 
patriotică participă la diferite acțiuni menite să ducă la înflorirea 
și înfrumusețarea patriei. Iată în fotografie un grup de tineri din 
brigada utemistă de muncă patriotică de la uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu“ din Gapitală, încărcînd în camion bulgări mari de piatră 

pe strada Panselelor din București.
Foto: AGERPRES

Se intensifică ritmul 
Tnsamînțărilor 
de primăvară

Profitând de tâmpul prielnic 
din ultimele zile, lucrătorii de 
pe ogoare, din numeroase re
giuni ale țării au intensificat 
ritmul însămînțărilor de pri
măvara.

• S.M.T.-urile din regiunea 
Constanța au executat pîna la 1 
aprilie jumătate din volumul de 
lucrări prevăzut pentru campa
nia din primavara aceasta, de
pășind cu 20.731 hantri volumul 
lucrărilor realizate în perioada 
corespunzătoare a anului tre 
cut. Fruntaș pe regiune este co
lectivul de mecanizatori de la 
S.M.T. Sibioara, care a realizat 
peste 71 la suta din planul cam
paniei agricole de primăvară.

Insămînțatul culturilor din 
prima epocă s-a terminat în 
toate gospodăriile colective din 
regiune. S.M.T.-urile fac în 
prezent intense pregătiri pentru 
însămînțarea culturilor din e 
poca Il-a.

• Insămînțările din epoca I 
au fost terminate și de gospo
dăriile agricole de stat din re
giunea Pitești. Mecanizatorii de 
la aceste gospodării au mai exe
cutat pe mari suprafețe grăpa- 
tul semănăturilor și arăturilor 
de toamnă.

In numeroase gospodării agri
cole de stat din regiune a în
ceput și însămînțarea unor cul
turi din epoca Il-a, pîna acum 
însămînțîndu se peste 1500 ha.

• Insămînțările din epoca I 
s-au terminat și în raionul 
Sebeș din regiunea Hunedoara. 
Gospodăriile agricole colective 
din comunele Miercurea, Gîrbo- 
va, Sebeș și Daia Romînă, care 
sînt fruntașe în campania agri
cola de primăvară, au pregătit 
însemnate suprafețe de teren 
pentru a fi fnsămînțate cu po
rumb. In întregul raion Sebeș 
s au efectuat arături pentru în- 
samînțatul porumbului pe o su
prafață de peste 4000 ha.

(Agerpres)

Minerii
Acestea nu sânt simple cuvinte. 

Ele reflectă o realitate a zi
lelor noastre, a vieții tinere

tului în regimul nostru de demo
crație populară. Tinerii mineri 
învață la cursurile serale ale școli
lor medii, frecventează învățămân
tul superior fără frecvență. învață 
zi de zi.

...Ion Popescu a venit la Petrila 
la îndemnul organizației U.T.M. 
S-a înscris la școala de calificare 
gradul I, apoi gradul II și acum e 
miner Li sectorul II — sector frun
taș pe Valea Jiului. Era încă în 
examenul de absolvire a școlii de 
calificare cînd s-a înscris la școala 
medie serală. „Ce faci Ioane" — 
l-au întrebat atunci cei de acasă 
„Am o meserie și învăț carte. 
Peste cițiva ani, aici, la mină, se 
va vorbi de minerul-inginer Ion 
Popescu".

Minerii Văii Jiului învață. în
vață și tinărul miner Radu Dumi
tru din sectorul II, învață și Maria 
Stanici care lucrează în subteran 
— este elevă in clasa Xl-a la 
cursul seral — și Grigore Pătinică 
maistru miner — student la Insti
tutul de mine. Și, alți alți tineri 
mineri nu învață la cursurile se
rale ale școlii medii și la institu
tul de mine ? La Petroșani, la 
cursurile serale ale școlii medii, din 
pricina numărului mare de tineri 
mineri care s-au înscris a fost ne
voie să se înființeze clase paralele. 
Dar nu numai la Petroșani învață 
minerii la cursurile serale. Și la 
Lupeni, la Lonea, la Uricani, peste 
tot. Ies din șut, se spală și se îm
bracă la vestiar în haine curate și 
elegante, dau o fugă pe acasă și 
apoi îi găsești în bănci, insemnind 
în caiete formule algebrice, sau 
discutind despre istoria literaturii 
noastre, învățind limba rusă sau 
făcind lucrări practice în labora
toare.

Tinăra generație a minerilor 
Văii Jiului se bucură din plin de 
minunatele condiții create de 
partid și guvern tineretului pentru 
studiu, pentru pregătirea sa profe
sională și de cultură generală. Ti
nerii mineri merg la cursurile se
rale ale învățămîntului mediu, ur
mează învițămîntul superior fără

Posibilități pentru realizarea 
unor importante economii există 
în fiecare întreprindere, Ia fiecare 
loo de muncă.

Aceste cuvinte au fost un ade
vărat leit-motiv al tuturor celor ce 
au luat cuvîntul la consfătuire. Re
feratele prezentate, vorbitorii, au 
arătat că răspunzînd chemării ce
lor 8 întreprinderi din Capitală, ti
nerii muncitori, tehniceni și ingi
neri din întreprinderile raionului 
„V. I. Lenin" și-au luat angaja
mente concrete ca prin eforturi 
sporite să aducă întreprinderii în 
care lucrează însemnate economii, 
contribuind asfel la dezvoltarea și 
înflorirea patriei noastre socia
liste. Astfel, mobilizați de organiza
țiile UTM, sub conducerea organi
zațiilor de partid, tinerii au dis
cutat în cadrul consfătuirilor de 
producție posibilitățile existente la 
fiecare loc de muncă, fiecare sursă 
de obținere a unor cît mai însem
nate economii.

Luptînd pentru economisirea 
materiilor prime și auxiliare, a 
combustibilului și energiei elec
trice, colectivul de muncă al între
prinderii „Grigore Preoteasa" s-a 
angajat să economisească suma de 
1.000.000 lei peste sarcina planifi
cată. Tinerii, alături de muncitorii 
vîrstnici, urmînd exemplul comu
niștilor s-au angajat sa contribuie 
Ia realizarea acestui angajament 
economisind suma de 600.000 Iei. 
Mobilizind tineretul la îndeplinirea 
angajamentelor luate, organizațiile 
UTM din secție s-au îngrijit ca în 
cadrul adunărilor generale și apoi 
cu ocazia consfătuirilor de pro
ducție, tinerii să vină cu propuneri 
concrete privind descoperirea și va-

învață
nu putea fi sub stăpînirea bur- 
ghezo-moșierească. Nici pîine nu 
aveau destulă. La Lupeni în 1929, 
în loc de pîine au primit gloanțe 
de la regimul burghezo-moșieresc. 
în același Lupeni, astăzi, directorul 
adjunct al școlii medii mixte arată 
că la cursurile serale învață nu
meroși tineri mineri bucurîndu-se 
de toate condițiile și că numărul 
lor va crește și mai mult în curînd,

A doua zi, după apariția Hotă- 
rîrii partidului și guvernului pri
vind îmbunătățirea învățămîntului 
seral și fără frecvență de cultură 
generală și superior, la secția de 
cadre și învățămînt a întreprinderii 
miniere Petrila s-au prezentat cițiva 
tineri mineri.

Vagonetarul Constantin Bălă- 
nescu venise din subteran cu topo- 
graful Horațiu Popa. Alături de ei 
mai erau doi mineri.

— Noi am cam rămas în urmă 
cu învățătura. Ne facem autocritica 
începi nd să învățăm pentru exame
nul de admitere. La toamnă vrem 
să mergem la cursurile serale.

Zeci de ani mineritul a fost so
cotit doar o meserie a brațelor. In 
condițiile acelea, cărbunele se des
pica bucată cu bucată cu târnă
copul și era cărat în troace de 
lemn. Astăzi, în mine se lucrează 
cu haveze electrice, mașini pneu
matice de găurit stâncă, mașini au
tomate de încărcat cărbune, pe ga
lerii largi aleargă trenuri electrice. 
Minerul învață pentru a deveni un 
om cult, pentru a afla și stăpîni 
toate tainele tehnicii moderne, pen
tru a gîndi la noi posibilități de 
folosire a mașinilor, ca acestea să-l 
ajute să dea mai mult cărbune de 
care patria are nevoie.

Și din rîndul minerilor se ridică 
o parte a viitorilor intelectuali ai 
patriei noastre.

lorificarea tuturor rezervelor in
terne» de la fiecare loc de muncă 
pentru realizarea de economii. In 
fruntea acțiunii de obținere a cît 
mai multe economii se situează ti
nerii de la secția tineretului (con- 
tori-bandă) care s au angajat ca 
prin recuperarea sîrmci sa obțină 
anul acesta economii în valoare de 
46.000 lei. Pînă acum, în numai 
două luni și jumătate ei au și rea
lizat economii în valoare de 
28.000 lei. ,

Realizarea cu succes a angaja
mentelor luate de tinerii de la în-

PE MARGINEA CONS
FĂTUIRII ORGANIZATE 
DE ZIARUL „SCÎNTEIA 
TINERETULUI14 ȘI CO
MITETUL ORĂȘENESC 
U.T.M. BUCUREȘTI CU 
ACTIVUL U.T.M. DIN 
ÎNTREPRINDERILE ra
ionului „V. I. LENIN'

treprinderea „Grigore Preoteasa", 
s-a arătat în referatul prezentat 
de tov. Gheorghe Neagu, secretar 
al comitetului UTM al uzinei, este 
posibilă datorită faptului că sub 
conducerea organizației de partid 
comitetul UTM a desfășurat o 
muncă politică vie, activă, de an
trenare a fiecărui tînăr în lupta 
pentru economii.

Despre faptul că la baza succe
selor obținute în acțiurtea de eco
nomii a stat munca politică de 
educare a tinerilor, au vorbit mai 
mulți participant la consfătuire.

Cu sprijinul concret și direct al 
comuniștilor, la noi — a spus tî- 
nărui Gheorghe Mateescu de la 
întreprinderea „Tricotajul Ro
șu" — comitetul U.T.M. a explicat 
fiecărui tînăr de ce este impor
tant să realizeze cît mai mari eco
nomii în producție precum și caile 
pe care le pot folosi tinerii în 
această direcție. Prin reducerea la 
maximum a deșeurilor Ia fire de 
lînă și bumbac, prin aplicarea altor 
mijloace care duc la economii, ti

nerii din întreprindere vor obține 
pînă la sfîrșitul anului aproximativ 
28.000 lei economii, adică mai mult 
de jumătate din angajamentul luat 
de întregul colectiv.

Participanții la consfătuire au 
accentuat asupra faptului ca o con
tribuție însemnată în lupta pentgu 
obținerea unor cît mai mari eco
nomii în producție o aduc postu
rile utemiste de control care des
coperă și fac propuneri concrete 
pentru valorificarea rezervelor in
terne, a tuturor posibilităților de 
realizare a economiilor. O impor
tantă contribuție la realizarea de 
economii o aduc de asemenea bri
găzile de producție ale tineretului. 
Ele duc o lupta permanenta în ve
derea economisirii metalului, redu
cerii rebuturilor și deșeurilor de 
orice fel pentru economisirea com
bustibilului și a energiei electrice, 
pentru recondiționarea sculelor și 
a pieselor.

Deși în multe întreprinderi din 
raionul „V. I. Lenin" organizațiile 
UTM au pus în centrul activității 
lor problema antrenării active 
a tinerilor la realizarea de eco
nomii, participanții la consfătuire 
au relevat faptul că mai sînt unele 
organizații de bază UTM cum ar 
fi Ia I.T.B. — Panduri, „Vic
toria Socialistă", „Energo B“, 
— Măgurele și altele care nu 
au antrenat întreaga masă de 
tineri în bătălia pentru obținerea 
de cît mai multe economii în pro
ducție. De asemenea în unele între
prinderi printre care I.C.A.R., 
angajamentele luate de tineri nu 
sînt mobilizatoare, pe măsură po
sibilităților reale existente la fie
care loc de muncă. Tînărul Ioniță 
Nicolae din atelierul ajustaj de la 
I.C.A.R. de exemplu, s-a angajat sa 
economisească lunar 100 kilograme 
de metal. In urma verificării bo
nurilor de lucru s-a constatat că 
el economisește cu ușurință circa 
150 de kg. tablă. La fel s au pe
trecut lucrurile și cu tînăra Radu 
Ana care deși realizează lunar eco
nomii în valoare de 200-250 lei 
s-a angajat să economisească nu
mai 100 de lei. Acest lucru dove
dește că comitetul UTM de la 
ICAR nu a cerut organizațiilor 
UTM din secții să studieze cît mai 
temeinic posibilitățile pe care le 
au tinerii în obținerea economiilor, 
nu a mobilizat pe aceștia sa-și ia

PETRE PALIU

(Continuare în pag. 3 a)

Printre alte instrumente da 
precizie fabricate de uzina „21 
Decembrie" din Capitală se nu
mără și manometre de diferite tii 
puri. Utemistul Ion Drogeanu este 
unul din fruntașii în producție ai 
uzinei lucrînd la montarea meca
nismelor pentru manometre. El 
depășește norma la această opera
ție cu 10 la sută.

Tinerii din Oarei redau
noi terenuri agriculturii

„Nici un petic de pămînt nd 
trebuie să rămînă nefolosit". Acea
sta este lozinca tinerilor din raio
nul Cărei care, îndrumați de or
ganizațiile de partid au pornit la 
muncă, pînă Ia cea mai îndepăr
tată comună din raion. In comu
na Craidorolț, pe locul numit „Va
lea Măriei", tinerii au deschis un 
adevărat șantier. Aci vor fi dese- 
cate 20 ha. de teren.

Mobilizați de organizația U.T.M. 
tinerii din Moftinul Mic și-au 
propus să redea agriculturii 28 
ha. terenuri inundate. Munca a 
început aci încă în timpul iernii.

în afară de aceste acțiuni In 
cursul acestui an se vor mai des
chide încă 4 mari șantiere de re
dare a noi terenuri agriculturii 
dintre care unul la Berveni și al
tul la Cărei. Aceste lucrări vor 
cuprinde o suprafață de 808 ha.

Pe aceste întinse suprafețe de 
pămînt vor fi plantați pomi și 
viță de vie și vor fi cultivate su
prafețe însemnate cu sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui.

V. VAS I LE 
activist cultural

„Colțul festivalului" de la 
uzinele „Vasile Roaită" din 
București atrage un mare nu
măr de tineri.

V. CONSTANTINESCU

Foto: I). F. DUMITRU

Din viața culturala a tineretului
(Continuare în pag. 3~a)

In cadrul casei de cultură din oraș ul Tulcea activează un cerc de pictură. Cei mai frecvenți parti- 
cipanți la viața acestui cerc sînt tinerii muncitori, elevi și function ari din o aș. In fotografie : mo

ment din activitatea viitorilor pictori.
Foto: G. VICTOR

frecvență, au concedii de studii plă
tite, sânt trimiși la cursuri speciale 
de pregătire...

In Valea Jiului crește o tinără 
generație de mineri cu o înaltă 
cultură generală. Părinții și bu
nicii celor din tinăra generație de 
acum, munceau pe vremuri din 
greu pentru o bucată de piine 
și vărsau sînge pentru libertate și 
drepturi. Despre posibilități de în
vățătură pentru mineri, nici vorbă

Primirea 
ambasadorului 

R. P. Chineze de către 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări 
Naționale

In legătură cu plecarea definiti
vă din R.P. Romînă, ambasadorul 
R.P. Chineze, Ke Bo-nian, a fost 
primit la 1 aprilie a.c., de preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer.

(Agerpres)

PENTRU EDUCAREA 
PATRIOTICĂ 

A TINERILOR
La căminul cultural din comuna 

Sudiți, raionul Fetești, se desfă
șoară o bogată activitate cultu
rală.

In iarna acestui an, de exem
plu, a fost deschis pentru tineret 
un cerc de istorie Ia care parti
cipă 62 de tineri. In cadrul cer
cului tinerii au ascultat printre 
altele, conferințe despre răscoa
lele țărănești din 1907, despre tre
cutul glorios de luptă al partidu
lui nostru, despre U.T.G. etc.

Tot aci ei au învățat și cîntece 
patriotice și revoluționare ca: 
„Sirena lui Roaită", „Doftana", 
„Noi te cîntăm tinerețe", „Sub 
steagul partidului".

Pentru a dezvolta dragostea 
utemiștilor pentru citirea litera
turii, comitetul organizației de 
bază U.T.M. împreună cu biblio
tecara au organizat concursul 
„Iubiți cartea" la care participă 
numeroși tineri.

Urmărind atragerea unui nu
măr cît mai mare de tineri la ac
tivitatea echipei artistice, comite
tul organizației de bază U.T.M. și 
conducerea căminului cultural au 
inițiat concursul „Gea de-a 25-a 
ieșire pe scenă". Atunci cînd un 
tînăr a interpretat de 25 ori dife
rite roluri în echipa de teatru este

sărbătorit în colectiv. Astfel au 
fost sărbătoriți utemiștii Ion Bur- 
lacu, Ahilie Bucur, Gh. Urlă și 
mulți alți tineri.

Colectivul de teatru este mult 
apreciat de spectatori. Echipa de 
teatru are un bogat repertoriu. 
Piese ca „Chestiuni familiale", 
„Paznicul stelelor", „Gîște în gră
dina cu flori" tratează educarea 
dragostei față de patrie și partid, 
combaterea concepțiilor greșite 
despre familie, întărirea economi- 
co-organizatorică a G.A.C.

Activitatea căminului cultural 
este sprijinită activ și de intelec
tualii din sat care îi ajută practic 
în munca lor pe tinerii artiști ama
tori.

TOMA MAREȘ
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. — Fetești

O EXPERIENȚĂ 
BUNĂ ÎN MUNCA 

CU CARTEA
La școala metalurgică a șantie

rului naval din Tr. Severin con
cursul „Iubiți cartea" se bucură 
de o mare popularitate în rîndul 
elevilor. Comisia concursului a 
muncit cu stăruință pentru atrage
rea unui număr cît mai mare de 
tineri în această activitate.

De curînd, 146 de tineri au luat 
examenul. Cea mai mare parte

dintre aceștia au obținut califica
tivul „foarte bine". După exami
nare, într-un cadru festiv, a avut 
loc la Comitetul orășenesc U.T.M. 
Tr. Severin, înmînarea diplomelor 
și a insignelor de „prieten al 
cărții" celor 146 de tineri.

Pentru a atrage cît mai mulți 
participant la concurs comisia a 
organizat numeroase recenzii, prin
tre care și a romanelor „Nicoară 
Potcoavă", „Așa s-a călit oțelul", 
„Poemul pedagogic" etc. recenzii 
la care au participat sute de elevi 
ai acestei școli. în cadrul recen
ziilor au fost purtate vii discuții 
despre literatura nouă și rolul ei 
important în opera de construire a 
socialismului- Comisia concursului 
a organizat apoi întîlniri în ca
drul cărora au participat și mem
bri ai cercului literar „Al. Vla- 
huță“ din localitate. La aceste în
tîlniri s-au pus întrebări în legătură 
cu subiectele din romanele res
pective, cu acțiunea și eroii prefe
rați de tineri.

In munca cu cartea, comitetul 
U.T.M. din școală mai folosește și 
alte metode menite să dezvolte la 
tineri gustul pentru citit, cum ar 
fi concursurile „Cine știe ciștigă", 
serile literare etc. Toate acestea 
au făcut ca la școala metalurgică, 
să fie cel mai mare număr de 
cititori ai cărții din oraș.

A. BAGH1NA 
funcționar

REUNIUNE 
EDUCATIVĂ

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. de la școala medie din 
Zimnicea, regiunea București, a 
inițiat un bogat program de acțiuni 
sportive și culturale pentru elevi 
în perioada vacanței de primăvară. 
De curînd a avut loc o seară cul
turală, cu un bogat program edu
cativ distractiv.

La aceasta a luat cuvîntul tov. 
Ion Smărăndoiu, secretar al Comi
tetului regional U.T.M. București, 
care a povestit elevilor impresii 
din Moscova — capitala U.R.S.S.-— 
pe care a vizitat'-o cu o delegație 
a tineretului nostru.

Elevii au ascultat cu interes cele 
spuse de vorbitor despre activitatea 
comsomoliștilor și elevilor de la 
Școala niedie nr. 34 „Frunze" din 
Moscova. Ei au pus întrebări des
pre elevi.

Tot din programul reuniunii au 
făcut parte unele concursuri și 
jocuri distractive ca : „Jocul cu 
mingea", „Călătorie de la Bucu
rești la Budapesta", „Fluierul fer
mecat" etc.

NICOLAE LUCA 
elev

(Materiale sosite în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).



la școala producției

Bilanț îmbucurător 
în cinstea Zilei Institutului

0 expozi|ie de lucrări 
ale studenților 

sovietici
/n viața universitară, la ordinea zilei stă o problemă de mare im

portanți : întărirea legăturilor studenților cu practica, cu acei ce 
lucrează in producție. Planurile de măsuri ale organizațiilor 

U.TM. și asociațiilor studenților, adoptate la adunările de dezbate
rea documentelor Conferinței Naționale a V.AS.R., cuprind sarcini 
multiple pentru realizarea acestui obiectiv. Am analizat cum se înde
plinesc aceste planuri la Institutul politehnic și ne-am convins că 
există o vie preocupare din partea organizației U.T.M. și a asociațiilor 
studenților pentru apropierea de producție.

Una din hotărîrile luate în adu
narea studenților, ținută după Con
ferința Națională a U. A. S. R. 
și consemnată în planul de mă
suri, a fost dezvoltarea legăturilor 
studenților cu practica, cu pro
ducția.

De două săptămîni, potrivit con
tractului încheiat cu uzinele „23 
August", în fiecare zi, prin rotație, 
12 studenți chimiști lucrează în la
boratoarele uzinei, îi ajută pe la- 
boranți și ingineri, învățînd în 
același timp. Un asemenea con
tract a fost încheiat și cu fabrica 
de ciment „Titanul", unde, zilnic 
cîte o brigadă utemistă de muncă 
patriotică lucrează la realizarea 
sarcinilor de plan ale întreprin
derii.

De asemenea studenții care fac 
practică la uzinele „Mao Țze-dun" 
au ajuns la cea de a 16-a șarjă 
de oțel elaborată de ei.

Studenții electrotehnicieni nu 
mai fac acum „schimburi de du
minică" la „Electroaparataj", ci 
schimburi zilnice la montarea apa
ratelor. Studenții electroniști s-au 
împrietenit cu muncitorii de la 
„Radio Popular", cîștigîndu-le în
crederea prin seriozitatea cu care 
s-au dedicat muncii. Conducerea 
întreprinderii le-a amenajat stu
denților un banc special la care

lucrează numai ei, tocmai pentru 
a învăța pe îndelete meșteșugul 
montării aparatelor de radio.

După cîte se poate constata stu
denții desfășoară în întreprinderi 
o muncă concretă de producție 
apropiată specificului profesiunii 
lor. De două săptămîni s-au luat 
măsuri ca fiecare brigadă sau 
echipă de studenți să meargă în 
întreprinderi împreună cu un ca
dru didactic pentru ca în decursul 
activității, aceștia să le dea stu
denților anumite îndrumări teore
tice și practice. Animatori ai bri
găzilor de studenți care merg în 
întreprinderi sînt studenții veniți 
din producție. Ei au primit sarci
na din partea organizației U.T.M. 
și a asociațiilor studenților să în
drume pe colegii lor, să-i ajute, 
în buna desfășurare a muncii în 
întreprindere. E și firesc să fie 
așa: foarte mulți din acești stu
denți muncitori vin tocmai din 
aceste întreprinderi și sînt familia
rizați cu munca acestora.

O altă măsură la fel de valoroa
să ca cea amintită mai sus este a- 
ceea ca treptat laboratoarele insti
tutului să devină mici unități 
productive, studenții să se califice 
în aceste laboratoare și să producă 
lucruri utile producției. S-au și fă- —s_33 . ------ --- , jncut primii pași în acest sens :

4000 STUDENT* BUCUREȘTENI 
LA MUNCĂ VOLUNTARA

laboratorul de turnătorie studenții 
metalurgiști au început să toarne 
piese pentru I.T.B. (o tonă de pie
se) ; studenții mecanici execută 
6.000 șuruburi și brezoane tot pen
tru I.T.B.

Pe studenții secției de construcții 
de mașini agricole îi așteaptă o 
sarcină pe cit de grea, pe atit de 
importantă. Uzina „Semănătoarea" 
și-a propus să construiască primul 

țară pentru incerca- 
agricoie. S-a născut 
uzina și Institutul 
colaboreze la reali- 
laborator, mai mult, 

un laborator

Zilele călduroase ale acestui în
ceput de primăvară au prilejuit 
o rodnică activitate brigăzilor ute- 
miște de muncă patriotică formate 
din studenții bucureșteni. Numai 
în săptămîna trecută peste 4.000 
de studenți din Capitală, încadrați 
în 90 de brigăzi au participat la 
diverse activități, fie pe șantierele 
de construcții de locuințe, fie în 
„schimburi de duminică" lia uzinele 
„Electroaparataj", „Mao Țze-dun", 
„Timpuri Noi", fie la muncile a- 
grieole din gospodăriile agricole 
de stat, sau la acțiunile de colec
tat metale vechi și hîrtie, etc.

Brigăzile de studenți de la Fa
cultatea de filologie au lucrat pe 
șantierul de locuințe de la Fio- 
reasoa, și la construirea apeductu
lui de la Arcuda, pe șantierul 
rel, pe Drumul Murgului, pe 
tierul de locuințe de pe Str. 
zoianu.

Studenții de la Facultatea 
fizico-matematici au lucrat în ca
drul brigăzilor care desfășoară 
permanent activitatea obștească la 
gospodăriile agricole de stat de la 
Bragadiru și Dudu. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din aceste 
gospodării agricole au trimis mul-

Ciu- 
șan- 
Bre-

de

țumiri facultății pentru felul cum 
au muncit studenții din aceste bri
găzi la sădirea pomilor, la săpatul 
canalelor de irigație, ca și la toa
te celelalte activități.

Urmînd exemplul studenților de 
la Facuitatea de metalurgie din 
Institutul politehnic, care au ini
țiat „schimbul de duminică" la 
uzinele „Mao Țze-dun“, săptămîna 
trecută studenții de la Institutul 
de petrol, gaze și geologie au for- 

ei o asemenea brigadă la 
„Timpuri Noi". Rezulta- 
primă șarjă elaborată de

mat și 
uzinele 
tul: o 
aceștia.

Nici 
agronomic nu s-au lăsat mai pre
jos. Brigăzile de muncă patriotică 
ale studenților au executat toate 
lucrările necesare pe terenurile fer
mei experimentale a institutului. 
Pînă acum aceste lucrări se făceau 
cu muncă salariată.

Nu trebuie uitate nici brigăzile 
din Institutul C.F.R. oare au reu
șit să adune și să încarce în va
goane, într-o singură zi, nu mai 
puțin de 50 tone metal vechi. Va
goanele încărcate cu aceste metale 
ou și luat drumul Reșiței.

F. BORZ

laborator din 
rea mașinilor 
inițiativa ca 
politehnic să 
zarea acestui 
să se construiască 
asemănător și in institut pentru 
studenți. Iată cum este concepută 
această colaborare : institutul va 
face proiectul tehnic, iar fabrica 
pe cel tehnologic și apoi piesele 
vor fi realizate în uzină.

De aci s-a născut propunerea ca 
studenții să lucreze la proiectul o- 
bișnuit de an numai părți din mași
nile agricole, iar alături să execute 
proiectul îașinii de încercat. In a- 
cest fel vor fi antrenați să lucreze 
ia executarea proiectului tehnic nu
meroși studenți; ei vor învăța, și 
în același timp vor desfășura o 
muncă științifică realizînd un lucru 
util, de imperioasă necesitate pen
tru practică.

Au fost de asemenea alcătuite 
brigăzi ale tinerilor asistenți, 
care, mergînd din întreprin
dere în întreprindere au adunat bo
gate propuneri pentru tematica 
cercurilor științifice studențești. In 
anul universitar viitor toate cercu
rile științifice studențești vor rea
liza lucrări luate din planurile de 
inovații ale întreprinderilor. Ele 
vor fi realizate în colaborare de 
studenți, profesori și tineri mun
citori din întreprinderi. Experiența 
profesorilor, pregătirea lor teore
tică, experiența în munca practică 
a tinerilor muncitori, entuziasmul 
și spiritul creator, inovator al stu
denților se vor îmbina fericit.

Reiese deci că la Institutul po
litehnic se merge pe un drum bun 
în realizarea acestei mari sarcini 
a învățămîntului nostru superior: 
legarea de producție. Această ex
periență merită să fie extinsă și la 
alte institute și facultăți. Ar putea 
fi organizat în acest scop și un 
schimb de experiență, deocamdată 
la nivelul centrului universitar 
București.

L. LUSTIG
studenții de ța Institutul

a
l

La Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu“ s-a deschis 
o mică expoziție de lu

crări ale studenților de la Insti
tutul de arhitectură din 
Moscova,

Atit la București cit și la 
Moscova studenții din anul V 
lucrau la rezolvarea aceleeași 
sarcini — crearea unui nou ra
ion de locuințe al orașului. Era 
interesant să se compare 
cum oameni, despărțiți de suAe 
și sute de kilometri, dar uniți 
prin aceleași sarcini, prin ace
leași năzuinți, au rezolvat acea
stă arzătoare problemă a zile
lor noastre. Așa s-a născut ideea 
organizării acestei expoziții.

Institutul de arhitectură din 
Moscova a trimis Institutului 
„Ion Mincu“ 11 dintre cele mai 
bune lucrări ale anului V care 
se disting printr-o interesantă 
rezolvare arhitecturală, econo
mică, prin folosirea celor mai 
noi materiale de construcții. 
Studentul Minaev, de pildă, a 
rezolvat și a calculat intr-un 
mod interesant construcția unei 
case din material plastic, 
S.V.A.M. — 1, care este de 30 
de ori mai ușoară decit o casă 
similară din cărămidă. Intere
sant este proiectul studentului 
Gutnov, care înfățișează o casă 
tip hotel pentru familii puțin 
numeroase, precum și o rezol
vare originală a centrului ad
ministrativ al unui microraion.

Acum institutul nostru din 
Moscova este în așteptarea răs
punsului colegilor romini, a ex
poziției, care se și pregătește 
in Institutul de arhitectură și 
care va fi organizată, probabil, 
toamna la Moscova.

Această expoziție de lucrări 
ale studenților sovietici consti 
tuie un nou pas pe dru
mul realizării unor mai ștrînse 
legături între studenții sovietici 
și romîni. Planul studenților 
celor două institute similare din 
București și Moscova este mult 
mai bogat ; el prevede un 
schimb de experiență și docu
mentare între cercurile științi
fice studențești, discuții în co
mun asupra principalelor pro
bleme ale arhitecturii, 
schimb de experiență între 
ganizațiile de tineret.

A. KUDRIAVȚEV 
student în anul V al Institutului 

„Ion Mincu" — București

un 
or-

Căminul nostru
casa noastră

Un număr de peste 3.400 dintre 
studenții ieșeni sînt căminiști; la 
dispoziția lor stau 14 cămine con
fortabile înzestrate cu tot ce le este 
necesar. Am tras o raită la cîteva 
dintre acestea pentru a vedea cum 
gospodăresc studenții, cum Îngri
jesc bunurile ce le sînt puse la 
dispoziție.

Gospodarii
Este ora șase și treizeci de mi

nute. Ga împinse de un resort, fe
restrele blocurilor noi de la Sără- 
rie, ale căminului „1 Mai" se des
chid, lăsînd să pătrundă în came
re aerul proaspăt al dimineții. Si
litori și grijulii, ca niște buni gos
podari în propria casă, în blocul 
A — băieții și în blocul B — fe
tele string paturile, mătură, aran
jează fiecare lucru la locul său. O 
oră mai tîrziu, camerele și culoa
rele arată ca oglinda. Apoi, gru
puri, grupuri, studenții și studen
tele se îndreaptă spre institut. In 
urmă, președinții comitetelor de 
cămin, însoțiți de către administra
tori, efectuează controlul obișnuit. 
Da, totul e bine 1 Așa se proce
dează aici, în fiecare zi, de aproa
pe un an, de cînd studenții din 
camerele 3, 4, 5 au luat inițiativa, 
primii din Iași, să treacă la auto
deservire, chernîndu-i pe colegi 
la întrecere.

încă ceva. Studentele și stu
denții căminiști au hotărît să-și a- 
menajeze curtea căminului astfel, 
îneît să arate ca un mic și fru
mos parc. De curînd au apărut, în 
spatele căminului, două terenuri 
de volei. Duminica trecută fetele 
au pregătit rondurile și aleile, ră- 
mînindu-le numai să planteze flo
rile, în timp ce băieții 
aproape 200 de gropi în 
planta pomi.

au săpat 
care vor

Dezordine
„Ion Ni-Camera 1 din căminul 

culi“ arată rău. Paturi, cearceafuri, 
perne, pijamale, haine, zvîrlite 
care încotro, dau o impresie neplă
cută celui ce intră în cameră. Pe 
mese sînt multe mucuri de țigări 
șl hîrtiî. Pe Jos nemăturat. Gea
murile sînt închise. Se vede că 
cei din camera 1 nu se respectă

pe ei înșiși și disprețuiesc în mod
condamnabil munca tovarășelor
de serviciu. Situația e tipică și
pentru alte camere din cămin.
Locatarii acestor camere s-au 
obșinuit cu dezordinea. Studenții 
din acest cămin nu s-au gîndit 
să urmeze pilda colegilor lor 
care au trecut la autodeservire, 
iar organizația U.T.M. nu a luat 
aici o măsură pe această linie.

De menționat că în camera nr. 
1 locuiesc Aurel Guciureanu, pre
ședintele comitetului de cămin, 
Mircea Belei, secretar de comitet 
U.T.M. pe an și alți studenți 
cu munci de răspundere. Sub ochii 
lor a înflorit dezordinea din ca
merele căminului...

Este evident că aici comitetul de 
cămin dovedește multă superficia
litate în munca sa. Tovarășii din’ 
comitetul U.T.M. și din consiliul 
asociațiilor pe institut, nu contro
lează însă felul cum muncește a- 
cest comitet de cămin, nu l-au în
drumat, nu l-au controlat, nu l-au 
tras la răspundere. Așa se explică 
de ce pînă și în camera în care lo- 
cuește și președintele comitetului 
de cămin lipsește grija pentru cu
rățenie, pentru păstrarea și îngri
jirea bunurilor obștești.

★

In căminele Universității „Al. I. 
Cuza“ și ale Institutului politeh
nic din Iași, majoritatea studenți
lor prețuiesc condițiile de viață 
din ce în ce mai bune care le sînt 
create. In cele mai multe cazuri 
ei se dovedesc a fi buni gospo
dari.

Dar sînt și cămine în care lo
catarii lor lasă mult de dorit plnă 
și în privința păstrării curățeniei 
făcută de personalul de serviciu.

Este de datoria Comitetului oră
șenesc U.T.M. Iași și a consiliului 
orășenesc al U.A.S. — președin
te tov. Vasile Șerb — să genera
lizeze experiența pozitivă acumu
lată pe linia autodeservirii în că
mine de către unele comitete de 
cămin, și să ia măsuri pentru în
lăturarea deficiențelor ce maf exis
tă în unele cămine cum este cămi
nul „Ion Niculi" al Politehnicii.

G. SLAVIC

In cinstea zilei Institutului pe
dagogic de limbă și literatură rusă 
„Maxim Gorki" din Capitală, bri
gada a lll-a de muncă patriotică a 
anului Ill a chemat la întrecere 
sub lozinca „Cu toții la muncă pa
triotică pe șantierele Capitalei" 
toate brigăzile de muncă patriotică 
din acest institut. Rezultatele obți
nute în muncă de majoritatea bri
găzilor constituie un pas important 
pentru obținerea insignei de briga
dier, insignă ce va trebui si stră
lucească pe pieptul tuturor studen
ților pînă la începutul viitorului 
an universitar. Pînă în prezent s-au 
efectuat în total nu mai puțin de 
5.100 ore de muncă voluntară. În
trecerea între ani, care s-a desfășu
rat sub semnul calității și cantității 
muncii, a fost cîștigată de inițiato
rii întrecerii, iar întrecerea inter- 
brigăzi a fost cîștigată de brigada 
a Il-a din același an de studii.

TRAIAN SIMULA 
student

(Material primit în cadrul con
cursului corespondenților voluntari)

Trebuie lichidat formalismul 
și superficialitatea 

în învățămîntul politic
la Institu- 
Bălcescu“ 

din București au luat parte zilele 
acestea la lecția a cincea din ca
drul ciclului de conferințe, intitu
lată : „Lagărul socialist în frunte 
cu U.R.S.S., bastionul mișcării co
muniste și muncitorești, în lupta 
pentru pace, democrație și socia
lism". Conferința a cuprins a- 
proape toate problemele ce trebuiau 
expuse în cadrul temei. Studenți
lor li s-a recomandat pentru stu
diu o bibliografie bogată, docu
mentele legate de evenimentele po
litice interne și internaționale din 
ultima vreme constituind un vast 
material de studiu pentru tema 
pusă în dezbatere.

Firesc, așteptam discuții vii, 
combative, discuții care să apro
fundeze problemele tratate în con
ferință, să concretizeze aceste teze 
pe baza faptelor din viața de fie
care zi, să le interpreteze pe baza 
învățăturii marxist-leniniste, a po
liticii partidului nostru.

Discuțiile n-au avut însă acest 
caracter. E drept, studenții au 
dovedit că citiseră cîte ceva din 
materialul bibliografic recomandat. 
La discuții însă n-au făcut altceva 
decît să reia, disparat, unele idei 
și fapte din conferință. Problemele 
au fost enunțate simplist, schema
tic, epuizate în cîteva fraze gene
rale sau pur și simplu lăsate în 
suspensie. Nici un student n-a 
reluat vreuna din problemele tra
tate de antevorbitorii săi, n-a venit

Studenfii anilor II de 
tul agronomic „Nicolae

au ajuns la un 
grav și dăunător compromis : ac
ceptă și încurajează practica po
trivit căreia studenții studiază fi

cu completări, n-a sezisat greșeli- tor evenimente, 
le — fie ele chiar de exprimare — 
care s-au ivit de-a lungul discu
țiilor. Discuțiile n-aveau o țintă a- trivit căreia studenții studiază fie- 
nume, nu urmăreau să lămurească 
anumite probleme, ci, pur și sim
plu fiecare student din cei ce au 
luat cuvîntul a spus tot ce știa 
referitor la o problemă sau alta. 
Nici măcar conferențiarul n-a in
tervenit pentru a orienta discuțiile, 
pentru a face unele precizări care

Pe marginea 
ciclului de con
ferințe de la anii 
doi ai institutului 

agronomic
„A. Bălcescu" 
din București

neapărat necesare. Și in lo-

Stmbătă și duminică a avut loc 
sesiunea cercurilor științifice 
studențești de la Universitatea 
„C. I. Parhon" din București. 
Iată mai sus un aspect din 

timpul lucrărilor.

Sesiuni 
ale cercurilor 

științifice 
studențești
La Petroșani

Un aspect de la cel de-al IlI-lea Concurs al formațiilor artistice studențești ce se desfășoară la Casa 
de cultură a studenților „Grigore Preoteasa".

La Institutul politehnic din Ga
lați, sesiunea de examene 
iarnă s-a încheiat cu 
vădit superioare celor 
în sesiunile anterioare. In acti
vitatea studenților s-a remarcat 
un salt calitativ îmbucurător.

Analizînd rezultatele activității 
profesionale a studenților, adu
narea în care au fost dezbătute 
documentele Conferinței Națio
nale a U.A.S.R. a arătat însă că 
n-au dispărut încă din institut 
acei studenți care nu învață, pre
feră unei munci continue de stu
diu munca în asalt, acei care se 
mulțumesc cu rezultate superfi
ciale, promovînd anii de facul
tate cu rezultate mediocre, că 
n-au dispărut leneșii, chiulangiii. 
Poziția întregului colectiv față 
de asemenea studenți a fost cla
ră, categorică. „Nu trebuie să fa
cem nici o concesie delăsătorilor, 
chiulangiilor, celor ce-și irosesc 
timpul în preocupări mărunte" — 
au cerut studenții în adunare. Și, 
într-adevăr, colectivul s-a dovedit 
hotărît față de aceștia. Ca 
primă măsură, s-a hotărît discu
tarea în adunările generale U.T.M. 
deschise — adunări la care au 
participat și cadre didactice — 
a fiecăruia dintre studenții 
care într-un fel sau altul au 
încălcat disciplina universitară. 
Asemenea adunări au și avut 
loc ; ele s-au caracterizat prin com
bativitate manifestată de întregul

din 
rezultate 
obținute

erau neapărat necesare. Și in lo
cul unor dezbateri vii, combative, 
asupra discuțiilor și-a pus am
prenta monotonia, formalismul, 
superficialitatea. Coreferatul susți
nut de studentul Modrogeanu 
Ștefan, care ar fi trebuit să com- 
plecteze conferința cu lucruri noi, 
să adincească numai o anumită 
problemă enunțată in referat pe 
baza unor fapte'concrete de viață, 
n-a depășit nici el, cu nimic ni
velul discuțiilor. Dimpotrivă, a 
reluat o problemă tratată îndeajuns 
în cadrul conferinței, n a adus 
nimic nou, n-a trezit interesul stu
denților, n-a stimulat dezbaterile.

Care este cauza pentru care a- 
ceastă conferință din cadrul în- 
vățămîntului politic s a desfășurat 
superficial, formal ? La sfîrșitul 
conferinței, discutînd cu birourile 
U.T.M. din cei trei ani de studiu și 
cu organizatorii de grupe U.T.M. 
am găsit răspunsul la această în
trebare. Birourile U.T.M. și orga
nizatorii U.T.M. de grupă au im
primat de la bun început un ca
racter defectuos muncii de pregă
tire a acestor conferințe. In primul 
rînd a fost conceput defectuos stu
diul bibliografiei. Birourile U.T.M. 
de ani și comitetul U.T.M. uitînd 
că scopul învățămîntului politic 
este acela de a înarma pe stu
denți cu cunoașterea evenimentelor 
politice interne și internaționale 
cele mai importante, de a le da o 
orientare clară fn acest sens, de a-i 
ajuta să pătrundă în esența aces-

care o mică parte a problemelor, 
parcelind materialul bibliografic, 
împărțindu-și problemele de studiu 
între ei. lată cum se explică ca
racterul disparat al luărilor de cu- 
vint, lipsa dezbaterilor ample, pro
funde, combative. Prin acest pro
cedeu a fost încurajat formalismul, 
superficialitatea, studenții fiind în
demnați să se mărginească la o în
gustă sferă de probleme — în ul
timă instanță acest procedeu a 
frinat pregătirea studenților.

Există și o altă practică dăună
toare în munca comitetului U-T.M. 
Deși între două conferințe există o 
perioadă de o lună de zile, timp in 
care bibliografia, oricit de bogată 
ar fi, poate fi studiată temeinic, in 
întregime, de fiecare student in 
parte, titlul lecție* și bibliografia se 
anunță abia cu o săptămîna îna
inte de conferință. E greu de pre
supus, că, catedra de științe so
ciale poate pune la dispoziția a 
peste 500 de studenți materialul 
bibliografic necesar pe care aceștia 
să-l studieze cu toții intr-o săptă- 
mină. Este imposibil ca într-o 
săptămîna studenții să poată fi 
ajutați, controlați și îndrumați cum 
să studieze.

Comitetul U.T.M. trebuie să ;a 
cît mai degrabă, cu toată hotărîrea, 
măsuri concrete pentru înlăturarea 
acestor lipsuri. Pregătirea pentru 
ciclul de conferințe trebuie să în
ceapă practic cu o lună înainte de 
data fixată pentru ținerea lecției. 
Studenții trebuie îndrumați să stu
dieze întreaga bibliografie și mai 
ales controlați cum studiază, cum 
își întocmesc conspectele pe baza 
materialului studiat. Este indicat 
să se organizeze discuții prelimi
nare asupra celor mai importante 
probleme din conferința care ur
mează să se țină. Toate acestea 
vor duce la pregătirea temeinică a 
studenților, la stimularea discuții
lor, la dezbateri serioase, ample, 
profunde, care să-i ajute pe stu
denți să înțeleagă pe deplin con
ținutul și sensul noilor probleme 
și evenimente politice din zilele 
noastre. Ciclul de conferințe va 
juca atunci cu adevărat roiul im
portant ce i se atribuie in pregă
tirea politică și ideologică a stu
denților noștri.

In 
avut 
cercurilor științifice studențești din 
Institutul de mine „Gh. Gheorghiu- 
Dej" — Petroșani.

ba sesiune s-au prezentat 11 co
municări științifice privind rezol
varea unor probleme legale de ne
cesitățile imediate ale mineritului; 
preparația cărbunilor în medii 
dense prin hidrociclonare, auto
matizarea funcționării extracției, 
precum și oprirea automată a unei 
linii de transportoare eu racle te 
în caz de avarii.

La discuții au participat stu
denți, cadre didactice precum și 
specialiști din producție, reliefîn- 
du-se înaltul nivel tehnic al solu
ției prezentate de studenți și fap
tul că aceste soluții cer investiții 
minime și aduc economii foarte 
mari.

Astfel, studiul săpării și adîn- 
cimii puțurilor la mina Lonea în 
vederea deschiderii zăcămintului 
în profunzime, precum și cel pri
vind străpungerea pentru redes
chiderea puțului I Sud-Lupeni, 
vor permite în viitor triplarea ac
tualei producții de cărbune ener
getic și cocsificabil din bazinul 
Văii Jiului.

tilde de 28-29 martie a.e. a 
loc sesiunea științifică a

L. 1LIEȘ

Afluența 
blic marți 
Casa de 
studenților 
Preoteasa" 
dreptul impresionan
tă.

Studenții au venit 
să vadă, să aplaude 
și să încurajeze două 
formații de estradă : 
I.M.F. și Politehnica 
care au prezentat 
concerte.

Spectacole studențești
de pu-
seara la

cultură a
..Grigore

a fost de-a

Conceput inteligent 
oa spectacol de estra
dă studențesc, concer
tul IMF', a avut tot 
ce-i trebuie estradei: 
satiră cu specific „lo
cal" (al I.M.F.), o 
prezentare vioaie.

De ou totul altă 
factură, spectacolul 
de estradă al Poli
tehnicii anunță prin 
titlu orientarea sa :

„TU-104 spre Festi
val". tncepînd cu 
titlul fi folosind toa
te atributele tehnicii 
înaintate — magneto
fon, lumină, machiaj, 
difuzoare fi microfoa
ne, decor și recuzită, 
viitorii ingineri 
dat 
sel

un spectacol 
ți tineresc.

au 
ve-

M. 6ELAQ

Condiții ale succesului la învățătură

și întrajutoraren

fi luate 
generale 
și IV ai 

______  _________ . •> la 
anii 1 și II ai Facultății de tehno
logia produselor alimentare. Aici, 
au fost luați în discuție, individual 
studenți care au avut absențe ne
motivate sau nu s-au prezentat la 
examene. De pildă, la anul II al 
Facultății de tehnologia produse
lor alimentare a fost aspru cri
ticată atitudinea studentului Vicol 
Dan, care nu a promovat nici un 
examen în sesiunea de iarnă. De 
asemenea, studenta Chiricuță Ga
briela nu a promovat decît un sin
gur examen, datorită faptului că 
în decursul semestrului nu a învă
țat serios. Studenții anului II ai 
Facultății de mecanică au luat în 
discuție situația colegului lor 
Barbu Silviu care, deși repetă 
anul și avea de dat doar un sin
gur examen în sesiunea din iar
nă, nu l-a promovat nici pe aces-

colectiv de studenți. Pot 
drept pildă adunările 
U. T. M. de la anii III . 
Facultății de mecanică și de

ta. Colectivul de utemiști și stu
denți, precum și cadrele didac
tice au cerut acestor studenți să 
explice ei înșiși cauzele delăsării 
lor. Fiecare student din cei discu
tați a fost obligat să-și precizeze 
poziția față de învățătură pentru vii
tor, să arate concret cum va munci 
pentru îndreptarea situației la în
vățătură. Toți studenții discutați au 
dovedit că au înțeles gravitatea 
faptelor lor și sînt ferm ho- 
tărîți să-și schimbe atitudinea, 
să urmeze pilda majorității stu
denților care învață, Colectivul a 
hotărît să. le acorde acestora 
încrederea lui, să-i ajute să mun
cească bine, temeinic, așa cum 
s-au angajat.

Adunările generale ținute au 
constituit un început bun. La aceas
ta se vor adăuga activități prac
tice, concrete pentru ajutorarea 
studenților rămași în urmă să se 
ridice în rîndul studenților buni. 
De pildă, la propunerea organiza -

ției U.T.M. și a asociației s-a lărgit 
de pe acum programul de consul
tații la materiile mai grele de 
examen. Astfel, la anii I s-au 
dublat orele de consultații la mate-: 
matică și chimie, de asemenea și 
Ia anii II. Organizatorii U.T.M. de 
grupă au obligativitatea de a ur
mări participarea la aceste consul
tații mai ales a studenților slab 
pregătiți.

S-a luat măsura organizării unor 
excursii profesionale de scurtă 
durată la fabricile și uzinele din 
oraș sau din împrejurimi, pentru 
ca lecțiile mai grele, legate direct 
de procesul de producție să fie 
predate chiar la locul de produc
ție.

Au început să prindă viață și 
alte măsuri de ajutorare a stu
denților. De pildă, studenții frun
tași s-au angajat să-î ajute pe 
studenții mai slab pregătiți cu care 
învață fie în cămin, fie în sala de 
lectură, în vederea prc^irii pen-

tru examene. Organizația U.T.M. 
și asociația studenților vor iniția 
curînd cîteva lecții metodice la 
care vor invita pe profesori să le 
arate studenților cum să-și plani
fice materia pentru examen, cum 
să-și sistematizeze capitolele mai 
grele etc. După aceea — și aceasta 
cit mai curînd — se vor ține adu
nări de grupe în care fiecare stu
dent va fi obligat să-și prezinte 
planul individual de muncă pînă la 
sfîrșitul anului universitar. Pe baza 
acestor planuri, adunările U.T.M. 
de grupă și adunările generale 
U.T.M. de an vor lua în discuție, 
periodic, situația la învățătură a 
fiecărui student și mai ales a a- 
celor studenți care au fost dis
cutați în adunările generale.

La aceste măsuri luate de că
tre conducerea institutului în co
laborare cu organizația U.T.M. și 
asociația studenților, sub condu
cerea organizației de partid, se 
adaugă un plan concret de ma
suri în vederea sesiunii de exa
mene din vară.

Organizația U.T.M. și asociația 
studenților, alături de cadrele di
dactice trebuie să fie perseverente 
în aplicarea acestor măsuri; suc
cesul deplin la examene trebuie să 
stea în centrul tuturor 
țâre răspund 
profesională 
institut.

factorilor 
de buna pregătire 
a studenților din

D. FAGADARU

La Timișoara
Vineri, 27 martie, «.c. a avut loe 

deschiderea conferinței cercurilor 
științifice studențești din cele pa
tru facultăți ale Institutului poli
tehnic din Timișoara.

Sub îndrumarea organizației 
U.T.M. și a asociațiilor studenților 
și sub directa conducere a organi
zației de partid, cercurile științifice 
au depus în acest an o rodnică ac
tivitate. Cele 34 de cercuri științi
fice care cuprind un număr de 792 
membri au avut în studiu 262 de 
teme dintre care au fost selecțio
nate pentru conferință cele mai 
meritorii, în număr de 89.

Faptul îmbucurător care s-a evi
dențiat în toate cercurile științifico 
este strînsa legătură a tematicii 
cu problemele producției. Majori
tatea temelor comunicate la aceas
tă sesiune au avut subiecte luate 
din întreprinderi, legate de îmbu
nătățirea procesului de producție, 
de automatizarea și rnarirea renta
bilității acesteia.

S-au remarcat în mod deosebit 
temele : „Proiectarea și construi
rea unui dispozitiv de vizualizarea 
cimpurilor hidrodinamice" realiza
tă de Schmntzer loan din anul V • 
„Instalația automata pentru sorta
rea tablelor după grosime" reali
zată de studenții Strugan C., Cri- 
șan O. și Soceneanțu A. din anul 
IV. Lucrarea a fost adoptată ea 
inovație de întreprinderea „Amba
lajul metalic" din Timișoara ; „E- 
fecte ale mecanizării muncii pe 
șantierele T.R.C.L. —- Timișoara", 
a studenților Mateescu T. și Kesz- 
ler I. din anul III și altele.

La sesiunea științifică a reie
șit ca cercurile științifice studen
țești din Institutul Politehnic Ti
mișoara mai au de luptat împotriva 
unor lipsuri care le îngreunează 
munca. Astfel mai sînt printre 
membrii cercurilor științifice stu
denți eare de abia pot face fața 
sarcinilor profesionale, studenți 
care n-au ce căuta în aceste cercuri. 
De asemenea, trebuie combătută 
acea atitudine a unor membri ai 
cercurilor științifice care intensi
fică munca de cercetare abia în 
preajma sesiunilor științifice așa 
cum s-au întîmplat lucrurile și în 
acest an universitar. Activitatea 
științifică a studenților trebuie 
să înceapă în primele zile ale 
anului universitar.

loe 
de 

Au 
nu-

★
Asemenea sesiuni ale cercurilor 

științifice studențești au avut 
in majoritatea, institutelor 
învățămînt superior din țara, 
fost prezentate cu acest prilej
meroase lucrări științifice valoroa
se, strîns legate de necesitățile pro
ducției. Dintre acestea cele mai 
bune au fost selecționate pentru 
Conferința cercurilor științifico 
pe țară.



Tineretul — un factor înseninat 
în lupta pentru îmbunătățirea 

activității gospodăriilor 
agricole de stat

(Urmare din pag. l-a)

ea toate comitetele raionale 
U.T.M. să se ocupe cu spirit de 
răspundere de îmbunătățirea în
tregii munci a organizațiilor 
U.T.M. din G.A.S.-uri. In G.A.S - 
uri lucrează un mare număr de 
tineri. Organizațiile U.T.M. tre
buie să-și orienteze activitatea 
spre problemele concrete ale pro
ducției din G.A.S.-uri, spre mo
bilizarea tinerilor la toate acțiu
nile economice care se desfășoa
ră în G.A.S.-uri. De mare însem
nătate este în această privință 
ca fiecare tînăr să cunoască în 
amănunțime sarcinile de plan în 
sectorul său, sarcinile ce-i revin 
și să lupte cu ardoare pentru în
făptuirea lor. Multe organizații 
U.T.M. au căpătat o bună expe
riență în mobilizarea tineretului 
la întrecerea socialistă. Și în vi
itor organizațiile U.T.M. din 
G.A.S.-uri, cu sprijinul comite
telor sindicale sub conducerea 
organizațiilor de partid, trebuie 
să mobilizeze masa tineretului în 
Întrecerea socialistă prin forme 
cît mai vii și eficace, să urmă
rească cu atenție îndeplinirea 
angajamentelor, să organizeze 
temeinic și cu regularitate schim
buri de experiență pentru gene
ralizarea experienței pozitive.

Pentru a .asigura participarea 
largă și entuziastă a tineretului 
la înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție, trebuie să ridicăm nivelul 
muncii politice educative dusă 
de organizațiile U.T.M. în rîn- 
durile tinerilor muncitori din 
G.A.S.; tematica și conținutul 
adunărilor generale U.T.M., în- 
vățămîntul politic U.T.M., activi
tatea culturală și artistică de 
masă, activitatea sportivă, tre
buie orientată în direcția dezvol
tării conștiinței politice a tineri
lor, cultivării atitudinii socialiste 
față de muncă și față de avutul 
obștesc.

Adunările generale, principala 
formă de educare politică a tine
retului — trebuie să ia în dez
baterea lor, cu regularitate, cele 
mai de seamă laturi ale activi
tății tineretului; participarea la 
întrecerea socialistă, ridicarea 
calificării profesionale, disciplina 
In producție, atitudinea față de 
avutul obștesc, comportarea mo
rală, preocuparea tinerilor pen
tru pregătirea politică și cultu
rală etc. Comitetele raionale 
U.T.M. trebuie să acorde mai 
mult ajutor organizațiilor U.T.M. 
din G.A.S., în pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale.

In organizarea întregii activi
tăți de producție și politice a ti
nerilor un rol însemnat aii gru
pele U.T.M. organizate pe bri
găzi de cîmp și de tractoare, pe 
secții sau sectoare de producție. 
Organizațiile U.T.M. din G.A.S.- 
uri trebuie să asigure ca în 
fruntea grupelor să fie aleși cei 
mai destoinici utemiști, cu o 
bună pregătire politică și profe
sională. Se impune de asemenea 
asigurarea unei îndrumări per
manente a grupelor U.Ț.M., care 
trebuie ajutate să organizeze bine 
viața politică și culturală a ti
nerilor, întrecerile individuale în 
cadrul brigăzii.

Muncind cu abnegație pentru 
înfăptuirea sarcinilor de mare 
însemnătate trasate de partid, ti
neretul va aduce o contribuție de

INFORMAȚII
Miercuri seara, la <2asa priete

niei romîno-sovietice A.R.L.U.S. 
din Capitală a avut loc un recital 
extraordinar la care și-au dat con
cursul balerinii sovietici Tatiana 
Zimina, artistă a poporului din 
R.S.F.S.R., și Gherman Ianson, 
oaspeți ai țării noastre.

★
în cursul lunii moi Filarmonica 

de Stat „George Enescu" va pleca 
in turneu în R.P. Polonă, R. Ceho
slovaci ți R.P. Ungară. Sub condu
cerea dirijorilor George Georgescu, 
artist al poporului- ți Mircea Ba- 
sarab, prima orchestră simfonică a 
țării noastre va da concerte la Var
șovia, Katowice, Bratislava, Praga, 
Marianske Lazne, Plsen, Buda
pesta și în alte orașe din cele 3 
țări prietene.

★
Sub auspiciile Comisiei naționale 

a R.P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
miercuri la amiază a avut loc la 
Galeriile de Artă ale Fondului 
Plastic deschiderea expoziției 
U.N.E.S.C.O. „Acuarela în pictura 
Orientului și Occidentului".

seamă la îmbunătățirea continuă 
a activității gospodăriilor agri
cole de stat

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să se preocupe în colaborare cu 
comitetele sindicale de asigura
rea condițiilor materiale necesare 
desfășurării unei bogate activi
tăți cultural-artistice și sportive 
a tineretului. Totodată e necesar 
ca organizațiile U.T.M. din 
G.A.S. să asigure un conținut 
mai bogat activității cultura'l-ar- 
tistice, să folosească mai eficient 
această activitate pentru educa
rea comunistă a tinerilor, pentru 
mobilizarea lor la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

întreaga muncă politică și 
culturală de masă în rîndul ti
nerilor din G.A.S. trebuie să 
ducă la creșterea răspunderii atît 
pentru munca lor personală cît 
și a întregului sector în care lu
crează, la creșterea combativității 
lor revoluționare, la întărirea vi
gilenței de clasă.

Legînd tot mai strîns munca 
lor politică de sarcinile econo
mice, organizațiile U.T.M. din 
G.A.S.-uri trebuie să mobilizeze 
mai activ tineretul la descoperi
rea și folosirea deplină a rezer
velor interne existente.

în lupta pentru descoperirea 
și valorificarea rezervelor inter
ne, pentru descoperirea lipsurilor 
în organizarea procesului de pro
ducție, pentru înlăturarea risi
pei și întărirea disciplinei în 
producție a tinerilor, organiza
țiile U.T.M. trebuie să folosească 
cu mai multă pricepere posturile 
utemiste de control, formă spe
cifică de mobilizare a tinerilor 
la îmbunătățirea continuă a acti
vității la locul de producție. Din 
păcate, unele organizații de bază 
U.T.M. și comitete raionale 
U.T.M. nu dau atenția cuvenită 
organizării și îndrumării postu
rilor utemiste de control din 
G.A.S. Din această cauză mai 
sînt G.A.S.-uri unde nu există 
posturi utemiste de control iar 
în altele acestea desfășoară o 
slabă activitate, au o existență 
formală. E necesar ca în fiecare 
gospodărie agricolă de stat să 
fie înființate posturi utemiste de 
control. Posturile utemiste de 
control trebuie îndrumate și aju
tate să vegheze la apărarea avu
tului obștesc, să vină în fața or
ganizațiilor U.T.M., a consiliilor 
de conducere ale G.A.S., cu so
luții pentru o cît mai bună orga
nizare a muncii, folosind larg 
raidurile-anchetă, organizînd con
trolul permanent al îndeplinirii 
planului de producție de către 
tineri, luînd poziție fermă față 
de manifestările de indisciplină 
și chiul etc., Posturile utemiste 
de control din gospodăriile a- 
gricole de stat trebuie să aducă 
un aport însemnat în ridicarea 
tuturor tinerilor lai nivelul mun
citorilor fruntași.

Un domeniu deosebit de im
portant în activitatea de produc
ție a gospodăriilor agricole de 
stat, și în care tinerii pot aduce 
o mare contribuție, sînt irigațiile. 
Anul acesta Departamentul Go
stat a luat măsuri pentru extin
derea culturilor irigate.

Este de datoria organizațiilor 
de bază U.T.M. de a sprijini or
ganizațiile de partid și consiliile 
de conducere, în această muncă 
de mare însemnătate economică. 
Organizațiile U.T.M. trebuie să 
desfășoare o intensă activitate 
politică în rîndurile tinerilor ex- 
plicîndu-le ce sporuri mari de 
recolte se pot obține de pe su
prafețele irigate, ce importanță

economică prezintă asemenea lu
crări.
* Comitetele orășenești și raio
nale U.T.M. trebuie să sprijine 
lucrările de extindere a irigații
lor în G.A.S. trimițînd pe aceste 
șantiere un număr mai mare de 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică de la orașe, din școli și 
institute de învățămînt superior.

Pentru obținerea unor produc
ții mari la hectar trebuie folosi
tă la maximum tehnica pusă la 
dispoziția gospodăriilor de stat. 
In această direcție organizațiile 
de bază U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, trebuie 
să desfășoare o activitate poli
tică neîntreruptă pentru folosirea 
întregii capacități de lucru a 
tractoarelor și mașinilor, pentru 
extinderea mecanizării în cît mai 
multe ramurr.

Atenția principală a organiza
țiilor de bază U.T.M. trebuie în
dreptată spre tinerii mecanizatori 
care lucrează în brigăzile de me
canizare complectă. Ele trebuie 
să se preocupe permanent de 
creșterea calificării tinerilor me
canici, de buna organizare a 
muncii în interiorul brigăzilor, 
să generalizeze experiența celor 
mai bune brigăzi și a mecanici
lor fruntași, să stimuleze pe cei 
care folosesc la maximum capa
citatea de lucru a mașinilor, fac 
lucrări de bună calitate și reali
zează economii la carburanți, 
piese de schimb etc.

Deosebită atenție trebuie acor
dată îmbunătățirii muncii tine
rilor din sectorul mecanic — 
centrul vital al gospodăriei de 
stat. Ei trebuie să fie ajutorul 
de nădejde al organizației de 
partid de acolo, al mecanicului 
șef, în buna întreținere și exploa
tare a utilajului, în aplicarea 
metodelor înaintate de muncă.

In ultimul timp, unele organi
zații U.T.M. din G.A.S.-uri au 
luat în răspunderea lor unele din 
cele mai importante sectoare de 
producție, sectorul zootehnic și 
pomi-viticol, loturile semincere 
etc. Această inițiativă trebuie 
larg extinsă.

In perioada actuală, cînd 
eforturile oamenilor muncii din 
agricultură sînt îndreptate spre 
urgentarea lucrărilor agricole de 
primăvară, în fața organizațiilor 
de bază U.T.M. din G.A.S. stă 
sarcina mobilizării tuturor tine
rilor lucrători pentru folosirea 
deplină a mașinilor și tractoare
lor, pentru aplicarea agrotehnicii 
înaintate, pentru crearea condiții
lor optime de obținere a unor 
recolte bogate în acest an.

Campaniile agricole nu trebuie 
să constitue perioade de stagna
re în munca politică-educativă a 
organizațiilor U.T.M., ci dimpo
trivă de orientare a întregii 
munci spre îndeplinirea sarci
nilor economice urgente im
puse de campaniile respective.

Sarcinile mari care stau în 
fața organizațiilor de bază 
U.T.M. din gospodăriile agricole 
de stat, necesitatea îmbunătățirii 
simțitoare a activității lor, im
pun sprijinirea și îndrumarea mai 
eficientă a acestor organizații de 
către comitetele regionale și ra
ionale U.T.M. Comitetele orășe
nești și raionale U.T.M. trebuie 
să dea un sprijin mai pu
ternic și permanent organizațiilor 
U.T.M. din G.A.S.-uri, să ana
lizeze periodic activitatea lor. 
De îndrumarea și ajutorarea a- 
cestor organizații să se ocupe 
cei mai buni activiști ai comite
telor orășenești și raionale
U.T.M.

CRONICA 
FILMULUI:

Un vechi proverb spune că cin
stea și onoarea se cîștigă încă din 
tinerețe. Este un proverb care ar 
putea servi foarte bine ca motto 
noului film sovietic .Nauris", pro
dus de studiourile din Riga. Deoa
rece acest film reprezintă povestea 
unui tînăr înzestrat cu excepționale 
calități, calități care în alte împre
jurări s-ar fi ofilit, dar care în so
cietatea sovietică au înflorit pe de
plin, dînd un fruct splendid. Cine 
vede filmul, îl înțelege și-l admiră 
pe Nauris, își dă seama că din 
aluatul din care e făurit acest tî
năr se plămădesc eroii, minunății 
oameni sovietici care uimesc lu
mea cu realizările lor. Nauris este 
frumos și puternic, sprinten și in
teligent, curajos și iubitor de mun
că și învățătură, duios și modest.

»N
Viața a azvîrlit pe umerii săi po
veri nu ușoare; el este orfan 
de amîndoi părinții, trebuie să 
învețe și să se întrețină pe 
el, pe surioara lui și pe bă- 
trînul lor bunic. Și Nauris le 
face pe toate cu zîmbetul pe buze,
cu hărnicie și seninătate, de parc-ar 
avea zece mîini, nu două. Poate că 
pe altul aceste greutăți l-ar fi 
doborît, l-ar fi uscat sufletește. Dar 
Nauris este un tînăr deosebit de 
înzestrat și el trăiește în mijlocul 
colectivului socialist care-l apre
ciază și-l îndrăgește, ajutîndu-l 
din toate puterile.

Și iată cum, făcînd cunoștință cu 
Nauris, ne aflăm deodată și în 
fața conflictului care i-a pus la 
grea încercare dîrzenia și mîndria.

încurajat de sprijinul și simpa-

O scenă din film

și losana Mareș sînt cele

Manifestări 
cu prilejul 

aniversării a 150 
de ani de la

nașterea
lui N. V. Gogol

Miercuri după-amiază, a avut 
loc la Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. din Capi; 
tală, sub auspiciile Consiliului 
general A.R.L.U.S. și ale Uniu
nii Scriitorilor din R.P. Romînă, 
o festivitate consacrată aniver
sării a 150 de ani de la naște
rea marelui scriitor rus N. V. 
Gogol.

Tov. Mihai Gafița, secretar 
al Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Romînă, a vorbit cu acest pri
lej despre viața și opera mare
lui scriitor clasic rus. Vorbito
rul a subliniat locul important 
pe care Gogol îl ocupă în 
istoria literaturii ruse și univer
sale, cît și prețuirea deosebită 
de care se bucură opera sa în 
ța. i noastră.

In continuare, actori a> Tea
trului Armatei au prezentat ac
tul al II-lea din piesa „Căsă
toria" de N. V. Gogol prezen
tată pînă acum cu mult succes 
de aproape 300 de ori pe scena 
acestui teatru.

★

Tot cu prilejul aniversării a 
150 de ani de la nașterea scri
itorului N. V. Gogol, miercuri 
seara, la Casa de Cultură a 
sindicatelor din București, a 
fost organizată o seară literară 
cu tema „Umanismul lui N. V. 
Gogol".

A vorbit Galina Maevski, lec
tor universitar. Membri ai cer
cului de teatru ai Casei de cul
tură raionale „1 Mai" au citit 
din opera marelui clasic al li
teraturii ruse și universale.

★

în holul Casei prieteniei 
romîno-sovietice A.R.L.U.S. a 
fost organizată o expoziție de 
fotografii înfățișînd aspecte din 
viața și opera lui N. V. Gogol, 
scene din cunoscutele sale piese 
prezentate pe scenele sovietice 
și romînești. Expoziția mai cu
prinde și o vitrină cu diferite 

romînă și în 
operelor lui

ediții în limba 
limba rusă ale
N. V. Gogol.

(Agerpres)

AUR
tia tovarășilor și prietenilor, Nau
ris se avîntă cu înfocare în 
învățătură și în acțiunea de 
muncă patriotică. El organizează 
astfel dărîmarea unor ruine ră
mase din timpul războiului pentru 
a se construi pe locul lor un teren 
de sport al școlii. Coborînd în sub
solul acelor ruine are însă surpri
za de a-l găsi acolo pe fostul res
ponsabil de magazin Lazdan și pe 
bunicul său, aflînd că unele măr
furi și aparate de laborator pen
tru școală nu se scufundaseră în 
mare cum susținea fostul respon
sabil, ci fusese furate de Laz
dan care le transportase într-o as
cunzătoare, avînd complicitatea 
bunicului. O mare luptă se dă în 
sufletul curat al băiatului : pe de 
o parte ar vrea să-și facă datoria 
de om cinstit, denunțîndu-l pe ti
călosul de Lazdan, iar pe de altă 
parte îi e milă de bunicul său bă- 
trîn și bolnav, care n-ar rezista ru
șinii de a fi arestat ca unealtă a 
unui tilhar. Chinurile lui sufle
tești se întețesc atunci cînd Nauris 
își dă seama că nu va putea îna
poia aparatele de laborator de care 
școala are atita nevoie, fără ca să 
se prindă urma hoților. In cele din 
urmă însă, in marea lui dragoste 
pentru colegi, pentru școală și în
vățătură, el se hotărăște să înapo
ieze școlii pe ascuns întîi aparatul 
de proiecție, apoi un microscop. 
Profesorul Dzilna care-l dușmănea 
și care stătea la pîndă, îl surprin
de însă asupra faptului, il acuză 
de hoție și cere eliminarea lui din 
școală.

In fața acestei situații Nauris nu 
găsește altă soluție decit să-l îm
piedice pe adevăratul hoț să mai 
facă rău și să dispară pentru a 
nu-și pune în primejdie bunicul, 
îl surprinde pe Lazdan cînd în
cearcă să fugă din oraș și face ca 
acesta să fie prins de miliție dar 
inima nu-l lasă să plece, se întoar
ce înapoi, gata să suporte orice 
consecință. Așa află că prietena lui

30 ani de la Congresul 
Sindicatelor Unitare

Utemistele Stela Ghiță, Maria Blidaru , 
mai tinere avicultoare de la G.A.S. Aradul Nou din regiunea Ti
mișoara. In întîmpinarea Festivalului Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena, împreună cu tovarășele lor de muncă, s-au an
gajat să crească prin muncă volu ntară un număr de 10.000 pui 

de găină.
Foto: P. LUNGU

Fiecare tînăr — i 
pentru economii

un luptător
(Urmare din pag. l-a)

angajamente pe măsura posibili
tăților lor.

S-a constatat de asemenea că nu 
peste tot se acordă atenția cuve
nită antrenării unui număr cît mai 
mare de tineri în mișcarea de in
venții și inovații. O asemenea si
tuație există la uzinele „MAO 
ȚZE-DUN" unde comitetul

-----

Vizitele d-lui 
Sterling W. Cole

Miercuri dimineața dl. Sterling 
W. Cole, director general al Agen
ției internaționale pentru energia 
atomică, însoțit de d-nii Johan Hal
berstadt și Witold Lisowski, func
ționari ai Agenției, au vizitat la 
Institutul de fizică atomică al Aca
demiei R. P. Romîne reactorul ato
mic, ciclotronul și laboratoarele de 
cercetări.

Oaspeții au fost însoțiți de acad. 
Horia Hulubei, directorul Institutu
lui de fizică atomică al Academiei 
R. P. Romîne, acad. Șerban Țiței- 
ca și prof. univ. Florin Ciorăscu, 
directori științifici ai institutului, 
de reprezentanți ai Comitetului pen
tru energie nucleară al Consiliului 
de Miniștri al R- P. Romîne, pre
cum și de prof. univ. Valeriu No- 
vacu, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, reprezen
tantul țării noastre în Consiliul 
guvernatorilor a] Agenției interna
ționale pentru energia atomică.

In timpul vizitei dl. Sterling W. 
Cole s-a interesat de programul de 
lucru al reactorului atomic și ciclo- 
tronului și de rezultatele obținute 
de cercetătorii romîni în direcția fo
losirii energiei atomice în scopuri 
pașnice în diferite sectoare ale eco
nomiei și științei.

In cursul zilei, oaspeții au avut 
o întrevedere cu tovarășul G. Gas
ton-Marin, președintele Comitetului 
pentru energie nucleară al Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne.

In timpul Întrevederii au fost dis
cutate modalitățile de colaborare 
între Agenția internațională pentru 
energia atomică și R. P. Romînă.

(Agerpres)

UTM se ocupă insuficient de antre
narea tinerilor în mișcarea de ino
vații, deși aceasta constituie una 
din căile importante de realizare 
a economiilor.

Consfătuirea a scos în evidentă 
faptul că tinerii din întreprin
derile raionului „V. I. Lenin“ au 
posibilitatea de a realiza în acest 
an importante economii in produc
ție. Pentru aceasta este necesar însă 
ca organizațiile de bază U.T.M. să 
antreneze pe fiecare tînăr muncitor, 
tehnician și inginer in această ac
țiune, să analizeze periodic în adu
nări generale rezultatele obținute 
de tineri, și să-i îndrume pe aceștia 
ca la baza angajamentelor luate 
să stea realizările obținute în pro
ducție. Comitetul raional UTM 
„V. I. Lenin" va trebui să sprijine 
și să îndrume mai concret munca 
organizațiilor de bază UTM. In 
acest scop s-a propus organizarea 
unui larg schimb de experiență 
între diferite organizații UTM cu 
același specific privind căile și me
todele de mobilizare a tinerilor la 
realizarea unor cît mai importante 
economii în producție pentru în
florirea patriei noastre socialiste.

Se împlinesc 30 de ani de la luționară. Gongresul 
Songresul sindicatelor unitare ------*- -
care a avut Ioc ia Timișoara între 
2-5 aprilie 1929.

Congresul s-a desfășurat la în
ceputul marii crize economice care 
a zguduit din temelii lumea capi; 
talistă. Griza, cu efectele ei 
pustiitoare, a bîntuit și țara noa
stră, pe care burghezia și moșie- 
rimea o aserviseră imperialiștilor 
străini. încă înainte de izbucnirea 
crizei, situația clasei muncitoare, 
a țărănimii muncitoare și a altor 
pături ale poporului se înrăutățise 
foarte mult. Șomerii se numărau 
cu zecile de mii. Prețul alimente
lor, impozitele, chiriile, sporeau 
mereu, în timp ce amenzile înju
mătățeau salariile de mizerie. Cla
sele stăpînitoare voiau să arunce 
toate greutățile crizei pe spinarea 
maselor populare. Venit cu acest 
scop la cirma țării, guvernul reac
ționar Maniu—Vaida intensifică 
jefuirea bogățiilor țării, cerînd tot
odată muncitorilor, „să-și strîngă 
cureaua".

In aceste împrejurări, Partidul 
Comunist din Romînia aflat în ile
galitate și-a luat sarcină să ridice 
la luptă masele populare, să strîn
gă toate nemulțumirile într-un sin
gur șuvoi revoluționar îmbinînd 
lupta pentru revendicări economi
ce cu lupta politică îndreptată îm
potriva regimului burghezo-moșie
resc, împotriva pregătirilor pentru 
războiul antisovietic.

In condițiile create de criza eco
nomică și de politica burgheziei 
și moșierimii de aruncare a tutu
ror poverilor pe spinarea celor 
ce muncesc se impunea organiza
rea luptei unite a proletariatului 
pentru zădărnicirea planurilor ca
pitaliste, era necesar să se inten
sifice lupta pentru făurirea unită
ții mișcării sindicale. In aceste 
condiții a fost organizat Songre- 
sui Sindicatelor Unitare între 2-5 
aprilie 1929 la Timișoara. Alegerile 
delegaților au avut un caracter 
larg de front unic muncitoresc la 
care au luat parte atît muncitorii 
încadrați în sindicatele unitare cît 
și muncitorii înscriși în sindicatele 
reformiste sau neorganizați.

Prin componența delegaților, 
prin problemele dezbătute, congre
sul de la Timișoara a avut carac
terul unui congres care a exprimat 
interesele întregii muncitorimi din 
Romînia. @u toată atmosfera de 
cruntă teroare, (clădirea în care 
avea loc congresul a fost tot 
timpul înconjurată de trupe ținu
te sub stare de alarmă), cu toate 
manevrele unor elemente refor
miste, oportuniste, ca Muller și 
alții, congresul s-a desfășurat în
tr-un spirit de combativitate revo-
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oaa mai bună, care l-a ajutat tn 
situațiile cele mai grele. Daina, 
fiica noii responsabile a magazinu
lui, a fost prinsă de furtună pe 
mare într-o barcă pe care Laz
dan o stricase pentru a-l face 
să piară chiar pe Nauris. 
Curajosul tînăr nu pregetă să 
se avînte în ajutorul prietenei. 
Se hazardează pe valurile înfuriate 
într-o barcă șubredă. Tot orașul 
s-a adunat pe plajă, temător pentru 
soarta celor doi. Trec ore înfrigu
rate, dar tinerii nu dau nici un 
semn de viața. Atunci cînd înțeleg 
că l-au pierdut pe Nauris, un tî
năr atît de bun și cinstit, chiar și 
cei care nu-l simpatizează încep 
să-l regrete profund. intr-un acces 
de durere nestăpinită, plin de re- 
mușcări, bunicul mărturisește că 
el l-a ajutat pe Lazdan, mai mult 
fără să înțeleagă bine despre ce 
este vorba, apoi fiind șantajat și 
mituit, arată cît de crud și de laș 
a fost cînd a lăsat si cadă bănuiala 
asupra bunului său nepot.

Dar puternicele ambarcațiuni și 
hidroavioane trimise în căutarea 
celor doi și-au îndeplinit misiu
nea. Nauris și Daina au fost sal
vați, vor învăța iar împreună în 
frumoasa școală nouă și vor face 
exerciții pe terenul de sport, la ale 
căror construcții au muncit din 
plin, cu elan, în timpul liber. O 
dramă care ar fi însemnat pieirea 
și dezonoarea unui tînăr în alte 
condiții, s-a sfîrșit cu bine aici, 
căci în societatea sovietică tovară
șii se ajută între ei, adevărul și 
dreptatea ies totdeauna ca untde
lemnul la suprafață. Nu putem în
cheia fără a remarca îndrăzneala 
concepției și priceperea cu care 
și-a ecranizat scenariul regizorul 
Leonid Leimanis, convingerea cu 
care G. Rittemberg și V. Vilipa au 
interpretat rolurile celor doi eroi 
principali, făurind un film bogat 
în învățăminte etice de preț pen
tru tineret.

B. DUMITRESGU

De la începutul anului și pînă la 15 martie, colectivul de muncă al 
întreprinderii „Mao Țze-dun** din Capitală a realizat economii de ma
terii prime în valoare de circa 230.000 lei. Colectivul sec
ției de mecanică reductoare a economisit peste plan în perioada ia
nuarie — februarie peste 65.000 lei.

In fotografie: maistrul Chiriță Grigore controlînd cotele unei car
case de unitate de pompaj — după desen 
rabotorul loan Uțan. Rabotorul Ioan Uțan este 
avînd o depășire lunară a planului de producție

— la care lucrează 
fruntaș in tnuncă 

de 20 25 ia sută.

la fotbal
în 8 orașe din țară s-au disputat 

miercuri meciurile din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei R.P.R." 
la fotbal. Singura surpriză a fost 
înregistrată la Oradea unde echipa 
C.S.M. Baia Mare a învins cu sco
rul de 2—0 pe Știința Cluj. Dintre 
cele 10 echipe din categoria A care 
au evoluat în optimi au mai fost 
eliminate Farul Constanța, U.T. A- 
rad și Steagul Roșu Orașul Stalin. 

Iată rezultatele înregistrate : Su
ceava : Dinamo Bacău—Textila 
Botoșani 4—1 (3—1); Deva: Au
rul Brad—Minerul Aninoasa 2—1 
(1—0); Brăila: Petrolul Ploești— 
Știința Galați 3—0; Ploești : Ra-

Azi se dă startul în cursa ciclistă 
dotată cu „Cupa Federației Romîne

ga—Varșovia. Cursa se desfășoară 
tn 4 etape măsurînd 370 km. Prima 
etapă se va disputa pe traseul 
București — Giurgiu — București 
(120 km) cu sosirea în jurul orei 
17 pe stadionul Dinamo. Cea de-a 
doua etapă este programată vineri 
pe ruta București — Băicoi — 
București (140 km).

(Igerrpres)

București—Farul Constanța 
(0—1); Craiova: Progresul 

București—C.F.R. Timișoara 2—0 
(1—0); Cîmpina: C.C.A.—Steagul. 
Roșul Orașul Stalin 3—1 (0—0); 
Sibiu: Dinamo București—U.T.A- 
rad 1—0 (1—0).

După cum se vede, pentru sfer 
turtle de finală care vor avea loc 
la 20 mai, s-au calificat 6 echipe 
din categoria A, o echipă din ca
tegoria B (C.SM. Baia Mare) și 
o formație din categoria C (Aurul 
Brad). Semifinalele competiției 
sînt programate la 3 iunie, iar fi
nala la 14 iunie.

(Agerpres)

Astăzi de la ara 13 din Piața U- 
niversității se dă startul in prima 
cursă ciclistă internațională de 
fond a anului dotată cu „Cupa fe
derației romîne". La această com
petiție participă în afara celor mai 
buni rutieri romîni și cicliștii lotu
lui R. D. Germane curg se pregă
tesc In vederea celei de-a Xll-a 
ediții a „Cursei Păcii", Berlin—Pra-

1 a chemat 
măsele proletare să organizeze 
greve de masă pentru ziua de 
muncă de opt ore, pentru stabilirea 
unui nivel minim de salarii, pen
tru dreptul de organizare, liberta
te de Întrunire, libertatea presei 
etc., pentru legalizarea P.C.R. si 
a organizațiilor revoluționare de 
masă, pentru amnistie generală, 
politică și militată. Congresul a 
dezbătut ppoblema atragerii tine
retului muncitor în cadrul sindica
telor unitare și a antrenării lui în 
luptele greviste. Totodată congre
sul s-a ridicat cu hotărire împo
triva pregătirii războiului antiso- 
vietic.

Congresul de la Timișoara a re
prezentat un moment însemnat ir) 
lupta pentru unitatea clasei mun
citoare. El a stabilit ca sarcină de 
căpetenie a sindicatelor unitare 
refacerea unității sindicale pe baza 
recunoașterii principiului luptei de 
clasă și a solidarității internațio
nale a proletariatului.

Hotărîrile congresului au stîrnit 
furia guvernului reacționar care, 
pentru înfăptuirea planurilor sale 
ticăloase de jefuire a maselor și 
de pregătire a războiului antis'o- 
vietic urmărea nimicirea mișcării 
sindicale revoluționare. Guvernul 
burghezo-moșieresc a organizat 
atunci cunoscuta provocare crimi
nală împotriva congresului. Luînd 
ca pretext înmormîntarea bravului 
luptător comunist Ion Fonaghi, 
erou al clasei muncitoare, guver
nul a trimis armata și poliția îm
potriva participanților la congres. 
La numai cîteva zile după această 
provocare, în toiul unei campanii 
deșănțate contra comuniștilor, gu
vernul a decretat „dizolvarea" sin
dicatelor unitare, a interzis presa 
sindicală și a arestat sute de 
muncitori.

In ciuda terorii însă, clasa mun
citoare a continuat lupta pentru 
interesele ei vitale. La cîteva luni 
de la odioasa provocare de la Ti
mișoara a izbucnit greva minerilor 
de la Lupeni urmată de alte greve 
și acțiuni ale clasei muncitoare 
care au culminat cu eroicele lupte 
din februarie 1933 ale ceferiștilor 
și petroliștilor conduși de Partidul 
Comunist.

_ Luptlnd consecvent pentru zdro
birea oportunismului și reformis
mului în mișcarea muncitorească, 
P.C.R. a izbutit să înfăptuiască 
unitatea mișcării sindicale în 
toamna anului 1944 și să refacă 
unitatea politică, ideologică și or
ganizatorică a clasei muncitoare 
prin crearea Partidului Muncito
resc Romîn, pe baza principialității 
de clasă și a ideilor atotbiruitoare 
ale marxism-leninismului.

Astăzi, cînd clasa muncitoare 
este clasă conducătoare în stat, 
sindicatele au cu totul alt rol de- 
cît în trecut. Sub conducerea par
tidului ele mobilizează masele 
largi de oameni ai muncii In lupta 
pentru construirea socialismului și 
ridicarea continuă a nivelului lor 
de trai material și cultural, apără 
interesele oamenilor muncii 
contribuie la măreața operă de 
ducare a poporului muncitor 
spiritul socialismului.

ȘÎ
e-
in

Născuți în furtună — Patria, 
București, Gh. Doja, 1 Mai ; Intre 
noi părinții — Republica, 
Sahia ; Nauris — Magheru, __
tnal, 8 Martie ; Comicos — V. Alee, 
sandri, 1. C. Frimu, Flacăra ; Co
munistul — Lumina, M. Eminescu; 
Alo?... Ați greșit numărul! — 13 
Septembrie, Grivița, Volga ; Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Maxim Gorki. 
Timpuri Noi, Alex. Popov ; Volun
tarii — Victoria, înfrățirea între 
popoare, Libertății ; Patru pași în 
nori — Tineretului, G. Coșbuc ; O 
cursă, obișnuită — Viasile Roaită, 
Miorița ; Moralitatea d-nei Dulska
— Cultural, B. Delavranc - i, 30 De
cembrie ; Legenda dragostei — 8 
Mai ; Ani de neuitat — C. David ; 
Un clntec din caval — T. Vladiml- 
resou. Olga Bancic ; Dezertorul — 
Arta ; D-ale carnavalului — 23 Au
gust, Drumul Serii; Melba — Don- 
ca Simo ; Căi greșite — Ilie Pmti- 
lie ; La ordinele dv. — Munca ; 
Paginile trecutului — N. Bălcescu; 
Prima zi — Aurel Vlaicu ; Răsfă
țatul — G. Bacovia, Clubul C.F.R. 
„Grivița Roșie" ; Fata cu chitara
— 16 Februarie.

Alex.. 
Cen-

TIMPUL PROBABIL
Pentru următoarele trei zile tn 

tară : vreme rece cu deosebire in 
jumătatea de nord-est a țării, unJe 
cerul va fi schimbător. In restul 
țării cer mai mult acoperit și prc:i. 
pitații temporare. Vtiitul va sufla 
tare la început, apoi va slăbi în in
tensitate. Temperatura în scădere : 
minimele vor oscila între minus 6 
și plus 5 grade, iar maximele in. 
tre_5 și 15 grade. In nord-estul 
țării brumă și îngheț nocturn.
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Mesajul adresat 
Consiliului

de N. S. Hrușciov 
pe întreaga Indie

Ecouri la notele adresate de
U.R.S.S. puterilor occidentale

P. S. D. G. saluta 
posibilitatea începerii 

tratativelor
BONN 1 (Agerpres). — TASS 

transmite: Notele adresate de U- 
niunea Sovietică puterilor occiden
tale în problema conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe și a 
conferința la nivel înalt au un 
ecou favorabil în rândurile cercu
rilor politice din R. F. Germană. 
După cum transmite agenția 
DPA, vicepreședintele P.S.D.G., 
Wehner, a declarat la 31 martie 
în legătură cu notele sovietice că 
partidul său salută posibilitatea în
ceperii tratativelor. Bl a cerut ca 
Occidentul să vină la masa trata
tivelor cu propuneri proprii și să 
nu se ii mi teze doar la respingerea 
propunerilor sovietice. Abia acum 
începe, după părerea lui Wehner, 
etapa cea mai grea a drumului.

Comentariile 
ziarelor grecești

ATENA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ziarele din Atena pu-

blică la 31 martie la loc de frunte, 
sub titluri mari, expunerea note
lor guvernului sovietic adresate gu
vernelor țărilor occidentale în pro
blema convocării conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe.

Ziarul ,Jilephteria" subliniază 
că Uniunea Sovietică a venit în 
întimpinarea puterilor occidentale, 
primind propunerile lor și demon- 
strînd prin aceasta năzuința de so
luționare a problemelor internațio
nale pe calea tratativelor.

Ziarul „Kathimerini" arată că în 
urma propunerilor sovietice în pro
blema germană și în problema 
Berlinului, în prezent s-au creat 
perspective favorabile pentru solu
ționarea problemelor internațio
nale. „Avghi“ scrie că puterile oc
cidentale trebuie să renunțe în ca
drul conferințelor internaționale 
care vor avea loc la tactica tergi
versării și a respingerii neînteme
iate a propunerilor sovietice „ceea 
ce împiedică ducerea de tratative 
serioase'. Opinia publică mondială 
,jiu poate rămâne indiferentă. Ea 
cere lichidarea focarelor de încor
dare și în primul rind soluționarea 
problemei Berlinului și a celor
lalte probleme internaționale''.

Divergențe de păreri 
între puterile occidentale 

în abordarea concretă 
a problemei germane

WASHINGTON 1 (Agerpres).— 
După cum transmit agențiile de 
presă occidentale, în comunicatul 
asupra convorbirilor duse în ziua 
de 31 martie de miniștrii de Exter
ne ai Angliei, Franței și S.U.A. se 
spune printre altele : „Cei trei mi
niștri constată cu satisfacție accep
tarea de către UjR.S.S. a propu
nerilor de a se ține o conferință 
a miniștrilor Afacerilor Externe la 
Geneva, la 11 mai, în cazul cînd 
guvernul elvețian va fi de acord 
cu aceasta. Cei trei miniștri rea
mintesc că în notele respective 
adresate U.R.S.S. ei au precizat 
pozițiile lor în ce privește legătu
ra dintre conferința miniștrilor de 
Externe și conferința la nivel înalt, 
precum și problema consilierilor 
germani".

Corespondenții de preisă constată 
„atitudinea vagă" a celor trei mi
niștri occidentali în comunicatul 
publicat și atribuie acest fapt pozi. 
fiilor oarecum diferite ale Angliei,

ce privește 
a problemei 

informează

Franței și S.U.A. în 
abordarea concretă 
germane. După cum 
United Press International, purtă
torul de cuvînt american, Andrew 
Berding, secretar de stat adjunct, 
a declarat că „există mai multe 
divergențe de păreri între aliați în 
ce privește strategia ce trebuie 
adoptată la viitoarele tratative cu 
sovieticii în problema germană, în 
problema Berlinului și cea a secu
rității europena". Berding a refu
zat să specifice care sînt aceste di
vergențe. Existența acestor deose
biri de păreri a fost recunoscută 
și de purtătorul de cuvînt britanic.

In comunicatul final cu privire 
la convorbirile de la Washington, 
publicat în aceeași zi, se spune că 
„miniștrii Afacerilor Externe ai pu
terilor occidentala se vor întruni la 
Paris la 29 aprilie pentru a con
tinua pregătirile în vederea confe
rinței cu Uniunea Sovietică".

O precizare oficială engleză
Otto Grotewohl Încheierea Tratatului 

de pace cu Germania 
ar fi o lovitură mortală dată militarismului

BERLIN 1 (Agerpres). — ADN 
transmite: Otto Grotewohl, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
RD. Germane, a făcut o declarație 
pentru postul de radio Praga. In a- 
ceastă declarație șeful guvernului 
Republicii Democrate Germane a 
subliniat că încheierea Tratatului 
de pace cu Germania ar constitui 
o lovitură mortală dată militaris
mului german. Totodată, a remar-- 
cat O. Grotewohl, s-ar crea con
diții extrem de favorabile pentru 
apropierea celor două state germa
ne pe calea creării unei confederații 
ca premisă pentru reunificarea Ger
maniei. Concomitent ar fi create 
toate premisele necesare creării în 
Europa centrală a unei zone denu- 
clearizate. In acest fel, poporul ger* 
man ar putea aduce o contribuție 
importantă la cauza destinderii în
cordării internaționale. O. Grote-

wohl a subliniat că printre proble
mele care trebuie soluționate se 
află și rezolvarea pe cale pașnică 
a problemei Berlinului Occidental.

O. Grotewohl a declarat că în 
Republica Democrată Germană a 
fost îndeplinit acordul de la Pot
sdam în timp ce în Republica Fede
rală Germană au venit din nou la 
putere vechile forțe imperialiste. A- 
ceastă situație extrem de primej
dioasă din Germania Occidentală 
constituie principalul obstacol în 
calea progresului pașnic și demo
cratic din întreaga Germanie.

LONDRA 1 (Agerpres). — A- 
genția Reuter transmite : La 1 
aprilie un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe a 
declarat că s-a creat „o oarecare 
confuzie" datorită unei știri trans
mise de la Washington (nu de că
tre agenția Reuter) privind pozi
ția Angliei în ce privește legătura 
dintre conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe și conferința la ni
vel înalt cu Uniunea Sovietică.

In știre se arăta că Anglia îm
preună cu S.U.A. și Franța au 
sprijinit declarația că vor partici
pa la conferința la nivel înalt nu
mai dacă la conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe va fi realizat un 
progres.

Dar, la 26 martie, în nota sa a- 
dresată Moscovei, Anglia arăta că

va participa bucuros la conferința 
la nivel înalt, „de îndată ce mer
sul lucrărilor conferinței miniștri
lor Afacerilor Externe va justifica 
ținerea conferinței la nivel înalt". 
Ea nu a insistat asupra faptului 
că miniștrii Afacerilor Externe în- 
tîi să realizeze progrese.

Reprezentantul Angliei a decla
rat la 1 aprilie că nu a putut găsi 
nici o declarație a celor trei puteri 
că Anglia, împreună cu S.U.A. și 
Franța, pune accentul pe progre
sul realizat la conferința miniștri
lor Afacerilor Externe. El a amin
tit că săptămîna trecută, primul 
ministru Macmillan a declarat 
Camera Comunelor : „Probabil 
toți considerăm că conferința 
nivel înalt va avea loc".

legătură 
Festival 
și Slu - 
loc in

ROMA. — Ziarul „Unita" » 
publicat apelul Comitetului 
Central al Federației Tineretu
lui Comunist Italian adresat ti
nerilor comuniști în 
cu cel de-al VII-lea 
Mondial al Tineretului 
denților care va avea
curînd. Tinerii comuniști ita
lieni se spune în apel, salută 
mișcarea pentru coexistență 
pașnică din Austria, Italia și 
din lumea întreagă în legătură 
cu apropiatul Festival. Comite
tul Central al Federației Tine
retului Comunist Italian chea
mă pe tinerii comuniști să co
laboreze cu toate organizațiile 
de tineret în cadrul întîlnirilor, 
manifestațiilor,. întrecerilor de 
tot felul care vor avea loc în 
Italia în perioada pregătirii 
Festivalului și chiar în perioa
da Festivalului, în spiritul prie
teniei tineretului din lumea în
treagă.

In memoria 
luptătorilor din 

mișcarea 
de rezistența 

împotriva fascismului
BERLIN.—Aproximativ 1.500 

de tineri și tinere din cele două 
state germane — participanți 
la cel de-al II-lea Congres pe 
întreaga Germanie al tineretu
lui muncitor — au vizitat in
cinta fostului lagăr de concen
trare de la Buchenwald și au 
cinstit memoria lui Ernst Thăl- 
mann, eminent conducător al 
clasei muncitoare germane, u- 
cis acolo în mod mișelesc la 
18 august 1944. Participanții 
la congres au depus numeroase 
coroane în memoria celor 
56.000 luptători din mișcarea 
de rezistență din diferite țări 
ale Europei care au pierit în 
acest lagăr.

A 5-a conferință 
națională a Uniunii 
Tineretului Comunist 

din Chile

Comunist din Chile 
intensificării luptei 
pentru eliberarea

Condamnarea 
unor spioni în R.D.G.

BERLIN 1 (Agerpres). — La 31 
martie, la tribunalul regional din 
Potsdam a luat sfîrșit un proces 
care a demonstrat încă o dată că 
Berlinul occidental este un centru 
internațional al activității subver
sive împotriva țărilor lagărului 
socialist. în fața tribunalului au 
compărut inginerii Herbert Heine 
și Karl Kastner, precum și func
ționarul Walter Hahn. Conformîn- 
du-se directivelor organizației de 
spionaj vestberlinez, „Comitetul 
de anchetă al juriștilor liberi“, ei 
au cules informații despre lucră
rile de cercetări în domeniul in
dustriei chimice și date secrete 
despre comerțul exterior.

Tribunalul i-a condamnat pe 
Heine, Kastner și Hahn la 15, 13 
ți 1 ani închisoare.

La cartierul general de la Foin- 
tainblean (în apropiere de Paria), 
generalul american Lauris Nortstad 
și cel hitlerist Hans Speidel, ca și 
alți comandanți ai N.A.T.O. se 
pregătesc să serbeze cu multă 
pompă aniversarea a zece ani de 
la semnarea, la 4 aprilie 1949, a 
pactului Atlantic, care a consfințit 
orearea blocului N.A.T.O. (Orga
nizația Tratatului Nord Atlantic). 
In același timp, miniștrii de Exter
ne ai puterilor occidentale și ex
perții lor militari, se întrunesc la 
Washington într-o sesiune jubili
ară a Consiliului Nord-Atlantic, 
principalul organism al blocului 
N.A.T.O. — instrumentul politicii 
imperialiste „de pe poziții de 
forță".

Pentru milioane de francezi, en
glezi, italieni sau belgieni, jubileul 
N.A.T.O. este un prilej de triste 
reflexii. Instrument al agresiunii, 
al activității subversive și diversio
niste pactul Atlanticului de Nord 
amenință popoarele cu războiul 
nuclear și aruncă pe umerii oame
nilor muncii povara peste măsură 
de grea a cursei înarmărilor.

Povara cheltuielilor 
militare

S-a calculat că în cei zece ani 
care au trecut de la înființarea 
N.A.T.O., cheltuielile militare ale 
acestei organizații s-au ridicat la 
peste 500 miliarde dolari și ele 
continuă să crească. Cu acești 
bani, pustiul Saharei s-ar fi putut 
transforma într-o grădina înflori
toare, s-ar fi putut lichida criza 
de locuințe din țările membre ale 
N.A.T.O., s-ar fi putut da de lu
cru pentru milioane de șomeri 
din țările capitalista s-ar fi 
putut îmbunătăți nivelul de 
trai al popoarelor din țările parti
cipante Ia „comunitatea atlantică".

Dar lucrurile stau cu totul alt
fel. Țările membre ale pactului, 
care servesc și drept gazde pentru 
bazele americane, trebuie să con
tribuie din greu la efortul de ne
contenită mărire a alocațiilor mi
litare impus de acesta, repartizînd 
sume tot mai însemnate din bu
getele lor pentru febrila cursă a
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SANTIAGO DE CHILE—La 
1 aprilie s-au terminat lucrările 
celei de-a cincea conferințe na
ționale a Uniunii Tineretului 
Comunist din Chile. în raportul 
prezentat de secretarul general 
al Uniunii, Manuel Gomez, sa 
subliniază că tineretul chilian 
este victima mizeriei și șomaju
lui. Tinerii muncitori chilieni 
nu au nici o posibilitate de cul
turalizare și de ridicare a ni
velului profesional.

Manuel Gomez a insistat asu
pra necesității organizării unui 
congres extraordinar al Uniunii 
Tineretului 
în vederea 
tineretului 
națională.

In cadrul cursurilor de poli- 
tehnizare organizate la o școală 
de 11 ani din Praga-Vokovice, 
elevii din clasele a 8-a și a 
9-a au urmat în timpul iernii 
mai multe lecții teoretice de 
construcții șj de arhitectură și 
acum, sub conducerea arhitectei 
Z. Trzicka, lucrează la macheta 
unui nou cartier ce va fi ridicat 
în apropierea școlii lor. In 
cursul primăverii și verii, tine
rii vor ajuta la construirea nou
lui cartier.

(Foto: CTK-Praga)

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov, a adresat Consi
liului Păcii pe întreaga Indie un 
mesaj în care își exprimă adînca 
convingere că lupta pentru pace 
și prietenie între popoare, pentru 
interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen, pentru încetarea expe
riențelor cu această armă de ex
terminare în masă se va încheia 
cu succes.

Mesajul este un răspuns la scri
soarea președintelui Consiliului 
Păcii pe întreaga Indie, Sunderlal 
și a secretarului general al acestui 
Consiliu, Romesh Chandra. In 
scrisoarea lor adresată conducă
torului guvernului sovietic ei își 
exprimă speranța că conferința de 
la Geneva va fi încununată de 
succes și că între state va fi sem
nat un acord cu privire la înceta
rea pentru totdeauna a experien
țelor cu arma nucleară.

N. S. Hrușciov declară că dacă 
popoarele vor cere cu hotărâre și 
fermitate să se pună capăt, o dată 
pentru totdeauna, experiențelor cu

și cu hidrogen, vorarma atomică 
fi biruite orice greutăți pe“ care le 
creează adepții „războiului rece" 
și ai cursei înarmărilor atomice în 
calea luptei popoarelor pentru în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară.

N. S. Hrușciov subliniază ro
lul deosebit de important al parti
zanilor păcii în această luptă. El 
împărtășește întrutotul părerea 
conducătorilor Consiliului Păcii pe 
întreaga Indie că anul 1959 poate 
deveni anul de cotitură de pe „ca
lea cursei înarmărilor și războiu
lui rece" pe calea păcii și priete
niei între popoare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. consideră că a- 
cum, cînd în urma eforturilor Uni
unii Sovietice, la conferința de la 
Geneva s-a ajuns la realizarea u- 
nei înțelegeri asupra unei serii de 
probleme, este necesar să fie găsi
tă cît mai repede cu putință o so
luționare reciproc acceptabilă și 
în alte probleme asupra cărora nu 
s-a căzut încă de acord.

Printre acestea se numără pro
bleme cum sînt normele de votare 
în Comisia de control, principiul

complectării personalului posturi* 
lor de control și a grupurilor de 
inspecție și normele de trimitere 
a acestor grupuri pe teren în ve
derea examinării unor cazuri 
neidentificate.

N. S. Hrușciov declară că dru
mul spre un acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară va fi deschis dacă în re
zolvarea acestor probleme puteri
le occidentale vor manifesta dorin
ța de a ține seama și de interesele 
Uniunii Sovietice și vor renunța 
la cererile lor neîntemeiate care 
pun Uniunea Sovietică într-o si
tuație de inegalitate.

In încheierea mesajului său șe
ful guvernului sovietic subliniază 
ca Uniunea Sovietică va continua 
și de acum înainte să tindă spre 
realizarea unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma a- 
tomică și cu hidrogen, care după 
părerea sa ar constitui un prim 
pas spre interzicerea totală a a- 
cestei arme și ar crea condiții fa
vorabile pentru folosirea uriașei 
forțe a nucleului atomic, exclusiv 
în folosul cauzei păcii și progre
sului.

Interviu cu ministrul Educației
al Republicii Irak

Masuri In domeniul învățămîntului fl culturii • Relațiile culturale 
cu alte țări • „Sîntem gata să semnăm 

cu Romînia"
un acord cultural

BAGDAD 1 (Agerpres). — Mi
nistrul Educației al Republicii Irak, 
generalul Mohheidin Abdul Hamid 
a acordat un interviu trimisului 
special al Agenției Romîne de pre
să „Agerpres".

Refeirindu-se la măsurile înfăp
tuite de guvernul Republicii Irak 
în domeniul învățămîntului și cui 
turii, M. A. Hamid a declarat că 
revoluția din 14 iulie a dus la 
transformări și în domeniul învăță
mîntului.

In acest scurt interval de 8 luni 
guvernul a luat măsuri pentru îm
bunătățirea sistemului de învăță- 
mînt, reușind să obțină o serie de 
realizări în acest domeniu. O pri
mă realizare este mărirea numă
rului școlilor. In aceste opt luni au 
fost deschise peste 400 de noi școli 
primare. Invățămîntul universitar 
era puțin dezvoltat înainte de re
voluție. Acum el a început să se 
dezvolte. Dacă anul trecut numărul

studenților din întreaga țară se ri
dica la 1.200, a spus Hamid, anul 
acesta avem 4.000 de studenți. Noi 
am acordat burse studențești, lucru 
care înainte de revoluție nu exista. 
Sumele acordate pentru burse sînt 
apreciabile și intenționăm ca anul 
viitor să mărim și mai mult aceste 
sume. De aseraanea, pentru a pu
tea satisface cerințele de cadre de 
specialiști în domeniul industrial, 
tehnic și agricol intenționăm să 
trimitem cît mai mulți studenți 
care să-și continue studiile sau să 
se specializeze în străinătate.

O altă sarcină importantă care 
ne stă în față este lichidarea anal
fabetismului lăsat de regimul tre
cut care se ridică la o cifră destul 
de mare — aproximativ 85 la sută 
din populația țării.

Răspunzînd la întrebarea în le
gătură cu relațiile culturale ale 
Irakului cu celelalte țări, ministrul 
Educației a spus că Irakul vrea să

Scrisoarea de protest adresată 
de guvernul R. P. Albania 

guvernului grec
TIRANA 1 (Agerpres).

A.T.A. transmite: La 31 martie 
1959 guvernul R. P. Albania a a- 
dreșat guvernului grec, prin secre
tarul general al O.N.U., Dag 
Hammarskjoeld, o scrisoare în 
care protestează în modul cel mai 
hotărît împotriva faptului că la 30 
martie 1959, 15 soldați greci înar- 

' mâți cu mitraliere, puști automate 
și puști au pătruns pe teritoriul 
albanez unde au organizat o am
buscadă în apropiere de satul al
banez Bratșan, raionul Bilisht. 
Soldații greci l-au omorât pe sol
datul albanez Hajdar Bekir Hodja 
și l-au rănit grav pe soldatul Baj- 
ram Shaban Hysa.

Guvernul R. P. Albania amin
tește în scrisoare că a mai atras

— atenția O.N.U. asupra altor crime 
și acțiuni dușmănoase ale forțelor 
armate grecești și asupra cazuri
lor de violare flagrantă a integri
tății teritoriale și a suveranității 
R. P. Albania.

Guvernul R. P. Albania cere ca 
guvernul grec să ia măsuri de pe
depsire a celor vinovați de crima 
de la 30 martie și să pună capăt 
politicii și acțiunilor dușmănoase 
împotriva R. P. Albania, care îm
piedică stabilirea relațiilor nor
male între cele două țări vecine și 
care amenință pacea în Balcani. 
Guvernul albanez își rezervă drep
tul de a cere despăgubiri pentru 
daunele provocate de forțele arma
te grecești Ia 30 martie 1959.

Ce a adus N.A.T.O
țărilor occidentale

înarmărilor lan
sată de S.U.A. —• 
țara conducătoa
re a blocului 
N.A.T.O. Astfel, 
membru euro
peni ai alianței 
atlantice acoperă 
66 la aută din 
costul materiale

lor de război, 80 la sută din costul 
cheltuielilor de întreținere a for
țelor armate ale pactului ți 80 la 
sută din așa-zisele cheltuieli de 
„suprastructură".

Sarcinile financiare uriașe im
puse țărilor membre ale pactului 
N.A.T.O. agravează dezechilibrul 
economiei naționale — ți așa des
tul de serios — dintr-o serie de 
țări occidentale. Astfel, peutru 
anul fiscal actual, bugetul militar 
al Angliei sporește cu 48,7 mi
lioane lire sterline in comparație 
cu anul trecut, cel al Germaniei 
federale cu 3 miliarde mărci. Alo
cațiile militare în Belgia ating a- 
proape 13 miliarde franci ; în Da
nemarca un miliard coroane.

Dacă pînă la un moment dat 
cheltuielile legate de cursa înar
mărilor au stimulat, în mod arti
ficial, producția capitalistă în 
unele ramuri acum ele au început 
sa o tragă în mod vizibil și im
placabil în abisul crizei. Ele au a 
gravat procesele care în condițiile 
economiei capitaliste duc inevita
bil la o criză de supraproducție, 
restrîngînd o parte însemnată a 
producției de consum, micșorând 
cererea solvabilă a maselor și de
zechilibrând și șubrezind balanța 
de plăți și valutară din majoritatea 
țărilor capitaliste.

Toate acestea au dus la aceea 
ca în acest moment, care coincide 
cu jubileul N.A.T.O., fenomenele 
de criză să fie înregistrate în toate 
țările care fac parte din alianța 
nord-atlantică. „Miracolul" eco
nomic din Germania occidentală 
s a spart ca un balon de săpun, 
producția a început să scadă pro- 
vocînd înrăutățirea nivelului de 
trai. In Franța fenomenele cronice 
de criza se fac pretutindeni sim
țite și nu pot fi înlăturate prin 
nici un fel de măsuri de „austeri
tate". Comunitatea cărbunelui și

oțelului" a devenit o adevărată pa
coste pentru țările care fac parte 
din ea. In toate porturile europene 
de la Hamburg la Marsilia, de la 
Amsterdam la Bordeaux, restrân
gerea traficului imobilizează sute 
de navo.

Spectrul crizei
Fiind subordonate în întregime 

din punct de vedere politic, econo
mic și militar de S.U.A., țările care 
fac parte din pactul Atlanticului, 
suferă în prezent în mod direct 
influența fenomenelor care vădesc 
dezvoltarea unei crize economice 
în S.U.A. Aceasta face ca unul 
din fenomenele tipice ale situației 
economice a țarilor occidentale sa 
fie scăderea continuă a producției 
industriale. Cel mai greu lovită de 
acest fenomen este Anglia. După 
ce în anii 1956 și 1957 producția 
industrială a Angliei a stagnat, 
din aprilie 1958 ea a început să 
scadă, iar în octombrie nivelul 
producției a fost mai scăzut cu 
5 la sută decît cifra atinsă după 
război. Astăzi, aproximativ 20 la 
sută din capacitatea industrială a 
Angliei nu este folosită.

Fenomenele de criză se fac sim
țite și în industria extractivă a 
oțelului și textilelor din Germania 
occidentală. Acum ele se intensi
fică în construcțiile navale. „O 
mare parte din șantierele navale 
privesc cu neliniște în viitor" — 
scrie ziarul „Die Andere Zeitung". 
In același timp, 14 milioane de 
tone de cărbune nevîndute zac în 
minele din Ruhr. Față de anul 
trecut reducerea producției este de 
14 la sută la oțel, de 17 la sută Ia 
fontă, de 13 la sută la laminate.

Italia, a cărei economie este 
una din cele mai slabe din cele 
șase țări care au aderat la „piața

comună" — organism economic al 
N.A.T.O., suferă grele consecințe. 
După cum anunța la începutul a- 
cestui an, Biroul Central de Sta
tistică din Italia, ritmul producției 
industriale a scăzut simțitor în 
primele opt luni ale anului trecut. 
Agricultura, industria construc
toare de mașini și construcțiile 
■înt ramurile cele mai greu lovite.

Criza „comunității cărbunelui și 
oțelului” a produs adevărate ra
vagii în Belgia. Stocurile de căr
bune nevindut din această țară de
pășesc cu 20 la sută producția 
totală a anului 1959. Aceasta a 
dus Ia o adevărată catastrofă na
țională. După cum subliniază zia
rul „Tribune de Geneve" perspec
tivele acestui an sînt la fel de ne
gre ca și cărbunele nevindut din 
depozite".

Sacrificii grele pentru 
masele populare

Povara grelei situații economice 
fost aruncată aproape în între- 

umerii maselor largi
a 
gime pe 
populare din țările subjugate de 
N.A.T.O.

In interiorul țărilor occidentale, 
monopolurile accentuează asupri
rea economică și politică a oame
nilor muncii care plătesc cu grele 
sacrificii apartenența acestor țări 
la alianțele agresive ale imperia
lismului. 0 consecință directa a în
cetinirii ritmului producției indus- 

a 
nu-

triale este creșterea continua 
șomajului. In Italia, de pildă, 
mărul șomerilor înregistrați la 
sfîrșitul lunii februarie 1958 
ridica la 2.134.244. La aceasta tre
buie adaugat faptul că în ultimii 
zece ani peste 2.000.000 de italieni, 
și în primul rind muncitori indus
triali și agricoli, au emigrat în 
căutare de lucru. Potrivit statisti-

cilor oficiale, numărul șomerilor 
din Anglia este de peste 620.000. 
In realitate, după cum relatează 
presa sindicală, numărul șomerilor 
a trecut de un milion. Zeci de mii 
de tineri care nu au de lucru nu sînt 
înregistrați pe listele de șomeri. 
In Germania occidentală, niciodată 
șomajul nu a apărut atît de preg
nant și n-a crescut 
atît de mari ca în 
încă de la începutul anului 1958, 
numărul șomerilor trecuse de 
1.300.000.

Un caracter deosebit de grav ia 
șomajul în Franța. Numărul șome
rilor parțiali este în prezent 
2.500.000. Chiar și patronii 
nevoiți să recunoască, după cum 
arată ziarul financiar „La 
Francaise", că „primejdia e gravă". 
La aceasta se adaugă faptul că zeci 
de mii de oameni ai muncii tineri 
sînt scoși din producție și trimiși 
să moară în Algeria.

Cheltuielile uriașe provocate de 
cursa înarmărilor sub egida 
N.A.T.O. provoacă de asemenea 
creșterea inflației, urcarea prețu
rilor la articolele de primă nece
sitate, scăderea salariilor reale.

Cele peste 400 de baze militare 
ale Statelor Unite aflate pe teri
toriul țărilor N.A.T.O. constituie o 
adevărata pacoste pentru locuitorii 
acestor țări : zeci de kilometri 
pătrați de pămînt sînt smulși agri
culturii, cresc impozitele pentru 
întreținerea ocupanților care de
servesc aceste baze.

îu proporții 
1957—1958.

de 
sînt
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O victimă ~ tineretul
se

Tineretul din țările membre ale 
N.A.T.O. nu este numai o rezervă 
de carne de tun pentru armatele 
atlantice. El este în același timp 
una din victimele politicii deșănțate 
a cursei înarmărilor. Datorită uria-

șelor cheltuieli 
pentru înarmare, 
care se fac, de 
pildă, în Germa
nia occidentală, 
alocațiile pentru 
sănătatea copii
lor și tineretului 
sînt mai mult de
cît infime. Ca ur

mară '■ acestui fapt, după cum 
arăta publicația vest-germană 
„Tagesspiegel” fiecare al treilea 
oopil de școală și fiecare al treilea 
ucenic din Republica Federală este 
bolnav. De curînd ziarul englez 
„Daily Herald" a publicat foto
grafia tânărului Dennis Porter, în 
vîrstă de 17 ani, caro trăiește la 
Blackwood orașul de mineri 
Walles. Porter caută de luni 
zile cu disperare un serviciu, 
întreaga Anglie există zeci și 
de mii de asemenea „tineri 
prisos". După cum scrie 
problema lui Dennis Porter ca și a 
celor de o seamă cu el constituie 
o adevărată „tragedie națională". 
In anul 1959, un număr de a- 
proape 700.000 de tineri va absolvi 
diferite școli din Anglia. Aproape 
o treime din ei vor trebui să 
numai decît înregistrați în 
dența șomerilor. Adolescenții 
meri datorită mizeriei nu mai 
alt drum decît acela al încălcării 
legii. Din cele 11.000 de infracțiuni 
grave, care se săvîrșesc în Anglia, 
în fiecare săptămînă, cel puțin ju
mătate sînt opera unor adoles
cenți sub 20 de ani. In Franța 
nnde miliarde de franci se iro
sesc pentru războiul din Algeria 
salariul muncitorilor de 14—18 ani 
este cu 50 la sută mai mic decît 
salariul muncitorilor în vîrstă caro 
prestează aceeași muncă. Rolland, 
un tînăr de 19 ani, scria de curînd 
într-o scrisoare adresată revistei 
„Timpuri Noi" : „Lucrez zilnic cîte 
9—10 ore și piimesc 1000 de lire 
pentru ziua de muncă de 8 ore. 
Această sumă nn-mi permite satis
facerea nici măcar a nevoilor mi
nimale pentru un tînăr ca mine".

Iată soarta pe care N.A.T.O. o 
rezervă milioanelor și milioanelor 
de tineri.
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Cursa înarmărilor — consecința

• apartenenței la N.A.T.O. 
■tituie o uriașă povară 
masele populare din țările capita
liste, constituie o primejdie pentru 
pacea lumii.

Manifestările de nemulțumire, 
care capătă mari proporții, ale 
populației vest-europene împotriva 
prezenței trupelor americane pe 
teritoriile naționale și împotriva 
cheltuielilor militare extrem de ri
dicate impuse de subordonarea a- 
cestor țări alianței atlantice, deter
mină chiar și din partea guverne
lor respective o atitudine tot mai 
puțin entuziastă față de planurile 
cercurilor conducătoare ale 
N.A.T.O. Ministrul de Externe al 
Danemarcei, Hansen, a declarat 
recent că presiunile care se exer
cită asupra acestei țări pentru a se 
obține o sporire cu 40 la sută a 
cheltuielilor ei militare nu pot fi 
luate în nici un caz în considerare, 
din cauza situației economice grele 
în care se află țara. Revista bri
tanică „Time and Tide“ arată că 
Olanda manifestă rezerve similare 
în ceea ce privește sporirea chel
tuielilor militare.

Existența pactului agresiv 
N.A.T.O. agravează continuu pro
blemele economice și politice care 
stau în fața guvernelor țărilor din 
Europa occidentală și creează un 
pericol grav pentru pacea și secu
ritatea Europei și a întregii lumi. 
In lumina acestei situații apar 
deosebit de pregnante constatările 
făcute în recenta Declarație a 
guvernului Uniunii Sovietice că 
„nu se mai poate întîrzia luarea 
de măsuri care să pună capăt înar
mărilor și „războiului rece“ sau 
care să permită să se facă macar 
primii pași în această direcție".

Jubileul N.A.T.O. este un jubi
leu trist pentru popoarele ale 
căror țări fac parte din aceasta 
organizație. Ele își dau tot mai 
mult seama că numai lichidarea 
blocurilor agresive imperialiste, de 
ganul N.A.T.O., încetarea cursei 
înarmărilor, desființarea diferite
lor bariere împuse de occident în 
calea relațiilor comerciale normale, 
constituie calea spre apărarea păcii 
și securității, spre prosperitatea 
popoarelor.

— con- 
pentru

I. MANEA
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lărgească relațiile cultura)» 
toate țările lumii. „încheierea de 
acorduri culturale cu o serje de țări 
socialiste a subliniat el este na 
fapt pozitiv".

Reiferindu-se la legăturile cuHu< 
rale dintre Irak și Romînia, M. A, 
Hamid a spus: Legăturile cultu
rale cu Romînia ar fi folositoare 
în primul rând pentru Irak date 
fiind progresele Romîniei pe plan 
culturali, precum și în domeniul in-; 
dustriei, tehnicii, agriculturii, care 
știm că sînt destul de mari. Spe* 
răm să facem schimb de studenți si 
experți în domeniul tehnic și cul
tural, să organizăm schimburi de 
vizite, conferințe etc. Schimburile 
culturale duc la întărirea prieteniei 
între popoare și la întărirea păcii 
în lume. Sub vechiul regim Romî
nia nu era deloc cunoscută în Irak. 
Acum, după revoluție, cînd Irakul 
a stabilit legături cu toate po
poarele, dorim să cunoaștem și 
realizările din Romînia. Sîntem 
gata să semnăm un acord cultural 
cu Romînia și am dori ca acest 
lucru să aibă loc cît mai curînd. 
Sînt convins că semnarea unui 
asemenea acord va fi urmată de 
vizite reciproce și că experții noștri 
în domeniul învățămîntului vor pu
tea folosi și experiența Romîniei 
în acest domeniu.

MOSCOVA. — Se anunță ofi-> 
cial că Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, a primit 
invitația lui Kliment Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., de a face o vizi
tă de prietenie în Uniunea Sovieti
că în prima jumătate a lunii aprilie.

PEKIN. — După cum transmite 
Agenția China Nouă, la 30 mar
tie Consiliul Kanbu de pe lîrigă 
Pancen-Ertni și întregul cler con
dus de consiliul, precum și popu
lația civilă au adresat președin
telui Republicii Populare Chineze, 
Mao Țze-dun și premierului Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
Ciu En-lai o telegramă în care 
declară că sprijină cu hotârîre or
dinul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze cu privire la dizolvarea 
guvernului local tibetăn și lichi
darea definitivă a rebeliunii din 
Tibet.

BAKU. — Sovietul Suprem al 
R.Ș.S. Azerbaidjene a numit-o pe 
Taira Tairova în funcția de mi
nistru al Afacerilor Externe al Re
publicii. Taira Tairova este una 

. dintre primele femei din Azerbaid
jan care în anii puterii sovietice 
a absolvit învățămîntul tehnic și 
a obținut diploma de inginer pe
trolist. In prezent ea deține titlul 
de candidat în științe tehnice și 
este docent al Institutului indus
trial din Azerbaidjan.

PEKIN. — La 1 aprilie între o- 
rele 10,37 și 11,26 un avion ame
rican de recunoaștere de tipul 
B-57 a pătruns în spațiul aerian 
al R. P. Chineze în regiunea insu
lelor Iusan și Husan, provincia 
Șehian, și a insulei Tunghin, pro
vincia Fukien. Purtătorul de cu
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a fost 
autorizat să adreseze cel de-al 
48-lea avertisment serios în legă
tură cu provocările avioanelor mi
litare ale S.U.A.

LONDRA. — Potrivit relatărilor 
agenției Reuter, de la 1 ianuarie, 
în Nyassaland au fost arestate 
953 de persoane.

ANKARA. — Agențiile de presă 
transmit că un avion de transport 
tip C. 124, aparținînd forțelor ae
riene militare americane staționate 
Ia baza militară Adana, din sudul 
Turciei, s-a prăbușit imediat după 
decolare.

Din sfărîmăturile avionului au 
fost scoși patru morți.

BUENOS AIRES. — în semn 
de protest împotriva ocupării de 
către poliție a clădirii sindicatului 
textiliștilor, muncitorii de la fa- 
bridle textile din Argentina au 
declarat la 31 martie o grevă ge
nerală de patru ore.

PHENIAN. — Au fost inaugu
rate comunicațiile aeriene regulate 
între Pekin și Phenian. La 1 apri
lie a plecat din Phenian spre Pe
kin primul avion de pasageri.


