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Organ Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor

Noi brigadieri 
au plecat 
la Onești

CLUJ (prin telefon de la co
respondentul nostru).

Ieri după-amiază, la Comitetul 
regional U.T.M.-Cluj a fost o ani
mație deosebită. Aproape 80 de 
tineri brigadieri, dintre cei mai 
buni tineri din cuprinsul regiunii, 
plecau spre șantierul național al 
tineretului de la Onești. înainte 
de plecare, tinerii au închegat dis
cuții despre munca patriotică pe 
care o desfășoară tineretul patriei 
noastre pe șantiere, despre roman
tismul muncii de brigadier.

Iată-i într-un colț al sălii de 
festivități a comitetului regional 
U.TM. pe tinerii Vasile Rus, Du
mitru Ștefan, Ion Bubui și Ale- 

^fiyndru Baciu, veterani ai muncii 
pe șantierele tineretului de la Nă

vodari, Bicaz și Onești, vorbind 
cu un grup de tineri care pen
tru prima dată voț pleca pe șan
tier despre condițiile de muncă și 
de viață ale brigadierilor de pe 
șantierele naționale ale tineretului.

— Trebuie să dovedim că meri
tăm pe deplin cinstea de a deveni 
brigadieri, spunea Iosif Lohandi, 
un tînăr vînjos cu privirea pă
trunzătoare care a fost fruntaș tot 
timpul cit a muncit ca brigadier 
pe Șanț ferul național aț tineretu
lui de la Bicaz.

— Știm că munca este grea, dar 
pe noi nu ne sperie greutățile, 
împreună cu brigada mea, a spus 
tînărul Francisc Vereș, ne vom în
trece cu toate celelalte brigăzi 
pentru cele mai mari realizări în 
munca pe șantier, pentru o înaltă 
disciplină și ținută morală.

Hotărîrea de a munci pe șan
tier cu abnegație a fost unanimă.

— Ne vom înapoia de pe șan
tier, cu steagul de fruntași, a în* 
tărit tînărul Vasile Rus, în aplau
zele puternice ale tuturor briga
dierilor.

în cursul după-amiezii cei 80 de 
tineri au plecat pe șantierul de la 
Onești.

De ce nu s-a redus

P. PAL1U

prețul de cost la fabrica
a

Construcția școlii 
e pe sfirșite

r Școala cea veche din satul Fo- 
lești de Sus, raionul Horezu, deve- ,___ __________ __
nise neîncăpătoare. Propunerea pjanificată de reducere a prețului 
sfatului popular de a se construi o <je cost. In această perioadă fa- 
nouă școală mai spațioasă a fost brjca trebuia 
primită cu deosebit interes de că
tre țăranii muncitori din acest sat. 
La chemarea organizației de partid, 
printre țăranii muncitori, au 
participat prin muncă voluntară la 
construcția noului local de școală 
zeci de tineri din comună. Îndru
mați de organizația U.T.M. oi au 
adus un deosebit aport la construi
rea noului local de școală. Au ve
nit să muncească voluntar la a- 
ceastă construcție, și cadrele di
dactice. In prezent se lucrează la 
finisarea acoperișului.

Folosind ca agitatori cei 
buni utemiști, organizația U.T.M. 
din comună a reușit să mobilizeze 
un număr mare de tineri care au 
efectuat numeroase ore de muncă 
■ oluntară la această construcție.

Intre cadrele didactice s-au re
marcat în mod deosebit în muncă 
tov. Ion Istovescu, directorul școlii, 
profesorii Ioan Groza. Ștefan Tra- 
nescu și Ovidiu David, iar dintre 
tineri Iorgu Berbete, Dumitru Ni- 
colaescu, Alexandru Buceag și alții- 
Consiliul de construcție al școlii 
și-a luat angajamentul ca pînă la 
deschiderea noului an școlar să 
fie dat în folosință noul local de 
școală.

SERGIU NICOLAESCU
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„Ștefan Gheorghiu
primul trimestru al acestui 
colectivul fabricii „Ștefan 

Gheorghiu" din Capitală — fa
brică specializată în încălțăminte 
ușoară — nu și-a realizat sarcina

să economisească 
prin reducerea prețului de cost 
835.000 lei și a realizat în primele 
două luni numai 12.000 lei. Ca 
urmare, prețul de cost planificat 
pe perechea de sandale a fost 
depășit în ianuarie cu 3,17 lei, iar 
în februarie cu 2,14 lei.

La fabrica „Ștefan Gheorghiu" 
circa 70 la sută din numărul total 
al muncitorilor sînt tineri. Se 
pune deci întrebarea ce au făcut 
tinerii, cum au fost mobilizați de 
organizația U T.M. la descoperirea 
și valorificarea rezervelor interne 
pentru reducerea prețului de cost 
al produselor î

Consumurile specifice 
pot fi reduse

din prețul de cost 
reprezintă în a- 

ceastă fabrică costul materiei pri
me și al materialelor auxiliare. 
Deci principala atenție trebuie în
dreptată în spre reducerea consu
murilor specifice de materii și ma
teriale. Mulți tineri au obținut re
zultate bune în această direcție. 
Fabrica se mîndrește cu tineri ca 
Petre Dobrescu I, Constantin Ni- 
colae, Ștefan Ferenț, Neagu Pa- 
nait și alții care lună de lună

80-90 la sută 
al produselor îl

Primăvară, tinerețe
Foto : S. ȘTEFANESCU

printr-o folosire rațională a ma
teriei prime realizează însemnate 
economii. Petre Dobrescu I, de 
exemplu a economisit în primul 
trimestru al acestui an circa 10 
metri de pînză, iar Florea Nicolae 
a economisit numai în luna mar
tie 9 m. pînză branț.

Faptele dovedesc că dacă există 
preocupare în această direcție, 
consumurile specifice pot fi reduse 
și se pot realiza astfel economii 
însemnate. Din păcate insă, nu toți 
tinerii sînt antrenați în această 
importantă acțiune de reducere a 
consumurilor specifice la materiile 
prime.

...De curînd cîțiva croitori au 
propus o nouă formă de organizare 
a muncii, in echipe de cile 2 lu
crători. In acest fel echipa pri
mește materialul înireg, îl utili
zează mai bine, rămin mai puține 
cupoane, se realizează economii. 
La modelul nr. 671 de exemplu se 
economisesc în condițiile croitului 
individual 20 cm. liniari de pînză 
la 100 de perechi încălțăminte. în 
echipe de cîte 2 lucrători se poate 
economisi circa 80 cm. Conducerea 
sectorului, membrii comitetului 
U.T.M. însă deși s-au convins de 
avantajele acestei inițiative n-au 
luat măsuri pentru extinderea ei 
în toată secția.

Posibilități de reducere a consu
murilor specifice, de realizare a 
unor economii sînt încă multe. Re
ducerea spațiilor dintre tipare, 
croirea in același timp a mai mul- !- 
tor numere 
tnonioasă a 
programelor 
perechi de 
care reduce 
cupoanelor, iată numai citeva din 
aceste posibilități încă nefolosite 
din plin.

In prezent tălpile pentru san-

dale se ștanțează în fabrică- Cau
ciucul Vine de la Combinatul de 
cauciuc ,,Jilava" în plăci, de multe 
ori supradimensionate, neomogene. 
De la ștanțare râmin astfel nu
meroase deșeuri. 7n fabrică, la ora 
actuală există peste 15 vagoane cu 
asemenea deșeuri care zac nefolo
site. Ce imense economii ar rea
liza fabrica dacă de pildă Ministe
rul Industriei Bunurilor de Consum 
ar găsi posibilitatea ca fabrica 
,,Ștefan Gheorghiu" să primească 
da la Combinatul de cauciuc „Ji
lava" tălpile ștanțate. In acest fel 
s-ar economisi anual cauciuc in 
valoare de aproape 1.000.009 lei, 
s-ar elimina o seamă de operații 
care se fac in momentul de față 
ceea ce ar face să crească în mod 
considerabil productivitatea muncii, 
iar deșeurile rămase ar putea fi 
întrebuințate de către Combinatul 
de cauciuc.

Iată dar citeva posibilități care 
folosite ar duce la reducerea con
sumurilor specifice și pe această 
cale la realizarea unor importante 
economii, la reducerea prețu’ui de 
cost al produselor fabricii. Din pă
cate insă comitetul UT.M. de la 
fabrica „Ștefan Gheorghiu" nu a 
luat toate măsurile pentru antrena
rea largă a tuturor tinerilor munci
tori in bătălia importantă a redu
cerii consumurilor specifice. Așa 
se face că aici tinerii nu au răs-

Pasiunea pentru tehnică a în
demnat tot mai multi tineri de 
la Șantierul Naval Maritim 
Constanta către cursurile de 
minim tehnic, orsanizate pen
tru ridicarea calificării profe
sionale. Inginerul Gheorghe 
Dimoiu, responsabilul cursului 
de minim tehnic de la secția 
mecanică se ocupă cu grijă de 
fiecdre tînăr:

In fotografie: o discuție cu 
tinerii despre prelucrarea piese
lor. La măsurat, piesa, este 
exactă.

în secția cazangerie a uzinelor 
„1 Mai" din Ploești au intrat 
cîțiva tovarăși. Secretarul comi
tetului U.TM. din întreprindere, 
unul dintre ei, a făcut un gest 
larg cu mîna explicînd celorlalți:

— Aici lucează cei mai mulți 
dintre tinerii înscriși pentru școa
lă.

— Atunci să începem de aici.
Și comisia de selecționare a 

tinerilor muncitori care doresc să 
urmeze cursurile școlii serale me
dii și-a început activitatea. Ce
rerile care trebuiau examinate 
erau numeroase. In adunările ge
nerale U.T.M. din secții, prin sta
ția de radioamplificare, prin in
termediul actualilor elevi la cursu
rile medii serale, Hotărîrea parti
dului și guvernului cu privire la 
îmbunătățirea învătămîntului se
ral și fără frecvență de cultură 
generală și superior a fost larg 
popularizată. Noile condiții care 
deschid muncitorilor drum larg 
către învățătură au fost dezbătu
te și cunoscute de către tinerii 
din uzină.

Ei consideră hotărîrea partidului 
și guvernului ca o măsură din
tre cele mai importante care ur
mărește crearea unei intelectuali
tăți provenite din rindurile cla
sei muncitoare și a țărănimii 
muncitoare, legată puternic de 
năzuințele acestora. Tinerii înțe
leg că în fața clasei muncitoare 
se deschid largi posibilități pen
tru însușirea culturii, că ei sint 
chemați să învețe pentru a deveni 
oameni înaintați, constructori pri- 
cepuți ai socialismului.

Pînă în acest moment, în care 
a început să-și desfășoare activi
tatea comisia de selecționare (ea 
este compusă din reprezentanți 
ai comitetului de partid, direcțiu
nii, comitetului de întreprindere, 
comitetului U.T.M., serviciului 
cadre și învățămînt din întreprin
dere precum și un reprezentant 
el școlii medii serale din Ploești.) 
s-au înscris pentru cursurile se
rale medii un număr de peste 240 
de tineri muncitori din uzină.

Membrii comisiei discută cu 
tinerii care și-au exprimat dorința 
să învețe despre modul în care 
se achită de sarcinile de pro
ducție, cum își îndeplinesc sar
cinile obștești, despre nivelul 
lor de cunoștințe generale. Cu 
tovarășii lor de muncă mem
brii comisiei discută despre com
portarea lor generală. La unele 
din aceste întrebări răspunde se
cretarul comitetului U.T.M. Cei pe

comisia i-a selecționat pentrucare ______ _
a urma cursurile învătămîntului 
seral și fără frecvență sînt peste 
200. Printre, ei sînt și strungarul 
Nicdlae Oprinoiu, rectificatorul 
Constantin Turturică, electricianul 
Constantin Curelea, strungărița 
Georgeta Cazan și mulți alții. De 
ce i-a selecționat comisia ? Tînă
rul Vasile Coman, de exemplu, do
rește să urmeze cursurile clasei a 
Vlll-a. Printre cei de la sudură 
autogenă el este socotit fruntaș. La 
munca obștească participă cu 
multă dragoste. Cazangiul Hriș
că Ilie este alt tinăr de bază al 
secției, li place mult să citească 
și totdeauna își petrece cu folos 
timpul liber. Și el dorește să ur
meze clasa a VIII-a a școlii medii 
.serale. Pe Nicolescu Virgil, res
ponsabilul brigăzii fruntașe de 
strungari, îl cunoaște întreaga u- 
zină. Este un muncitor cu o vas
tă experiență în producție. Știe 
să organizeze bine munca sa și a 
tovarășilor săi. Brigada lui a 
cîștigat drapelul de brigadă frun
tașă pe întreg orașul Ploești. 
Toți tovarășii de muncă îl reco
mandă pentru cursurile medii se
rale.

Membrii comisiei discută cu tine
rii selecționați, le întărește hotă
rîrea de ă învăța, convingerea că 
au toate posibilitățile pentru a face 
față cu succes atit muncii în pro
ducție cit și învățăturii.

— Drumul spre învățătură în- 
tr-adevăr, nu este ușor — le a- 
trag atenția membrii comisiei. Dar 
veți primi tot sprijinul, tot ajuto
rul uzinei, profesorilor, al ingineri
lor. Va țrebui poate cîteodată să 
renunțați și voi la unele plimbări, 
va trebui să vă drămuiți mai bine 
timpul. Dar nu merită oare aceasta 
învățătura ? Membrii comisiei le 
dau în același timp tinerilor indi
cații cum să-și organizeze mai bine 
timpul pentru a putea face față cu 
succes învățăturii.

Și astfel comisia selecționează 
rînd pe rînd pentru cursurile șco
lii medii serale pe cei mai buni 
tineri în producție și în activita
tea obștească, demni de a deveni 
cadrele de muncitori specialiști, 
maiștri sau ingineri, care vor în
grașă rîndurile noii intelectualități 
a patriei noastre, ridicate din 
mijlocul clasei muncitoare.

Tineri muncitori la odihnă în sta
țiunea Buziaș

Mesaje și...
mesaje

A LIDIA POPESCU

(pentru îmbinarea .ar- (Continuare în pag. 3-a) 
tiparelor), dublarea 

de lucru de la 100 de 
încălțăminte la 200 
și mai mult numărul

-----•------ Departe, la 
răsărit al 
un punct

C. VICTOR

Gospodăria colectivă

Foto: D. F. DUMITRU

„9 Mai
In satul Coșești, raionul 

slui, s-a inaugurat zilele 
o gospodărie colectivă in 
intrat 87 de familii de 
muncitori.

In cinstea apropiatei 
sări a zilei independenței 
a Rominiei și a zilei victoriei a-

Va- 
acestea 
care au 

țărani

aniver- 
de stat

supra fascismului, noua gospodă
rie colectivă a primit numele „9 
Mai". In raionul Vaslui sînt a- 
cum 53 gospodării colective în 
care aproape 6.000 familii de ță
rani muncitori 
aproape 16.000

lucrează laolaltă 
ha. teren.

In cinstea Festivalului
Gospodăria agricolă colectivă 

din satul Pogonești, raionul Bîrlad 
crește și înflorește necontenit. Co
lectiviștii, tineri și vîrstnici, acor
dă o mare atenție sarcinii puse de 
partid de a folosi cit mai bine fie
care palmă de pămînt. Era însă 
în comună un teren de 25 hectare 
care din cauza accidentării aproa
pe că nu știai ce întrebuințare să-i 
dai. Diipă o matură chibzuință co
lectiviștii au hotărît să transforme 
acest teren într-o livadă cu nuci.

Brigada utemistă de muncă pa
triotică, al cărei comandant este 
Gută Iordache, a cerut să i se în
credințeze ei această lucrare pe 
care s-o efectueze în cinstea Festi
valului Tineretului de la Viena. 
Alunea s-a împărțit astfel : băieții 
să sape gropile, iar fetele să plan
teze pomii. Entuziaști și plini de 
avînt, tinerii brigadieri s-au apu
cat de lucru. In mai puțin de o 
săptămînă băieții au reușit să sape 
toate gropile.

PETRE VASILIU 
activist al Comitetului raional 

U.T.M. Bîrlad

Este incalculabilă recunoștin
ța pe care o datorăm minții o- 
menești care a avut viziunea 
celui dinții aparat de radio din 
lume. Cutia aceasta de dimen
siuni reduse (acum există mo
dele puțind încăpea intr-un bu
zunar) a venit parcă să con
firme basmele multimilenare ale 
tuturor popoarelor despre pute
rile năzdrăvane ale eroilor lor. 
De altfel copilului de doi ani. 
curios să știe cine cintă sau 
vorbește fără să se lase văzut, 
i se pare nespus de firească 
ideea că unul sau mai mulți pi
tici și-au găsit loc in cutie și 
că, atunci cînd acești pitici tac, 
este pesemne pentru că, in cli
pa aceea dorm sau mănincă. 
Adultul știe că aici este vorbo 
de unde herzime și, poate, diri 
penultima pagină a programu
lui de radio a învățat și unele 
detalii tehnice, totuși, deprinde
rea recepționării zilnice nu i-a 
tocit admirația candidă pentru 
faptul că acest lucru este in ge
neral posibil- Cu un cuvînt, deși 
revoluția tehnică a adus lumii 
contemporane minuni încă și 
mai mari, radioul rămine o cu
cerire uimitoare a umanității, 
incit poeții au fost mult prea 
zgirciți cu odele ce i se cuvin.

Insă geniala invenție a lui 
A. S. Popov, a avut o soartă 
ciudată. Drumul ei s-a bifur
cat : în fața unor microfoane 
tehnicește la fel de sensibile se 
pot rosti și adevăruri și min
ciuni, și îndemnuri la muncă 
nobilă 
menilor pașnici, 
stigări la bestiale 

masă. Adolf

(Agerpres)

Mecanizatorii de la G.A.S. Cobadin, regiunea Constanța, au început din vreme pregătirea uti
lajelor necesare recoltării păioaselor. Repararea combinelor și secerătorilor a fost executată pînă la 
**" * *• ' “ ' sută.

Gavril Ioancea, utemistul Dumitru David și Niculae Rosoagă, lucrează
28 IV. 1959 în proporție de 60 la 

In fotografie: comunistul 
la repararea unei combine.

pentru fericirea oa- 
dar și in- 
! asasinate 

in masă. Adolf Hitler a 
urlat vreme de 12 ani din stu
diouri perfect utilate. După 
război capitalismul imperialist 
folosește radioul pentru a lan
sa ,,vocile" sale instigatoare: 
milioane de cuvinte clocotitoare 
de ură sălbatică ori îndulcite 
de jalnică ipocrizie, îndreptaie 
către — dar de fapt împotriva 
— acelor țări care au instaurat 
domnia muncii, izgonindu-i pe 
profitori. Pentru radiodifuzarea 
dezgustătoarelor apeluri la t:n 
război atomic ale cutăror gene
rali occidentali, minunata in
venție a radioului nu poartă 
nici o vină, firește. Vinovat este 
sistemul care produce și scoate 
la iveală astfel de oficialități 
iresponsabile. întreaga omenire 
iubitoare de pace luptă în rîn- 
duri organizate pentru a-i reda, 
ce pe belicoși la neputință.

Dar Moscova Pekinul, Bucu- 
reștiul, Praga, Berlinul demo
crat și alte capitale ale țărilor 
iubitoare de pace, fac să 
circule, deasupra paralelelor 
și meridianelor glasul păcii 
și prieteniei între popoare. 
Cintecele lor proslăvesc mun
ca și dragostea, bucuria de 
a trăi și libertatea cîștigată, 
frumusețile pămîntului și lupta 
pentru un miine fără amenința
rea bombelor. Pe scala radiou
lui, locurile care marchează 
aceste posturi neclintite ale pă
cii sînt căutate zilnic de nenu
mărate milioane de oameni.

Mesajul acestor posturi de ra
dio este mesajul vieții.

ȘTEFAN IUREȘ

Un chip cunoscut
orizontul dinspre 
cîmpiei, se zărește 
negru, învăluit în 

praf, care înaintează cu iuțeală.
— El e, îmi spune un băiat de 

alături, întinzînd o mină într-acolo,
— De unde știi ?
— Păi așa umblă el. Parcă 

zboară.
Peste vreun sfert.de oră, călăre

țul e lingă noi. își azvîrle hățurile 
pe grumazul calului și vine repe
de să ne strîngă mîna. Ne invită 
apoi în sediul organizației U.T.M. 
E uri. tînăr 
niște haine 
praf. Fața-i 
înegrită de 
primăverii.

Mă uit la el cu atenție și figura 
lui luminoasă, deschisă ca o fe
reastră spre un suflet în care clo
cotește un patos tineresc entuziast, 
mi se pare cunoscută, familiară. 
Parcă l-am mai văzut undeva. La 
București, la Galați, Ia Constanța? 
Nu, nu l-am mai văzut niciodată. 
Și totuși aveam impresia că am în 

1 față o cunoștință veche. Mi-am dat 
seama apoi că ceea ce mi-l făcea 
apropiat și cunoscut era fură în
doială nu înfățișarea lui fizică, ci 
chipul lui moral de tînăr entu
ziast, care-și dăruie întreaga pu
tere muncii colectivului, pentru 
care fiecare si înseamnă efort, 
luptă. Da, mi-era cunoscut chipul

mărunțel, 
albăstrui, 
rotundă e 
viaturile

îmbrăcat în 
pline de 

de pe acum 
fi soarele

lui și“l simțeam apropiat, familiar, 
înlîlnisem de sute de ori, la sute 
de tineri ai generației noastre tră- 
săturile acestea, care, spre cinstea 
lor, le-au devenit comune, obiș-, 
nuitei

Dumitru Talambă e unul dintre 
ei, un ostaș din această armată de 
tineri entuziaști ai patriei noastre 
care muncesc în uzine,' în fabrici, 
pe șantiere, în agricultură. Dumi
tru a venit aici, la gospodăria de 
stat Dunărea anul trecut. Termina
se Agronomia la lași. Totul, locu
rile și oamenii, îi erau străine la 
început. îl mai stăpînea încă do
rul după meleagurile lui moldove
nești, cu care se obișnuise de mic. 
Oamenii erau acolo, i se părea 
lui, mai liniștiți, mai blajini. Aici 
erau ceva mai iuți, mai vioi. Mun
cind cu ei alături, Dumitru simțea 
că trebuie să-și schimbe pînă și 
firea. Trebuia să se adapteze la 
loc, la mediu, să devină un om al 
gospodăriei.

Și totul s-a petrecut firesc, sim
plu. Oamenii de-aici l-au făcut să 
devină al lor, să se simtă aici ca 
la el acasă. Cum ? Mi-a explicat 
că lupta aceasta necontenită, apri
gă, de zi și noapte, l-a cîștigat, l-a 
făcut să se descopere singur. A gă
sit aici oameni care se frămîntau 
și se zbateau ceas de ceas pentru 
ca gospodăria să meargă tot mai 
bine, să crească averea ei, pentru 
ca producția să sporească rioconte-

sa 
cu
a- 
a-

nit. Ceea ce nu cunoscuse concret, 
palpabil în școală, învață aici, în 
deosebi faptul că pentru fiecare 
kilograme de produs dat „peste* e 
necesară o luptă, o cheltuială de 
enernie omenească. Asta i-au ară- 
tal-o oameni ca Aron Costică, Ana 
Lavinaki, comuniști, brigadieri, 
care i-au devenit modele în viața 
și munca lui.

Și acum, cînd are pe seama 
o secție cu 70 de oameni și 
sute de hectare — o adevărată 
vere — simte cu necaz că nu-i
junge parcă toată ziua și o bună 
parte din noapte ca să facă tot cît 
ar vrea. Culturile de legume tim
purii, împrejmuite de rogojini, 
trufandalele care cresc sub geamu
rile ocrotitoare, care nu lasă să 
treacă decît căldura și lumina i-au 
dat grijile unei mame veghind 
creșterea copilului. Și ceea ce îi 
dădea încredere în izbînda împo
triva viaturilor care bîntuie aici, 
la marginea Bărăganului, împotri
va frigului era faptul că toți cei
lalți oameni, tinerii, erau alături 
de el necontenit. Maria Astofei și 
Maria Ciobotaru trăiau aceleași 
griji și emoții ca și el. Pentru că 
fiecare răsad era o miime din ave
rea aceasta uriașă a gospodăriei, a 
țării, pe care ei trebuie s-o spo
rească.

Dumitru e și secretarul organi
zației de bază U.T.M. din gospodă
rie. La început i-a fost parcă tea-

mă de sarcina asta atît de impor
tantă. O să aibă timp să facă toate 
treburile astea ? A fost o îndoială 
trecătoare — își spune el acum. 
Că e greu ? Asta e adevărat. Dar 
dacă totul in viață ar fi ușor și 
cuminte, fi s-ar face pur și simplu 
lehamite de tot. Asta a invățat-o 
aici. Cind scapă nițel de griji de 
la secție, se suie pe cal și fuge la 
centrul gospodăriei, stă de vorbă 
cu tinerii, controlează, ia măsuri. 
Discută cu locțiitoarea sa in legă
tură cu o vizită la fabrica de con
fecții din Brăila. E bine ca tinerii 
să meargă acolo, să stea de vorbă 
cu muncitorii, să învețe de la ei, 
să se împrietenească. Miine briga
da utemistă de muncă patriotică 
trebuie să iasă la lucru, să amena
jeze un teren sportiv. Trebuie să 
facă sport tinerii. In echipa de 
fotbal s-a înscris și el, ca extremă. 
Un. mecanic de la molopompe a 
venit pe la sediu. Dumitru îl ia de 
o parte, discută cu el, îl întreabă 
ce greutăți au și-l încurajează să 
nu se sperie de greutăți, de frig și 
de apă, să instaleze pompele la 
timp.

Cind termină treburile se suia 
pe cal și pleacă înapoi la secție, li 
așteaptă acolo alte treburi.

...Da, vedeți, pentru toate astea 
mi s-a părut cunoscut chipul lui 
și nu m-am mirat deloc întilnin- 
du-l acolo, in focul luptei.

ION BA1EȘU

Un nou record 
al oțelarilor reșițe ni
1 REȘIȚA (prin telefon).

Sînt abia 14 zile de cînd cuptoă 
rul nr. 3 de la Oțelaria Siemens! 
Martin a dat prima șarjă de oțel. 
Realizat în condiții tehnice supe
rioare, utilat cu instalații ți a-1 
parate din cele mai moderne, noul 
cuptor a reușit să înregistreze in
dici de utilizare de la o zi la alta 
tot mai mari. Deservit de tinerii 
topitori din echipele și brigăzile 
conduse de Florea Balan, llie Iva- 
novici și Dumitru Bordan, noul 
cuptor a ajuns încă din primele 
zile ale funcționării sa atingă a- 
ceiași indici ca celelalte cuptoare, 
iar apoi în saptămina de la 24 a- 
prilie la 1 Mai sa le și întreacă. 
Indicele realizat a spot it de la 
schimb la schimb pînă la 7,5 și 
chiar 8 tone oțel pe m.p. de vatra.

In ziua de 2 mai însă, cuptorul 
cel nou a bătut pină și cel mai 
înalt vîrf de producție cunoscut 
iu ‘î,!------ ‘ ’ — -
la 
zi 
pe

utilizarea cuptoarelor Martin 
noi în țară : a dat în această 
o producție de 9,28 tone oțel 
m p. de vatră cuptor. Semnifi

cativ este faptul că în această zi 
s au realizat Ia noul cuptor 4 
destupari, elaborîndu-se șarje de o 
mare capacitate.

Ca urmare a succeselor obținute, 
oțelarii reșițeni au dat pînă acum 
peste plan 19.009 tone oțel din an
gajamentul luat pe acest an.

N. CATANA I

sfert.de


analizat activitatea 
desfășurată în primul 
anului universitar de

Consecințele
indulgenței

dovedesc 
voință în i 

de a învăța.
împreună cu 

să

Fabrica 
din

institut
da 
in- 
Și

0 întâlnire 
neobișnuită

Cînd s-a 
profesională 
semestru al 
către studenții Institutului politeh
nic și ai Facilității de îmbunătățiri 
funciare din Galați, toată lumea 
s-a declarat mulțumită cu rezul
tatele obținute. S-au făcut compa
rații cu rezultatele obținute de 
aceiași studenți în sesiunea de 
examene corespunzătoare a anulm 
trecut și Concluzia a fost favora
bilă. Anul trecut în sesiunea din 
ianuarie la Institutul politehnic 
ai promovat examenele 35 la 
sulă din numărul studenților, iar 
la Facultatea de îmbunătățiri fun
ciare 27 la sută. Anul acesta pro
centul promovațiior s-a ridicat la 
48 la sută și respectiv la 35 la 
sută. Dar analiza nu trebuie fă
cută prin comparație cu o situa
ție pe care toată lumea a șoco- 
tit-0, la vremea cuvenită, sub orice 
nivel. Față de cerințele care se 
pun studenților, procentul amintit 
esie nesatisfăcător. Dacă s-ar fi a- 
nalizat situația la învățătură a 
fiecărui student ar fi apărut evif 
dent că alături de studenții buni, 
care au progresat 
alții cu c —Ț- r------—..... -
foarte slabă. Studenții anului III 
mecanică, de pildă, au avut de dat 
un singur examen în prima se
siune. Cu toate acestea 31 din 52 
de studenți nu s-au prezentat sau 
s-au prezentat și n-au promovat 
examenul. La anul V Facultatea 
de îmbunătățiri funciare, din 57 
de studenți au promovat examenul 
dj irigații doar 11. La anul I din 
111 studenți au promovat exame
nul de matematică doar 40. Iată 
dar că procentul, o cifră globală 
dată nu poate caracteriza pe de
plin situația reală.

Din păcate însă, organizația 
U.T.M. și asociațiile studenților, 
c.iiar și unii profesori au luat pro
centul crescut cu ceva al promo- 
vațildr față de cel de anul trecut 
drept argument suprem pentru sta
rea de liniște și automulțumjre 
care s-a instaurat în institut și în 
Facultatea 
ciare.

Ședințele 
cîtva timp 
Executiv al 
Biroului 
U.T.M.-Galați, In’ care a fost ana
lizată activitatea desfășurată (‘ ___ ,
asociațiile studenților și de orga- tați.'Și doar^ei „T..." ”_
nizația U.T.M. din Institutul po- dovedit zi de zi în cei trei ani de 

facultate că locul lor nu este în 
institut. Studenții n-au putut în
vinge însă obișnuința de a-și face 
concesii reciproce. Iar elementele 
înapoiate au profitat de. aceste 
slăbiciuni. Ei și-au tîrît de la un 
an Ia altul notele limită, dau me
reu corijențe și restanțe.

Opinia majorității studenților, 
care a dezaprobat atitudinea lene
șilor și chiulangiilor a influențat 
puternic și colectivul de studenți al 
anului ill mecanică. Aceiași stu
denți care dovediseră o atitudine 
lipsită de combativitate față, de co
legii lor, înțelegindti-și greșala pe 
care o savirșiscră, in adunarea ge
nerală U.T.M. ce a avut loc de 
curjnd au analizat din nou activi
tatea lor profesională, cerind cu 
hotărîre exmatricularea din institut 
a acelora care au dovedit total 
dezinteres față de învățătură

In urma aceslor ședințe de ana
liză și mai a'cs in urma ședinței 
care a avut loc în cadrul Biroului 
Comitetului regional U.T.M.-Galați, 
in activitatea organizației U.TA/t. 
și a Asociațiilor studenților din In
stitutul politehnic și Facultatea de 
îmbunătățiri funciare s-a produs o 
schimbare calitativă. Rlroul comi
tetului regional U.T.M. a analizat 
lipsa sa de preocupare pentru 
problemele studențești. In același 
timp, sub 
Comitetului 
lăți Biroul regional 
făcut o amplă analiză 
organizației U.T.M. și 
ciațiilor ’ studențești diri institut.

mereu, există
o situație profesională

de îmbunătățiri fun-

care au avut loc cu 
în urmă la Comitetul 
U.A.S.R. și in cadrul 

Comitetului regional

chiulangii leneși care se mulțu
mesc cu rezultate mediocre. Pre- 

■ gătirea in asalt, in preajma sesiu
nilor de examene este o deprindere 
care persistă în stilul de muncă al 
multor studenți Există la multi 
studenți tendința de a-și am.na 
mereu examenele,, ei își organi
zează și folosesc timpul liber fără 
discernămint, nu-și dozează echili
brat eforturile pe parcursul între
gului an universitar.

Leneșii și chiulangii s-au obiș
nuit însă să facă promisiuni, să 
fie crezuți pe cuvint, Iar în situa
ții critice, alunei cînd erau trași 
la răspundere, să ceară să lie a- 
jutați. Aceasta era portița lor de 
scăpare. împotriva elementelor 
înapoiate, lipsite de conștiință, 
care nu-și înțeleg menirea lor în 
facultate trebuia să se ia atitudi
ne categorică. Organizația U.T.M. 
și asociațiile studenților din insti
tut și din Facultatea de îmbună
tățiri funciare trebuiau să creeze 
in jurul acestor studenți o puter
nică opinie combativă, să determi
ne întregul colectiv de studenți să 
aibă față de aceștia o atitudine 
de reprobare. Concluziile care au 
fost trase în ședințele amintite, au 
precizat insă că aiit organizația 
U.T.M. cît și asociațiile nu s-au 
ridicat la înțelegerea acestor sar
cini, ci, dimpotrivă, au adoptat li
nia minimei rezistențe, limitîndu-se 
la analize și concluzii vagi! au 
luat hotărîri care apoi, pe nesim
țite au fost abandonate. Au lipsit 
măsurile hofărite, ferme, eficace. 
S-a creat astfel teren prielnic a- 
minărilor, indulgenței, tărăgânelii, 
ajungindu-se acolo îneît multi din 
studenți, chiar și unii profesori să 
se obișnuiască cu această situație, 
s-o califice firească. Atmosfera a- 
ceasta și-a pus amprenta asupra 
atitudinii unor studenți, care în 
numele „colegialității" — o prie
tenie prost înțeleasă — au iertat 
abateri de la disciplină, delăsarea 
în învățătură. -

La anul III mecanică, de pildă, 
au fost puși în discuția adunării 
generale U.T.M. doi studenți care 
repetă anul și care continuă să nu 
învețe, să nu vină regulat la 
cursuri. Colectivul de utemiști le-a 
găsit acestora chipurile „circum
stanțe atenuante",; iia mai ■ păsuit, 
le-a mai acordat timp de îndrep- 

de tare, au propus să mai fie aju- 
i doi studenți au

Important este faptul că înce- 
pînd cu această ședință Biroul co
mitetului regional U.T.M, a hotă
rî! să treaca de la stadiul discu
țiilor și constatărilor la măsuri 
practice, eficiente. S-a adoptat și 
un plan de măsuri care a și în
ceput să prindă viață. Se organi
zează discuții cu 
care
K-au 
Se 
lor 
său 
sarcinii 
pus ca 
didactice 
printre studenți, pentru a vedea 
care este situația și stadiul actual 
de pregătire a examenelor. Sondai 
jul acesta nu trebuie să urmă
rească a constata o stare de lu
cruri, ci să însemne un mijloc o- 
perativ de ajutorare a studenților, 
de stimulare a pregătirii lor pen
tru examene. Trebuie urmărit în
deaproape cum își respectă stu
denții angajamentele, iar colecti
vul să tragă la răspundere pe cei 
ce nu-și fac datoria.

In rîndttl studenților gălățeni se 
simte astăzi 
muncă, de 
profesionale 
neralizarea 
de muncă și alte măsuri care au 
fost aplicate au dus la impulsio
narea activității studenților.» Apare 
în mod evident faptul că atunci 
cînd organizația U.T.M. și Asocia
țiile studenților consideră munca 
profesională a studenților ca o pro
blemă a lor, de care răspund deo
potrivă cu cadrele didactice, c.înd 
se ocupă concret de îndrumarea 
studenților, ajutîndu-i să-și organi
zeze timpul, luind măsuri pentru 
înlăturarea lipsurilor — rezultatele 
sînt mult mai bune. Biroului co
mitetului regional U.T.M.-Galați
și-a propus ca în cele două 
luni care ne mai despart de închi
derea. anului universitar, să ajute 
concret organizația U-T.M. și aso
ciațiile studenților, să le îndrume, 
să le controleze, să țină mereu 
trează atenția acestora asupra sar
cinilor importante pe care le au de 
îndeplinit. Hotărîrea aceasta este 
bine venită-

fiecare student 
nu a promovat examenele, 
nu s-a prezentat la examene, 
iau măsuri împotriva 
care 
rea

ace- 
dezinteres 

îndeplinirea 
. S-a pro- 

cadrele 
se facă un sondaj

o nouă atmosferă de 
studiu. Consfătuirile 
care au avut loc, ge- 
planurilor individuale

După examenul primului se
mestru al acestui an, studenții 
anului V ai Facultății de filolo
gie din București au ținut tra
diționala reuniune de rămas 
bun. Bun rămas anilor. fericiți 
de studenție !

Momentul era deosebit de so
lemn ; în inima fiecăruia stă
ruia și umbră de părere de rău. 
N.U ne vom întâlni pînă la exa
menul de stat ? se. întrebau stu
denții. întrebarea căuta răspuns 
și răspunsul l-a dat după cîte
va zile comitetul U.T.M. prin- 
tr-un anunț afișai în holul fa
cultății : „Inscrieți-vă în bri
găzile de muncă patriotică!" A- 
ceste cuvinte, au stârnit în rin- 
durile studenților ultimului an 
un ecou neașteptat. In ziua ieși
rii la muncă dintre studenții 
secției de. literatură și critică 
literară n-au lipsit decit cîțiva.

Munca la G.A.S.-Bragadiru a 
pornit din prima zi cu un entu
ziasm deosebit. Trei brigăzi de 
studenți au luat în primire să
parea canalelor de irigație, iar 
fetele au trecut la săpatul gro 
pilor pentru pomi, la văruit și 
la îngrijirea răsadnițelor. Ală
turi de salariații gospodăriei 
care au găsit in studenți prie 
teni aprdpiați și ucenici sîrguin 
cioși, studenții vedeau zi de zi 
concretizarea eforturilor lor. Cu 
casmaua și lopata in mtnă, 
ziua, iar seara eu cintecul și. ve
selia — așa și-au petrecut slu 
d.enții anului V șapte zile la 
G.A.S. Bragadiru. A fost o întil- 
nire a studenților, dar a fost și 
o întâlnire între tineri intelec
tuali și muncitori ai agriculturii 
noastre socialiste. Conducerea 
gospodăriei a mulțumit studen
ților pentru ajutorul dat în a- 
ceastă perioadă a muncilor de 
primăvară.

Brigada a reușit să sape în 
acele 7 zile o livadă a gospo
dăriei cu 3.395 pomi, să năruie 
ălțt 4.095 pomi, să sape canale, 
de irigație cu un volum de 237 
m. c., în afară de lucrările do 
la răsadnițe, la plivit și la insă 
mințat cartofi.

O mențiune, deosebită merită 
studenții chinezi Su Țin-nu, 
Pao Huen-lun și Ian Sin-și. 
care s-au dovedit a fi buni to
varăși șî colegi nu numai la în 
vățătură dar și la muncă.

GEORGE M1HAIESCU 
student

Biblioteca universitară din Cluj se mîndrește cu un 
găsesc în această bibliotecă

mare număr de cititori din rindul studenților. Ei 
un nesecat izvor de cunoștințe

Foto: N. STELORIAN

Ceea ce e hotărîtor
în înYățămîntul politic U. T. M

lifetime și Facultatea de îmbună
tățiri funciare pe linie profesiona
lă, au arătat însă că, în ciuda 
progresului care s-a făcut, situația 
Ia învățătură nu este încă satisfă
cătoare. Au fost dezvăluite cu a- 
ceastă ocazie, precum și în cadrul 
ședințelor profesionale ce s-au ți
nut apoi în institut și la Faculta
tea de îmbunătățiri funciare, cau
zele care au frînat îmbunătățirea 
calitativă a muncii de învățătură. 
Lipsa de exigență față de rezultate, 
lipsa de control și de preocupare 
pentru felul cum își organizează 
siudenții timpul de învățătură — 
iată în esență care sînt cauzele 
care au dus la perpetuarea unor 
lipsuri pînă acum în preajma închi
derii anului universitar. Mai sînt 
In institut și în facultăți studenți

----- a------

Jțlll puu MU IlUJU

In serile fixate pentru concursul 
„In pas cu viața" pe tema: „Repu
blica Populară Romină pe drumul 
construcției socialismului", amfitea- 
trele Institutului medico-farmaceu- 
tic Cluj gemeau de studenți.

Reprezentind diferitele grupe 
U.T.M. ale anilor, concurenții au 
dat răspunsuri exacte la marea ma
joritate a întrebărilor. Rezultă de 
aci numai faptul că bibliografia a 
fost „conspectată" integral de niște 
oameni cu memorie bună ? Nicide
cum, pentru că sfera întrebărilor a 
fost atît de largă, incit fără cunoș
tințe solide asupra realizărilor din 
țara noastră, asupra politicii Parti
dului Muncitoresc Romîn, fără lec
tura zilnică a presei, lăra a fi pe 
scurt „în pas cu viața", concurenții 
n-ar fi putut răspunde așa cum au 
răspuns. Poate că numărul spitale
lor în 1938 și azi, poate că numărul 
teatrelor în 1938 și azi, numele 
unui personaj dintr-o lucrare bele
tristică, se pot reține din anuarul 
statistic sau frunzârirea operei res
pective. Insă înțelegerea adîncă a 
prefacerilor revoluționare din țara 
noastră, semnificația politică a unor 
momente istorice importante din 
procesul operei de construire a so
cialismului din patria noastră, 
toate acestea dovedesc nu o pregă
tire ad-hoc, ci o întreaga munca de 
educație politică, desfășurata de or
ganizația U.T.M. sub conducerea 
organizației de partid în rindul 
studenților, ale cărei roade se vor 
vedea peste răspunsurile la niște 
întrebări de concurs, in munca ce 
o vor depune absolvenții in satele 
unde vor merge.

Cu toate aceste rezultate îmbucu
rătoare, concursul a scos ia iveală 
și anumite goluri existente în pre
gătirea studenților. Este vorba de 
necunoașterea de către unii studenți 
a literaturii beletristice contempo
rane.

Răspunsurile care priveau lucrări 
literare, au fost date oarecum cu ti
miditate și . nesiguranță. Această 
situație vă trebui să atragă în mod 
deosebit atenția organizației U.T.M. 
din institut

îndrumarea Biroului
regional P.M.R.-Ga-

U.T.M. a’ 
a muncii 
a Aso-

Cel de al lll-lea Concurs al for
mațiilor artistice. studențești din 
Capitală s a 'încheiat. Timp de o 
lună, pe scena Cosei de. cultură 
„Grigore Preoteasa" din București 
studenții au prezentat piese de 
teatru, coruri, spectacole de estradă, 
programe ale brigăzilor artistice.

Ne-am. adresat tov. Constantin 
Sandu, responsabilul Comisiei cul
turale a Consiliului U.A.S.Bucu
rești, membru al juriului concursu
lui și i-am cerut părerea in legătu
ră cu rezultatele și perspectivele 
producției artistice a studenților.

— Cum apreciați rezultatele edi
ției din acest an a concursului ?

— Au fost bune. Cele 45 de for
mații reprezentative, cuprinzind 
1500 studenți artiști amatori au 
prezentat, timp de o lună, progra
me artistice cu tin conținut bogat 
și în general bine orientat. De alt
fel și numărul impresionant de 
spectatori aproape douăzeci de 
mii — ilustrează reușita concursu
lui.

anul 
cut ?

Ce a adus nou concursul din 
1959 față de cel de anul tre-

Trebuie arătat în primul 
că a crescut numărul forma- 

prezenlat

T. BUCUR

rir.d,
fiilor. In acest an s-au
două coruri noi, mari (cel bărbă
tesc. al F-acultății de medicină ve
terinară și corul I.M.F.), trei for
mații de teatru.

Calitatea repertoriului și a inter
pretării artistice s-a îmbunătățit. 
Formațiile corale, din acest an au 
prezentat uh număr mare de cili- 
tece de masă, cintece revoluționare,

LUCREȚIA LUSTIG

Materia predată la curs poate fi mai ușor însușită atunci cînd 
studenții au la dispoziție un bogat material didactic.

In totografie: studenții anului IV al Facultății de silvicultură 
din Orașul Stalin ascultă explicațiile șefului de lucrări inginer E. 
Elekes în legătură cu cultura vînatului.

Foto: S. NIGULESCU

în cadrul învățămîntului politic 
U.T.M. al studenților anului II al 
Facultății de fizică și matematică 
din Universitatea „A. I. Cuza" din 
Iași, conferințele au fost ținute de 
tovarăși cu o înaltă pregătire po
litică și profesională : activiști de 
partid, de'U-T.M. și ai asociației, 
de. profesori și conferențiari. Te
mele și bibliografia au fost afi
șate la timp. Conferințele ătî fost 
ținute conform planificării. Stu
denții anului II al Facultății de fi
zică și matematică au participat, 
cu mici excepții, cu' regularitate la 
aceste conferințe. Biroul U.T.M. 
din an s-a preocupat de situația 
frecvenței criticînd Jn cadrul unei 
adunări generale U.T.M- pe acei 
care au absentat fără motiv de 
cîteva ori.

Asupra felului curd au, fost rezol
vate problemele organizatorice nu 
se poate aduce nici un reproș bi
roului U.T.M. al anului II al Fa
cultății de fizică și matematică. 
Dar munca organizatorică nu este 
suficientă pentru a asigura buna 
desfășurare a învățămîntului po
litic. Eficacitatea învățămîntului 
politic U.T.M. este confirmată nu 
de participarea numerică la confe
rințe, ci și de pregătirea partici- 
panților, de nivelul discuțiilor. Or 
biroul U.T.M.. nu s-a ocupat a- 
proape de loc de felul cum stu
diază studenții. In tot timpul anu
lui de învățămînt politic U.T.M. 
unii studenți s-au mulțumit să 
asculte cuvîntul conferențiarului și 
atît. Discuțiile purtate. aproape 
mereu de aceiași studenți, au avut 
un caracter general, neaducînd 
nimic în plus față de conferință. 
Aproape întotdeauna conferențiarul 
a fost nevoit să intervină singur 
pentru elucidarea unor confuzii. 
Deși în cadrul ciclului de confe
rințe au fost dezbătute o serie de 
teme care puteau fi legate de cu
noștințele lor de fizică și matema
tică, de problemele muncii lor de 
zi cu zi, aceasta nu s-a făcut.

Explicația acestor neajunsuri 
este una singură: în anul II a 
fost complect neglijat ceea ce este

esențial în buna desfășurare a în- 
vățămîntului politic și anume stu
diul individual. Materialul biblio
grafic recomandat n-a fost par
curs în întregime de studenți: din 
15 studenți cărora le-am cerut ca
ietul de notițe și conspecte, doar 
doi le aveiau complecte. Studenții 
n-au conspectat materialul biblio
grafic. Așa stînd lucrurile n-am 
fost deloc surprinși cînd în discu
țiile purtate cu acești studenți pe 
marginea temelor din cadrul ci
clului de conferințe ținut în anul 
lor, am constatat că 
„au uitat" ce-au 
confuzii.

unii din ei 
studiat sau

Pentru conferința 
urma să aibă loc peste cîteva 
nu se studiase încă nimic.

Acesta este rezultatul muncii 
perficiale desfășurată de biroul 
U.T.M. de an Și de facultate pen
tru organizarea învățămîntului po
litic U.T.M. în anul II a] Facul
tății de fizică și matematică. El 
și-a considerat datoria îndeplinită 
organizînd ciclurile de conferințe, 
afișînd tabele cu temele și biblio
grafia conferințelor, mobilizînd 
studenții să participe la învățămîn- 
tul politic U.T.M. Mulțumiți de 
faptul că studenții (deși cam ace
iași întotdeauna) iau cuvîntul în 
cadrul discuțiilor pe marginea con
ferințelor, au socotit că misiunea 
lor este îndeplinită. Nu i-a intere
sat felul cum studiază, cum iau 
notițe, cum se pregătesc studenții 
în vederea participării active, com
petente la discuții în cadrul învă
țămîntului politic U.T.M. Nici un 
tovarăș din biroul U.T.M. de an 
sau de facultate n-a controlat 
niciodată un caiet de notițe, de 
studiu individual al vreunui stu
dent din anul 11 fizică și mate
matică. Despre organizarea unor 
consultații sau discuții preliminare 
pe marginea materialului biblio
grafic nici n-a fost vorba vreo
dată. Tovarășii din comitetul 
U.T.M. din universitate s-au mul
țumit să constate că în anul II al 
Facultății de fizică și matematică 
învățămîntul politic U.T.M. „nu 
prea merge". Biroul U.T.M. a fost

fac
ce 

zile

su-

lăsat să persiste în greșeala de a 
neglija problemele de conținut ale 
învățămîntului politic.

Ne desparte puțin timp de înche
ierea anului de învățămînt politic. 
Acum se țin ultimele conferințe. 
Trebuie să ne gîndim serios ca 
fiecare student din anul 11, parti
cipant la ciclul de conferințe să 
poată spune cu adevărat că și-a 
lărgit orizontul cunoștințelor poli
tice și ideologice. Pentru aceasta 
sînt necesare însă măsuri urgente 
și eficace- Studenții trebuie aju
tați să recupereze tot ce au pier
dut studiind profund, continuu. Co
mitetul U.T.AL trebuie să discute 
cu biroul U-T.M. de an pentru a 
găsi soluția să organizeze în ca
drul grupelor discuții în care să 
fie reluate o seamă de probleme 
mai importante dezbătute în confe
rințe, să. organizeze și unele dis
cuții individuale cu studenții sau 
consultații. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît aprofundarea acestor 
probleme, complectarea unor la
cune, studierea materialului bi
bliografic peste care participanții 
la conferințe au trecut cu ușu
rință, vor veni. în ajutorul stu
denților. în pregătirea pentru exa
menul de științe sociale. Cunoaș
terea profundă a problemelor po
litice și ideologice actuale, a docu
mentelor de politică internă și ex
ternă va ajuta înțelegerea profundă 
a materialului studiat la cursul de 
științe sociale, va contribui puter
nic la ridicarea nivelului de pre
gătire politică și ideologică a stu
denților.

O fabrică producătoare 
țesături, tricotaje, confecții 
tr un institut politehnic ! 
totuși nu e nimic neobișnuit. 
Actualii studenți ai Institutului 
politehnic din lași sînt inginerii 
de mîine ai fabricilor din Mol
dova și din. întreaga țară. Ei vor 
trebui să îndrume munca efec
tivă a mii și mii de. muncitori. 
E normal, deci, ca în primul 
rîrid ei, inginerii, să cunoască 
în amănunt — nu numai teo
retic. dar și practic — procesul 
tehnologic al producției, mași
nile. materia primă.

In institut existau cinci, răz
boaie, o mașină circulară cat 
maneze și una fără maneza, 
mașină de tricotat etc. 
care zăceau nefolosite, numai 
pentru explicații abstracte, în 
laboratoarele de țesătorie și tri
cotaje ale institutului. Intr-un 
timp, rectoratul era pe cale de 
a angaja oameni care să lucreze 
la aceste mașini. Utemiștii din 
anul III Facultatea de industrie 
ușoară, au aflat despre acest lu
cru. După ce s-au sfătuit cu bi
roul organizației de partid și 
conducerea institutului, biroul 
U.T.M. pe an a ținut o ședință 
în care a hotărît ca cei care vor 
lucra la aceste mașini să fie stu
denții înșiși. Mașinile oricum 
trebuiau folosite iar materie pri
mă de asemeni exista.

Adunările generale U.T.M. 
consacrate acestor probleme, 
care au Urmat apoi, au prilejuit 
îmbrățișarea acestei idei de că
tre toți utemiștii. Entuziasmați, 
un număr de 84 studenți și 
dente din anii I, II și mai c^ 
seamă din anii III și IV au ci9*~ 
rut, in cadrul adunărilor gene
rale, să facă parte din brigăzile 
de producție. Studenților din 
anii 1 și II cu o mare vechime 
în producție, li s a încredințat 
misiunea de maiștri. Un student 
din anul III, Viorel Chioreanu, 
a primit sarcina să fie șeful 
brigăzilor de. producție iar asis
tenții Olimpia Taliasman și 
Mircea Mateescu au primit, din 
partea organizației U.T.M. și a 
rectoratului sarcina de a supra
veghea desfășurarea procesului 
de producție.

Se încheie șase săptămini de 
cînd cele trei brigăzi de produc
ție au început lucrul în „fabri- 
ca-miniatură" din institut. Rot 
Iul educativ al acestei inițiati
ve iese in mod deosebit în evis 
dență. Pe lingă că studenții îns 
vață o meserie, fiecare membru 
al brigăzilor reușește să îmbine 
în mod armonios teoria cu 
practica, și, ca viitor inginer se 
familiarizează cu marea majori
tate a problemelor pe care, 
după absolvire, va trebui să le 
rezolve în fabrică.

In cadrul muncii pe care o 
desfășoară în brigăzi studenții și 
studentele sînt îndrumate să 
acorde o deosebită atenție cali
tății producției, creșterii pro
ductivității muncii, reducerii 
prețului de cost. Din planul de 
producție de 8000 metri țesă
turi stabilit pe acest an, ei au 
și realizat •— pînă la 13 aprilie 
— aproape 1.000 metri. De ase
menea, au tricotat un însemnat 
număr de cravate, reușind să le 
realizeze la un preț de cost 
deosebit de scăzut. Intre brigăzi 
s-a încins acum o pasionantă în
trecere, principalele obiective 
fiind calitatea sporită a produ
selor și reducerea continuă a 
prețului de cost.

Ca urmare a muncii entuzias
te ce se depune aici, precum și 
a efectului pozitiv pe care o 
are această inițiativă, tot mai 
mulți studenți și studente din 
Institutul politehnic ieșean, cer 

lucreze în brigăzile de 
producție ale „fabricii" din in
stitut.

Succese. $1 țietjțLectiM 
ate aetuMtății aitiMce

HiLdenfeiti
cintece despre pace. Se remarcă 
lipsa cîntecului studențesc, compo
zitorii noștri scriu încă prea pu
ține cintece bune de tineret.

— Brigada artistică de agitație 
a fost prezentă in concurs ?

— Studenții noștri artiști ama
tori au abordat cu sfială încă acest 
gen de spectacol. Cu excepția bri
găzii de agitație a politehnicii, care 
a prezentat un program legat de 
problemele actuale studențești, ce
lelalte brigăzi au suferit de o oare
care lipsă de originalitate, imitând 
programele de estradă, dovedind 
insuficientă combativitate și o mai 

'' preo- 
existe
a a- 
apre-

scăzută realizare artistică. 0 
cupare sporită va trebui să 
pentru promovarea cu curaj 
cestui gen atît de eficace și 
dat de studenți.

■— O reușită deosebită a 
cursului ?

— E greu de relevat printre cei 
1500 de membri a 42 formații ar
tistice „o reușită deosebită". Vom 
cita totuși cîțiva i interpreții de

con-

muzică populară Felicia baurențiu 
(Universitate) și Constantin Dulan- 
cea (Agronomie), soliștii instru
mentiști Niță Ion (I.M.F.), recita
torul Drinceanu Augustin (Arhitec
tură), George Antofi, C. Serghei 
și Irina Carmen Tudose din echi
pele de teatru ale Universității 
numără printre cei mai huni.

se

Pe marginea celui 
de al iU-iea Concurs 

al formațiilor 
artistice studențești 

din Capitală

Activitatea artistică studențească 
continuă și după concurs.

— In ce fel ?
— Cele mai bune formații 

concurs dau acum spectacole 
concerte pentru muncitorii de pe 
marile șantiere sau pentru țăranii 
muncitori. Institutul politehnic a 
făcut un „turneu" în regiunea Ga
lați, formațiile artistice ale I.M.F. 
pleacă la Bicaz, Institutul Agrono
mic a fost la Giurgiu. Casele raio
nale de cultură ale tineretului găz
duiesc în această lună cele mai 
bune echipe artistice ale studenți
lor.

din 
fi

Din punctul de vedere al volu
mului participării in frunte se află 
Universitatea (4 echipe de teatru, 
cor, o excelentă echipă de dansuri, 
brigadă artistică de agitație) și In
stitutul politehnic.\oare a înregis
trat, față de anul trecut, o îmbu
nătățire sezisabilă a activității cul
turale.

★
Rezultatele frumoase ale con

cursului din acest an ne fac să cre
dem că activitatea culturală a stu
denților din București se va lărgi 
și îmbunătăți. Trebuie mers perse
verent pe linia asigurării unui con
ținut educativ-politic combativ al 
programelor, pe linia îmbunătățirii 
continue a nivelului artistic al 
spectacolelor.

Concluziile trecerii în revistă a 
formațiilor artistice studențești din

Capitală arată că trebuie mers eu 
mai multă consecvență pe linia 
promovării în repertorii a cîntecu- 
lui revoluționar de masă, a cînte- 
celor tinerești. In ceea ce privește 
teatrul de amatori, anul care vine 
trebuie să îmbogățească reperto
riul acestora cu mult mai multe 
piese romînești contemporane. 
Inițiativa de a crea în fiecare in
stitut o orchestră de muzică popu
lară este bine venită și ea trebuie 
aplicată cu consecvență.

O atenție deosebită trebuie acor
dată formării brigăzilor artistice 
de agitație, care să folosească crea
țiile originale ale studenților lega
te de problemele concrete ale vie
ții studențești. Anul acesta s-a 
făcut abia începutul. Brigăzile 
artistice de agitație trebuie să 
abordeze în programul lor proble
mele principale ale vieții și acti
vității studențești, so înlăture tex
tele facile, generalitățile, să urmă
rească ridicarea calității artistice 
a textelor.

De asemenea, trebuie acordată o 
mare atenție alcătuirii acestor for
mații artistice din rindul studen
ților fruntași care au o atitudine 
politică și morală corespunzătoare 
rolului lor în aceste brigăzi care 
se bucură de prestigiu în fața co
legilor lor.

Aceste obiective trebuie să stea 
în fața organizațiilor U.T.M. și 
asociațiilor studenților în viitoarea 
etapă de muncă, pentru a dezvolta 
continuu activitățile cultural-artis- 
tice în scopul educației comuniste 
a studenților.

M. 6ELA0

C. SLAVICF. BORZ

In Institutul politehnic din Iași s-a deschis o fabrică producătoare 
de țesături și tricotaje în care lucrează studenții.

In fotografie: un aspect din timpul lucrului.

Colaborare rodnică
Conducerea Institutului politeh

nic Timișoara și comitetul U-T.M. 
al institutului, împreună cu con
ducerea întreprinderii regionale de 
electricitate din Timișoara au stabi
lit într-o consfătuire comună unele 
măsuri privind realizarea unei 
strînse și permanente colaborări 
între uzină și institut, 
stabilite au început de 
prindă viață. Studenții anului IV 
efectuează acum lucrările de labo
rator direct în uzina electrică, ceea 
ca asigură cunoașterea temeinică, 
concretă încă din timpul facultății 
a procesului de producție. Ei stu
diază acum componența și modul 
de funcționare a unei centrale 
hidroelectrice precum și modul 
cum decurge exploatarea cazonelor 

cu aburi și a transformatorilor de

Măsurile 
acum să

înaltă tensiune. In curînd vor trece 
la efectuarea lucrărilor întregului 
ciclu termic al centralei.

Tot pe linia colaborării între 
Institutul politehnic din Timișoara 
și întreprinderea regională de elec
tricitate se înscrie și angajamentul 
colectivului catedrei de electrificări 
de a confecționa pentru centrala 
electrică un model de rețea de cu
rent alternativ.

In planul întreprinderii regio
nale de electricitate este prevăzută 
electrificarea satului Beregsăul Mic. 
Studenții anului doi al Facultății 
de electrotehnică, și-au luat anga
jamentul ca în perioada practicii 
să efectueze toate lucrările de elec
trificare a acestui sat.

D. FĂGADARU



Viața de organizație

Instructorul raional
La sediu, se adunaseră pe 

seară membrii comitetului 
comunal U.T.M. și ai bi

rourilor organizațiilor de bază 
U.T.M. care veniseră să discute 
cu instructorul eonii telului raional 
U.T.M., Nicolae Chiper. Constan
tin Erivan — secretarul . sfatului 
popular — băgă capul pe ușă.

— Arde pădurea la Luncavița I 
Nicolae Chiper se ridică și îna

inte ea cei de lață să se fi desme- 
ticit din emoția unei asemenea 
vești spuse :

— Tovarășe Obr<x:ani dă tele
fon la S.M.'i. sa ne trimită mași
nile. Voi ceilalți mergeți și anun
țați tinerii.

Și în mai puțin de uri sfert de 
oră peste 50 de tineri și mulți 
virstnici se adunaseră la sfatul 
popular cu topoare și casmale, se 
urcară în mașini , și porniră spre 
locul incendiului. După, un drum 
de cîțiva kilometri făcuți cu ma
șinile tinerii porniră pe jos peste 
munții Măcinului pînă în valea 
Luncaviței. Aici întîlniră o mulți
me de tineri și vîrstnici veniți de 
prin comunele învecinate, Lunca
vița, Lijila, care reușiseră de a- 
cum să localizeze focul ce 
luase proporții prea mari.

La înapoiere m-am 
Nicolae Chiper:

— Se pare că am 
drumul degeaba I

Chiper zîmbi:
— N-a fost degeaba
Chiper mă luă de braț și îmi ex

plică gîndurile lui.
Comuna Greci e cea mai mare 

așezare din raionul Măcin, cu o 
mare putere economică. Aici 
trăiesc și muncesc aproape 2.500 
de tineri. Dar utemiștii acum cîți
va ani erau mai puțini de 100. 
Comitetul raional U.T.M.. a negii, 
jat un titnp destul de îndelungat 
îndrumarea activității acestei or
ganizații U.T.M. La o analiză fă
cută prin luna ianuarie și-au dat 

w seama de greșeala făcută. Atunci 
l-au trimis pe Nicolae Chiper să

nu

apropiat de

cam bătut

tovarășe.

pună treaba pe roate, 
care a găsit-o atunci în

Situația 
„ comună

nu era de loc strălucită. Comitetul 
comunal U.T.M. și birourile orga
nizațiilor de bază U.T.M. erau des- 
complectate. Cei cîțiva membri ai 
comitetului și birourilor care mai 
rămăseseră, iși limitau activitatea 
la strîngerea cotizațiilor și la cîte 
o ședință o dată la cîteva luni. De 
la ultima adunare generală trecu
seră luni de zile.

— Nu știam cu ce să încep, își 
continuă povestea Chiper, unde 
să-mi. îndrept mai intîi atenția. 
Ani djscutat cu comitetul comunal 
de partid. Lucru cu care trebuia 
început era complectarea biroului 
și comitetului comunal, ajutora
rea acestora pentru a-și organiza 
munca pe baza unor obiective con
crete, capabile sâ entuziasmeze și 
să mobilizeze întregul tineret din 
comună.

Și cîteva zile la rînd, Chiper, 
instructorul comitetului raional 
împreună cu un grup de utemiști 
și candidați de partid, a discutat 
aproape cu fiecare utemist în par
te. îndoiala care a avut-o la în
ceput că va putea într-un timp 
scurt, să pună la punct treburile 
acestei organizații, i-a dispărut. 
A cunoscut tineri entuziaști, 
dornici de a munci, de a activa, 
dar care timp îndelungat, din vina 
comitetului și a birourilor organi
zațiilor de bază nu fuseseră mo
bilizați la nici o acțiune.

într-un timp scurt — ,s-au ținut 
ședințele de complectare a birou
rilor și apoi a comitetului U.T.M. 
Au fost aleși băieți și fete entu
ziaști, cu dragoste de muncă.

— Nu toți aveau însă experien
ță — continuă Chiper. Să-i instru
iesc în general cu sarcinile care 
îi revin fiecăruia în parte nu-mi 
era greu. Am vrut ca instruirea să 
o fac pe concret. Și într-o consfă. 
tuire cu întregul activ de utemiști 
creat pentru a ajuta munca co
mitetului, la care au luat parte și 
tineri intelectuali din comună, am

I F R AȚII
La Ambasada Republicii Popu

lare Shineze a avui loc miercuri 
după-amiază o conferință de presă 
cu prilejul organizării la Bucu
rești a expoziției „Construcția 
economică a R. P. Chineze". Au 
luat parte reprezentanți ai presei 
din Capitală, ai radiodifuziunii și 
televiziunii. Âu fost de față mem
bri ai ambasadei și ai delegației 
sosite în țară în legătură cu or
ganizarea expoziției.

Van Lu-min, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P. Chineze 
la București, a făcut o expunere 
despre realizările Chinei populare 
în construcția socialistă.

Apoi Siao Fan-ciou, secretar ge
neral al Comitetului chinez pentru 
promovarea comerțului internațio
nal, a Informat pe ziariști în le
gătură cu expoziția „Construcția 
economică a R. P. Chineze" care 
se va deschide în ziua de 16 mai 
în pavilionul din Parcul de cui. 
tură și odihnă „I. V. Stalin" din 
Capitală.

Cu acest prilej au fost prezen
tate ziariștilor cîteva filme docu
mentare.

In ziua de 1 mai s-a întors de 
la Moscova delegația Institutului 
de geologie-geografie al Academiei 
R. P. Romîne, condusă de prof. 
Virgil Ianovici, directorul institu
tului, care s-a deplasat pentru de
finitivarea volumului I, din Mona- 
grafia geografică a Republicii 
Populare Romîne. Lucrările privind 
acest volum au fost terminate și 
el urmează 
vreme.

să fie tipărit în scurtă

k
dimineața s-a înapo- 

„Trenul priete-
Miercuri 

iat în Capitală 
niei" cu care 350 de oameni ai 
muncii din țara noastră au vizi
tat Uniunea Sovietică, între 26 
aprilie și 6 mai. In Gara de Nord 
turiștii romîni au fost întîmpinați 
de membri ai Consiliului general 
A.R.L.U.S. ’și de numeroși acti
viști ai A.R.L.U.S.-ului.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★
Miercuri după amiază prof. I. O. 

Brod, de la Universitatea „Lonio- 
nosov“ din Moscova, oaspete al ță
rii noastre la invitația Institutului 
de studii romîno-sovietic al Aca
demiei R. P. Romine, a conferen
țiat la Facultatea de geologie-geo 
grafie a Universității „C. I. Parhon" 
din București despre „Legile prin
cipale ale răspîndirii rezervelor de 
petrol și gaze pe glob”.

Conferința a fost audiată cu viu 
interes.

★
In sălile Muzeului de artă popu

lară al R.P.R. s-a deschis miercuri 
la amiază expoziția „Aspecte din 
creația populară indiană", organi
zată de Ministerul fnvățămîntului 
și Culturii și Institutul romîn pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. Obiectele prezentate în expo
ziție constituie darul făcut Muzeu
lui de artă populară al R. P. Ro- 
mîne de către „AII India Handi 
crafts Board", instituție care îndru- 
mează activitatea și creația mește
rilor populari indieni.

Pagini despre frăția de arme romîno-sovîetică 
în lupta împotriva fascismului

Grișa*}
Povestirea unui ofițer de rezervă

de Aurel Mihale

» » ș » • • s •
îmi amintesc că după 23 August 

1944, împinseserăm- frontul nemți
lor pînă la apa liniștită dar fără 
istov a Mureșului. Pluteau în lim
pezimea undelor primele frunze 
îngălbenite, lepădate cu dispreț de 
toamnă. Stăm risipiți prin tufări
șurile de pe malul rîului și pîn- 
deam mișcarea de dincolo, la fel 
de ascunsă, a nemților.

meu.

Mă întrebam dacă am trecut 
muniție destulă și mai ales dacă 
avem cu noi tunurile și aruncătoa
rele de mine — cînd, deodată, ar
tileria nemților și-a scurtat trage
rea și-a început să bată cota. în 
cîteva minute, toată înălțimea a- 
ceea fierbea. în fața și în spatele 
nostru, printre noi, se spărgeau 
neîncetat proiectilele. Pămîntul ge
mea, se scutura și răbufnea în văz
duh, învăluindu-ne cu flăcări și 
scrum, împroșeîndu-ne cu schije. 
Am apucat să întindem primii ră
niți din fundul șanțurilor, 
înapoi, dincolo de apă, nu-i mai 
puteam trimite. Prin vaduri 
mai trecea acum nici pasărea.

Bombardamentul a durat pînă 
spre prînz, cînd s-a întețit și s-a 
concentrat, aproape în întregime, 
pe frontul companiei mele. Fumul 
exploziilor cobora pe vîlcea ca un 
nor. înnegurindu-ne vederea. Atunci 
am zărit primele siluete ale nemți
lor. Am dus binoclul la ochi și am 
încremenit. Hitleriștii, vineți ca 
fumul, urcau încet, tîfîndu-se. Am 
simțit pe frunte primele înfiorări 
de sudoare rece. Am pipăit in
stinctiv încărcătoarele de cartușe 
și-am rămas cu mina încleștată pe 
pistolul-mitralieră... Dar tocmai 
atunci, din vacarmul acela al ex
ploziilor a răsărit un om care sa

prăvălit în groapă, în spatele 
Mina lui mi-a apucat umărul cu 
putere, incleșlîndu-se. M-am în
tors... Era Grigore Petrovici Be- 
lușchin, ofițerul sovietic de legătu
ră de pe lingă batalionul nostru. 
M-am bucurat cînd l-am văzut și 
i-am făcut loc, alăturea, pe margi
nea gropii.

Eram prieteni vechi ; ne cunos
cuserăm în luptele din pădurea 
Păuleștilor, duse în primele zile 
de după 23 August 1944, pentru 
despresurarea Ploeștilor de nemți. 
Grișa trecuse Mureșul cu cealaltă 
companie din stingă noastră. Am 
făcuț semn agentului, care înțele
gea puțin rusește, să se apropie și 
am așteptat ca Grișa să-și tragă 
răsuflarea aprinsă de fugă. A ri
dicat apoi și el binoclul la ochi și 
mi-a arătat vîlceaua.

— O să înfrunți greul, prietene! 
mi-a spus. Bandiții pe aici o să-și 
îndrepte grosul forțelor.

căci

nu
Cînd hitleriștii erau la cincizeci 

de pași, am scos cuiele grenadelor 
și am strigat :

— Pregătiți grenadele !...
Ei se apropiau în același iureș 

sălbatic, ca niște lupi turbați și 
hămesiți. Acum nu se mai temeau; 
pentru ei era clar că artileria lor 
ne spulberase o dată cu țărîna... 
Dar nu știau că aici, în gropi, as
cunși și apărați de pămîntul no
stru. căruia-i simțeam în aceste 
clipe mai mult ca niciodată nemăr- 
ginita-i bunătate, noi stăteam cu 
degetul pe siguranțele grenadelor 
și le pregăteam moartea... Peste 
o clipă le-am văzut și ochii și 
nasturii de fier lucios ai vestoane- 
lor. Atunci m-am ridicat din 
groapă și am strigat :

analizat care sînt obiectivele ime
diate asupra cărora organizația 
U.T.M. să se concentreze. S-a sta
bilit în primul rînd mobilizarea 
tineretului la muncă voluntară 
pentru plantarea de pomi fructi
feri ; intensificarea muncii de edu
care politică a tineretului prin: 
îmbunătățirea conținutului activi
tății cercurilor de învățămint po
litic ; organizarea cu regularitate 
a joilor tineretului; ținerea unor 
cicluri de conferințe, înființarea 
unei brigăzi artistice de agitație 
etc.

Instruirea cadrelor, instructorul 
raional a făcut-o în procesul mun
cii de îndeplinire a obiectivelor, 
împreună cu secretarul comitetului 
U.T.M. și responsabilul cu educa
ția politică, din comitet, a discutat 
cu propagandiștii, i-a ajutat să-și 
facă plan de lecții și de seminarii, 
a participat la seminarii. Pe res
ponsabilul cultural din comitetul 
U.T.M. l-a ajutat să întocmească, 
împreună cu directorul căminului 
cultural,*un plan amănunțit de 
organizare a vieții culturale a ti
neretului, arătindu-le totodată cum 
poate fi îndeplinită fiecare acțiune 
în parte. Nicolae Chiper mi-a po
vestit și despre ajutorul primit 
din partea tovarășului Radu Scar- 
lat, instructorul comitetului raio
nal de partid.

Organizația numără astăzi 230 
de membri. Sînt încă puțini, dar 
ritmul de primire în U.T.M. este 
mai bun acum. Președintele G.A.C. 
s-a convins și el pînă la urmă că 
poate încredința tinerilor cinci 
hectare de teren pentru a-1 culti
va cu floarea-soarelui. Livada de 
trei hectare a gospodăriei agricole 
colective a fost de asemenea plan
tată numai de tineret în prirri.ăvara 
trecută ; 600 pomi au fost plantați 
de tinerii din întovărășiri; trei 
hectare de arătură au fost execu
tate de fiecare tractorist prin mun
că voluntară și cu carburanți eco
nomisiți de ei ; aproape 2.500 ore 
muncă voluntară au realizat tinerii 
la întinderea pietrii pe șoseaua ce 
duce la Măcin etc.

— Și toate acestea știți de ce 
s-au putut realiza ? Pentru că în 
comuna aceasta sînt tineri minu
nați, devotați cauzei partidului, 
care iubesc organizația, care au 
multă dragoste de muncă. Cînd 
organizația U.T.M. i-a adunat, 
cînd le-a pus în față obiective 
concrete, importante, ei au răs. 
puns cu insuflețire.

Vocea lui Nicolae Chiper deve
nise caldă, ochii îi străluceau, iar 
fața îi era luminată de un zîmbet 
ce trăda satisfacția muncii împli
nite.

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la uzinele „Tudor Vladimirescu" din Capi
tală obține zi de zi importante realizări în producție.

In fotografie: utemiștii Valeriu Mizileanu, Aurel Toma, și Mihai Dinu (în prim plan) lu- 
crînd la finisarea unui nou lot de troleibuse. Foto- AGERPRES

De ce nu s-a redus prețul de cost
la fabrica „Ștefan Gheorghiu11

(Urmare din pag, I-a)

puns inițiativei colectivului de 
muncă de ța uzina „Ianoș Herbak" 
din Cluj de a reduce consumurile 
specifice, riu au 
concret în acest sens.

Marea valoare 
a lucrurilor mărunte

Un ac valorează doar cîțiva 
bani. Dacă fiecare muncitoare în
să — ca de pildă Trăita Ciocan, 
Eugenia Ghiocuiescu și altele — 
rupe cîte 2-3 ace pe zi, într-un an 
se înregistrează pagube de inii, și 
mii de lei care încarcă prețul de 
cost al produselor.

Un metru de șiret pentru îmbi
nat fețele costă de asemenea cîțiva 
bani. Folosind însă rațional șiretul 
într-un singur an se poate eco
nomisi circa 400 000 lei.

Un alt exemplu. In vreme ce 
croitorii economisesc sfoară, laGH. ANGELESCU

Sculpturi de Bristea Grossu — Frăția de arme Romîno-Sovietică

faza ambalat unde lucrează tineri, 
se risipește cel puțin 1 kg. de sfoa
ră pe zi. Adică anual se pierd 
peste 300 kg. sfoară

La prima vedere sînt lucruri 
un angajament ' mărunte dar adunate, toate duc în 

mod direct la încărcarea nejustifi
cată a prețului de cost al produ
selor fabricii-

Sînt și alte multe posibilități 
așa zis „mărunte" care valorifi
cate ar contribui la reducerea pre
țului de cost. Astfel prețul de 
cost ar scădea simțitor dacă ra
mele de talpă de porc s-ar înlocui 
cu rame din carton cu pînză. S-ar 
realiza în acest fel anual economii 
de peste 160.000, lei, Calitatea pro
duselor rărnînînd aceeași. In a- 
ceastă direcție în urmă cu un an 
la cabinetul tehnic s-a făcut o pro
punere dar... din „operativitate" 
nici acum n-a fost încă rezolvată 
și aplicată în practică.

lată dar nurțiăi cîteva lucruri 
așa zis „mărunte" dar care influ
ențează în mod negativ asupra 
prețului de cost al produselor fa
bricii „Ștefan Gheorghiu".

Cînd munca politică 
este neglijată

In legătură cu problemele pro
ducției comitetul. U.T.M. de la fa
brica „Ștefan Gheorghiu" își trece 
în fiecare lună în planul său de 
activitate același paragraf: „Vom 
mobiliza tineretul la realizarea 
sarcinilor de plan..."

Cum, pe ce căi, ce măsuri con
crete vor lua în acest sens nu se 
amintește nicăieri nimic- Comitetul 
U.T.M. nu se ocupă de problemele 
principale, concrete ale activității 
în producție a tineretului. Deși cu
noaște faptul că sarcina de redu
cere a prețului de cost n-a fost 
îndeplinită, comitetul U.T M. nu a 
făcut totul pentru mobilizarea 
activă a tineretului la reducerea 
consumurilor specifice, la realizarea 
de economii și pe această cale la 
reducerea prețului de cost.

Comitetul U.T.M. n-a pus în dis
cuția adunării generale a utemiști-

lor problemele reducerii prețului de 
cost al produselor, cazurile tineri
lor care risipesc materia primă 
și materialele. N-au fost folosite în 
suficientă măsură nici gazetele de 
perete, nici postul utemist de con
trol, nu s-au ținut conferințe, nu 
s-au organizat dezbaterile unor 
probleme concrete ale muncii tine
rilor care ar fi contribuit la edu
carea lor în spiritul atitudinii so
cialiste față de muncă, față de bu
nul mers, al producției.

Sint tineri în fabrică care au 
obținut o experiență bună în pro
ducție. Comitetul U.T.M. nu a or
ganizat schimburi de experiență, 
demonstrații practice pentru gene
ralizarea ei- A existat de aseme
nea o slabă preocupare față de ri
dicarea continuă a calificării pro
fesionale a tinerilor. In fabrică nu 
funcționează nici un curs de minim 
tehnic.

Plenara din decembrie anul tre
cut a C.C. al U.T.M. a arătat 
reducerea continuă a 
cost al produselor este 
principalele îndatoriri 
tinerilor muncitori. 
„Ștefan Gheorghiu" 
muncitorilor sînt tineri. Realitatea 
dovedește că și aici există posibi
lități concrete ca prețui de cost să 
fie redus- Iată de ce, sub îndruma
rea organizației de partid, Organi
zația U.T.M. trebuie să desfășoare 
o temeinică muncă de educare a 
tinerilor, să mobilizeze toate for
țele acestora la reducerea consu
murilor specifice de materii prime 
și auxiliare, la realizarea de eco
nomii — căi importante de rea
lizare a sarcinii centrale a fabricii: 
reducerea prețului de cost.

că 
prețului de 
una dintre 
ale tuturor 
La fabrica 
majoritatea

Se dezvoltă colaborarea 
dintre poporul romîn 
și poporul cehoslovac

între poporul roinin și poporul R. Cehoslovacă au apărut produ- 
cehoslovac s-au statornicit de vre
me îndelungată relații de prietenie, 
de colaborare multilaterală. Odată 
cu eliberarea celor două țari de 
sub asuprirea iascista, odată cu 
instaurarea regimului democrat- 
popular, aceste legături prietenești 
au dobîndit un conținut nou, 
caracteristice relațiilor de colabora
re și într-ajutorare reciprocă din
tre toate țările socialiste.

In colaborarea economică dintre 
țările socialiste, în cadrul C.A.E.R., 
țara prietenă R. Cehoslovacă ocu
pă astăzi după Uniunea Sovietică 
unul din primele locuri în comer
țul exterior al Romîniei

Numeroase centrale electrice, uzine 
siderurgice și chimice rominești, 
întreprinderi de prelucrare a lem
nului, textile, de pielărie, alimenta
re sînt utilate și cu mașini și in- 
stalații industriale produse în R. 
Cehoslovacă. In ultimii ani 
R. Cehoslovacă a livrat Romîniei, 
în afara acestor produse, impor
tante cantități de cocs, laminate, 
oțeluri speciale, material tubular, 
âbrâzive și alte materii prime și 
semifabricate de bază, precum și 
autovehicule, material electrotehnic 
și optic, aparataj medical și de 
laborator și alte mărfuri.

In schimbul acestor mărfuri 
R. P. Romînă a exportat în R. 
Cehoslovacă diverse utilaje și pie
se de schimb, produse .petrolifere, 
bauxită, pirită, chimicale, ciment, 
produse forestiere și alte produse. 
R.P.R. aprovizionează anual piața 
cehoslovacă și Cu articole agro, 
alimentare de sezon, ca . legume 
proaspete, fructe, struguri, conserve 
de fructe și legume, vin.

Analizînd desfășurarea schimbu
rilor dintre cele două țări în ulti
mii ani, se poate constata că ma
jorarea volumului schimburilor a 
mers paralel cu apariția a nume
roase noi produse pe listele de ex
port. Astfel, începînd din 
1953, alături de mărfurile 
ționale, la exportul romînesc către

anul 
tradi-

sele ‘industriei grele a R.P.R. ca : 
tractoare, utilaj petrolifer, rulmenți 
și altele.

.Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plăți dintre cele două 
țări pe anul 1959, semnat la 
6 martie a.c. la București, prevede 
o sporire a schimburilor reciproce 
de mărfuri cu 17 la sută fată de 
anul' 1958.

Caracteristică colaborării și în- 
tr-ajutorării frățești dintre țările 
noastre este contribuția prețioasă 
pe care R. Cehoslovacă 
și o aduce, alături de 
socîalistej la crearea și 
rea de noi întreprinderi 
industriale romînești.

După cum este cunoscut, o dele
gație de partid și guvernamentală 
a R. P. Romîne a făcut anul trecut 
o vizită de prietenie în R. Ceho
slovacă. Rezultatele convorbirilor 
oficiale avute cu acest prilej, ale 
tratativelor care s-au desfășurat 
într-un spirit de deplină înțelegere 
și unitate de vederi în toate pro
blemele discutate, au fost cuprinse 
în Declarația comună romîno- 
cehoslovacă.

Colaborarea dintre poporul ro
mîn și poporul cehoslovac, a înre
gistrat cu fiecare an însemnate 
succese și a îmbrăcat forme mul
tiple și variate. Prin aplicarea 
acordului de colaborare culturală 
dintre R. P. Romînă și R. Ceho
slovacă s-au dezvoltat posibilități
le de cunoaștere reciprocă a valo
rilor culturale create de cele .două 
popoare.

Perspectivele dezvoltării rela
țiilor de colaborare economică, 
multilaterală, dintre R. P. Romî
nă și R. Cehoslovacă sînt practic 
nelimitate.

Dezvoltarea acestei colabo
rări constituie o contribuție 
directă la cauza construirii socia
lismului în Romînia și Ceho
slovacia, la întărirea continuă a la
gărului socialist în frunte eu 
U.R.S.S., la apărarea cauzei păcii.

(Agerpres) '

a adus-o 
alte state.
dezvolta

și 'ramuri

— Aruncați I
Și deodată, din peticul acela de 

pămint, răscolit pini în adîncuri 
de obuze, au apărut ca niște nă
luci oamenii ce-i mai aveam și-au 
șuierat pe deasupra grenadele. Va
lurile nemților s-au aruncat la pă
mint, înfricoșate de ivirea noastră 
neașteptată... Dar pămîntul nostru 
străbun nu i-a mai primit la sinul 
lui. Au rămas toți întinși la supra
față ca niște ținte de oțel pe un 
poligon de tragere. Am mai arun
cat și alte rînduri de grenade și 
am dat ordin pentru deschiderea 
focului. A clempănit mai intîi, în
furiată parcă de atîta așteptare, 
mitraliera din stingă noastră. Au 
început și pistoalele-mitralieră să 
toace mărunt și viu ca într-un șu
ierat. Nemții care încercau să se

— Fragmente —

în- 
Pe-

al

ridice de la pămînt erau pentru 
totdeauna trîntiți cu gura în el. 
Mitraliera din dreapta însă nu s-a 
mai auzit. Capetele de fier au sim
țit spărtura din plnza focului no
stru și-au început să se tîrască 
intr-acolo.

Privirile mi s-au încrucișat 
spăimîntate cu ale lui Grigore 
trovici. Dacă puhoiul acesta
nemților ar fi pătruns pe acolo, 
totul era pierdut. Nemții ar fi că
zut în spatele nostru. Dar in 
aceeași clipă, Grișa a sărit din 
groapă și s-a tîrît spre adăpostul 
mitralierei. Tot focul nemților cul
cați înaintea noastră s-a îndreptat 
spre el. Grișa a dispărut învăluit 
în fum și pulbere.

Peste o clipă, însă, și mitraliera 
aceea a început să latre înverșu
nat, neîntrerupt. Valurile hitleriș
tilor s-au prăbușit în fața ei, 
căutind in zadar scăpare la pămint.
Grișa stăpinea vîlceaua cu focul Mă zbateam, sleit de puteri, în- 
său. Pentru o clipă înfrînsesem fu- tre viață și moarte. îmi ardeau

buzele de sete și mă fulgerau ca 
fierul înroșit, rănile. Gîndurila 
însă, îmi erau încă clare. După 
stele, am văzut că noaptea se a- 
propia de sfîrșit. Și odată cu ea 
și viața mea... Nu mai aveam acum 
decît o singură dorință : să apuc 
clipa cînd ai noștri și sovieticii se 
vor ridica din pădurea din dreap
ta, la atac. Voi fi răzbunat și eu, 
și Grișa — care căzuse desigur 
lîngă mitralieră — și pămîntul 
acesta, și apa Mureșului pîngărită 
de cotropitori și înroșită de sînge- 
le nostru...

Deodată, însă, aud dintr-o parte 
zgomote înăbușite, murmur de vor
bă străină, și tresar. Răsucesc 
capul cu ultimile-mi puteri ; în
trezăresc o umbră care se tîra 

ceea a răsunat deodată, detunătoa- printre morți. Se oprea la fiecare 
re și năpraznică, mitraliera lui 
Grișa. A pornit și a doua mi
tralieră... și toate armele de foc 
s-au descărcat, pîrîind, în umbrele 
de pe vîlcea...

A început și întunericul de aco
lo să seînteieze și să șuiere pe lîn
gă noi gloanțele nemților. Trasoa
rele și rachetele lor luminau noap
tea neîntrerupt. Vîlceaua se um
pluse de umbre ; parcă tot întu
nericul ei începuse să se miște 
fantomatic și să se îndrepte spre 
noi... La cincizeci de pași mi-am 
dat seama că pînza focului nostru 
nu-i mai putea opri. Am dat ordin 
să se pună baionetele și sa se pre
gătească din nou grenadele, dar 
n-am putut aștepta prea mult ; 
n-am mai avut răbdarea de 
ceput. Cînd hitleriștii au 
printre trupurile celor secerați la 
primul lor atac, mi s-a părut că 
erau de zece, de o sută de ori 
mai mulți, că vîlceau roia de um
bre ca niște duhuri rele. M-am ri
dicat din groapă și-am aruncat le
gătura de grenade acolo unde um
brele lor viermuiau. N-am mai 
auzit decît explozia grenadelor a- 
runcate și din celelalte gropi, și, 
deodată, în fața mea, o explozie 
năpraznică a aprins întunericul,

ria nemților... Ei s-au meii ridicat 
odată la asalt, minați de-o coman- 
dă repezită, dar iarăși i-am oprit 
cu grenade și foc pustiitor.

Frontul nostru a amuțit din 
nou. Știam însă că mîinile tuturor 
erau încleștate pe arme, că dege
tele pipăiau nerăbdătoare trăgaciul, 
că în raza fiecărui ochi care pîn- 
dea mișcarea aceea a morții ce se 
urca din vîlcea creștea imaginea 
unui cap de fier. Și-n liniștea a-

la în- 
ajuns

rănit și-l întorcea cu fața în sus, 
în lumina stelelor. Se uita la el și 
pleca mai departe, murmurind. Am 
întins mina încet la șold și am 
scos pistolul. Cîinii, mi-am zis, 
gîndindu-mă la hitleriști... Nu ne 
cruță nici morții, nici răniții I dar 
mina vlăguită de singe și puteri 
n-a mai putut ține pistolul întins 
și mi-a alunecat lingă trup. Clipele 
care au trecut mi-au părut cit o 
veșnicie. Umbra s-a apropiat am 
simțit-o lingă mine ; am văzut-o 
cum s-a aplecat asupra mea și deo
dată i-am auzit și șoapta îndure-, 
rață :

— Ei, priatel... priatel !
L-am simțit după răsuflarea-i 

fierbinte că e Grișa și mi-am înco
lăcit brațul sănătos pe după gîtul 
lui, deznădăjduit. Grișa s-a lungit 
lingă mine, mi-a legat grăbit ră
nile, și mi-a dat apă din bidonul 
de la șold. Mi-a ridicat apoi capul 
pe brațul lui bandajat și mi-a 
mîngiiat cu mina sănătoasă fruntea 
îmbrobonată de sudoare rece.

Am ajuns la poziția noastră 
cînd noaptea se destrăma. Dintre 
ai noștri nu mai rămăseseră decît 
vreo șapte-opt ostași, comandați de 
un sergent care-i împărțise la cele 
două mitraliere scăpate din mîini
le hitleriștilor. Grișa m-a lăsat jos, 
întins pe pămînt, aproape de mi
traliera lui. în liniștea dinaintea 

m-a răsucit și m-a trîntit fulgeră- zorilor, am auzit din nou clipoci- 
tor la pămint tul molcom al apelor Mureșului și 

freamătul înviorat al pădurii.

*) Din volumul „Nopți înfrigu
rate”.

Simpozion 
„Decernarea premiilor

La Casa prieteniei romîno-so- 
viețice a avut loc miercuri seara, 
în prezența unei numeroase 
tențe, simpozionul cu tema: 
cernarea premiilor Lenin pe anul 
1959“.

Deschizîrid simpozionul, 
Șt. Milcu, secretar prim al Acade
miei R.P. Romîne, a subliniat că 
s-a acordat această înaltă distinc
ție unor lucrări care au adus o 
contribuție de preț la dezvoltarea 
continuă a forțelor de producție și 
a culturii patriei socialismului vic
torios. Vorbitorul s-ă ocupat în 
special de decernarea premiilor 
Lenin. în domeniul științei, scoțînd 
în relief importantele realizări ale 
oamenilor de știință sovietici în 
domeniul fizicii, matematicii, geo
logiei, energeticii, medicinii, ge
neticei, agriculturii, științelor na
turii etcy Vorbitorul a relevat de 
asemenea importantele realizări în 
domeniul tehnicii care au fost dis
tinse cu premiul Lenin.

Tovarășa Ecaterina Borilă 
decorată cu „Ordinul Muncii" 

clasa I-a
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a Republicii Populare Romî
ne a conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I-a tovarășei Ecaterina Borilă,

Sumarul
Tioărul

MIHAI BENIUC: Lenin.
* * * — Pentru dezvoltarea con

tinuă a agriculturii noastre so
cialiste.

M. POPESCU: Să educăm tine
retul în muncă.

AL. GOL1ANU : 24 aprilie — Ziua 
mondială a. tineretului de luptă 
împotriva colonialismului și pen
tru coexistență pașnică.

ION BĂIEȘU : „Ogorul roșu" îm
plinește zece ani.

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

* * — Activul de pe lîngă co- 
miteitul U.T.M.
*
★

*

* 
Ar

♦ — Cercul micilor naturaliști.
* — Prietenii filmului.

asis-
„De-

acad.

cu tema:
Lenin pe anui 1959“

A luat apoi cuvîntul compozito
rul Alfred Mendelsohn, secretar al 
Uniunii compozitorilor din R.P. 
Romînă, care, vorbind despre de
cernarea premiilor Lenin în dome
niul artelor, a scos în evidență 
importanta contribuție a oameni
lor de arte sovietici — purtători 
ai acestei înalte distincții — la 
îmbogățirea culturii sovietice și 
universale.

Scriitorul Mihail Gafița, secre
tar al Uniunii scriitorilor din R. P. 
Romînă, a vorbit despre decerna
rea premiilor^ Lenin • în domeniul 
literaturii subliniind că acest eve- 
niment a evidențiat'odată mai mult 
marile succese ale literaturii rea
list socialiste.

Expunerile au fost subliniate cu 
vii aplauze de către asistență.

(Agerpres^
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EL. PAVEL

la cinematografele

JURA.I SARVAS 
ELENA PAPPOVA 
ADAM MATEJKA 

DUSAN BLASKOV1CI 
VILIAM ZABOROSKY

cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 
de ani, pentru activitate îndelun
gată în mișcarea muncitorească.

(Agerpres)

revistei
leninist

P. FIL1P: Se extind inițiativele 
tineretului.

TRIBUNA SECRETARULUI 
ORGANIZAȚIEI DE BAZA 

A U.T.M.

N. RADU : Roadele unei munci in- 
tense.

S. PUTACHIDIS: Informări poli
tice operative și eficace.

★

I.

MIȘCAREA PIONIEREASCA

* * — Pionierii — schimbul 
nostru de mîine.
MARIAN : Rînduri deepre fapte 
pionierești.

Prof. D. A1ADUȚA: Copiii învață 
să muncească.

H. RADNAI: Din nou prezenți la 
concursul „Să ne cunoaștem ți
nutul natal”.
* * — Calendarul instructoru
lui de pionieri.

★
De asemenea revista mai publică 
seamă de informații din viața or-

VIAȚA U.T.M.
* — Toată atenția îngrijirii*

pășunilor și fînețelor.
N. ȘERBAN: Acțiuni însufleți- 

toare.
C. TIMOFTE: O consfătuire plină 

de învățăminte.
P. NIȚĂ : Formalism și lipsă de 

răspundere.
F. POPESCU : Cu tinerii din Ca

pitală la strîngerea de fier vechi.

* *
Scenariul și regia: 

PALO BIELIK

Muzica: MILAN NOVAK
o ....
ganizațiilor U.T.M. materiale din 
experiența organizațiilor comsomo- 
liste, prezintă cititorilor unele cărți 
și filme.

Spectacolul de gală va avea • 
loc vineri 8 mai, orele 20,30' la ( 
cinematograful ,,Patria".
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In preajma Conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe de la Geneva

O poziție nerealistă
’ Un comentator occidental a cal
culat că pentru a se ajunge la 
Conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe ai celor patru puteri care 
se deschide luni Ia Geneva au fost 
necesare nu mai puțin de 34 de 
note diplomatice. Prin acest calcul, 
respectivul comentator căuta să-și 
„convingă" cititorii asupra „greu
tăților" care stau în calea trata
tivelor- El omitea insă să arate că 
aceste greutăți provin din „po
litica de forță" occidentală și că 
numai datorită poziției ferme a 
Uniunii Sovietice calea tratativelor 
s-a deschis în această primăvară 
a lui 1959.

In preajma Conferinței miniștri
lor Afacerilor Externe vin însă din 
Apus vești care vădesc că dușma
nii reglementării prin tratative a 
problemelor internaționale litigioa
se vor să înăbușe m’.ădițele destin
derii. Astfel pot fi apreciate rezul
tatele întrunirii de la Paris a mi
niștrilor de externe american, en
glez, francez și vest-german care 
au elaborat un așa-numit „plan 
de ansamblu". Trebuie arătat din 
capul locului că acest „plan glo
bal", cum il denumesc ziarele apu
sene, nu are scopul de a însenina 
atmosfera internațională, ci de a 
crea noi piedici în calea unei re
glementări a problemelor liti
gioase. Cuprinsul acestui plan a 
fost caracterizat de agenția vest- 
germană D.P-A. în următorii ter
meni : „Occidentul a stabilit la 
Conferința miniștrilor săi de ex
terne de la Paris un complex în 
care problemele Berlinului și Tra
tatului de pace cu Germania sint 
legate de problemele reunificării și 
securității i europene". Așadar, a- 
cest „plan de ansamblu" constituie 
de fapt o încercare de a crea o 
legătură între diferite probleme li
tigioase care să ducă la împiedi
carea rezolvării lor treptată, pe 
etape, singura care îngăduie re
stabilirea încrederii atît de nece
sară în relațiile internaționale zgu
duite în ultimul deceniu de nefas
tul „război rece". Deși comenta
torii occidentali au calificat „pla
nul de ansamblu" ca un plan de 
„compromis" alcătuit pe baza con
cesiilor reciproce pe care și le-au 
făcut participanții la întrunirea de 
la Paris cu scopul de a atenua di
vergențele dintre ei, este limpede 
că aceste .divergențe se mențin.

Agenția U.P-I. scria dealtfel că 
„Occidentul e încă departe de a 
fi ajuns la o înțelegere deplină 
asupra strategiei comune în trata
tivele cu rușii". Sub presiunea di
plomației vest-germane și a celei 
americane, la întrunirea de |a Pa
ris s-a impus punctul de Vedere 
al promotorilor unei politici 
„dure". E interesant de reliefat că 
ia reuniunea occidentală de la Pa
ris nu s-a reaiizat nici măcar un 
plan alternativ, ceea ce vădește că 
Occidentul vine la masa tratative
lor cu o poziție rigidă, precon
cepută.

Poziția unor guverne occidentale 
apare în contradicție cu curentul 
opiniei publice care e indiscu
tabil favorabil tratativelor Est- 
Vest- Presa occidentală conține tot 
mai multe materiale și declarații 
ale unor oameni politici din Apus 
cate sub presiunea dorinței expri-

Cercuri largi ale opiniei publice 
mondiale cer reglementarea 

pașnică a problemei germane
BRUXELLES 6 (Agerpres). — 

Ziarul „Libre Belgique" a publi
cat un articol al lui Paul Struye, 
președintele Senatului Belgiei, în 
legătură cu apropiata conferință 
a miniștrilor Afacerilor Externe de 
la Geneva. Referindu-se la pro
blema Berlinului, Struye critică 
poziția ministrului Afacerilor Ex
terne al Franței, Couve de Mur- 
ville, care s-a pronunțat recent 
împotriva modificării „statutului 
juridic al puterilor occidentale la 
Berlin". Poziția ministrului fran
cez al Afacerilor Externe în pro
blema Berlinului, scrie el, este ex
trem de negativa. „REGIMUL DE 
OCUPAȚIE MILITAR A DIN BER
LINUL OCCIDENTAL NU MAI 
ARE JUSTIFICARE. RUȘII AU 
DREPTATE ATUNCI CÎND CER 
LICHIDAREA ACESTUI REGIM. 
Puterile occidentale nu mai ai 
nici un drept să se împotrivească 
la schimbarea statutului lor juri
dic la Berlin".

Struye declară că este pentru 
Încheierea unui Tratat de pace cu 
Germania. El arată că numeroase 
pț-obleme „pot fi rezolvate numai 
prin tratatul de pace care trebuie 
încheiat cu cele două Germanii 
existente în prezent".

★
BERLIN 6 (Agerpres).— După 

cum transmite United Press In
ternational, Partidul Liber Demo
crat din R.F.G. a cerut ca dele
gațiile R.F.G. și R.D.G. care vor 
participa la conferința de la Ge
neva să se intilneaseă in acest 
cadru și să examineze împreună 
problema reunificării Germaniei. 
De asemenea liderul Partidului 
Social-Democrat din Germania, 
Ollenhaupr, într-o cuvîntare rostită 
luni la Bonn în fața conducerii 
acestui, partid, a atras atenția că, 
insistînd asupra dreptului unei 
Germanii «unificate de a face 
parteflKn N.A.T.O., autoYii acestor 
planuri* nu fac în realitate decît 
să împiedice rezolvarea; problemei 
germane. Referindti-se Ta alte pro
iecte aduse în discuție în legătură 

mate de masele de oameni simpli 
sînt nevoiți să sublinieze impor
tanța și oportunitatea tratativelor 
cu Răsăritul. Este de relevat pozi
ția unor oameni politici britanici 
care au adoptat anumite inițiative 
pozitive în ultima vreme. In acest 
sens amintim vizita făcută de pre
mierul englez Macmillan la Mos
cova. Este drept că ziarele engleze 
au reproșat conservatorilor că 
acționează în felul acesta pentru 
că vor să-și consolideze poziția în 
viitoarele alegeri, dar aceste repro
șuri nu fac altceva decît să con
firme că la ora actuală orice om 
politic occidental care ține la pres
tigiul său trebuie să țină șeama de 
dorința opiniei publice de destin
dere in lume, de alungare a nori
lor negri ai războiului îngrămădiți 
cu premeditare de cercurile impe
rialiste adepte ale politicii de echi
libristică „pe marginea prăpastiei".

Oamenii politici occidentali care 
se pronunța în favoarea tratative
lor au de făcut față unor presiuni 
crescînde din partea acelor cercuri 
diriguitoare occidentale care se 
mențin pe poziții rigide. O imagine 
concludentă în această direcție o 
oferă ofensiva dezlănțuită de cele 
mai reacționare ziare occidentale 
împotriva conferinței la nivel înalt, 
deși din schimbul de note dintre 
guvernul sovietic și guvernele oc
cidentale reieșea limpede că confe
rința miniștrilor de externe a fost 
concepută ca un preludiu al unei 
întîlniri a șefilor de guverne. Agen
ția D P.A. aprecia că „Occidentul 
are o atitudine sceptică față de o 
conferință la nivel înalt". <

Totodată în preajma conferinței 
miniștrilor Afacerilor Externe s-a 
trecut la acțiuni directe și pericu
loase ca înzestrarea Italiei cu 
rachete, grăbirea înarmării ato
mice a Bundeswehrului,. măsuri 
pentru urgentarea instalării de 
rachetodroame in Grecia și Tur
cia, acțiuni ce sînt menite să otră
vească atmosfera în preajma trata
tivelor de la Geneva,

In centrul măsurilor țintind .să 
compromită viitoarele tratative s-au 
situat militariștii vest-germani. Mi
nistrul dc Externe, von Brentano, 
a susținut săptămîna trecută că 
lumea nu trebuie să-și pună „prea 
mari speranțe" în tratativele de 
la Geneva și s-a pronunțat împo
triva oricărui plan de dezangajare, 
împotriva tratatului de pace, îm
potriva reglementării situației 
Berlinului occidental, împotriva... 
In toate problemele împotrivă 1 
Cit de șubredă este însă poziția 
revanșarzilor vest germani în an
samblu reiese din însăși reacția 
opiniei publice din Germania oc
cidentală- Astfel, ziarul „Kolo- 
nische Rundschau", care sprijină 
cu entuziasm apreciabil politica 
oficială a Bonn-ului, se plîngea că 
„unii afirmă că Adenauer părăseș e 
o navă care se scufundă (aluzie la 
renunțarea la postul de cancelar 
—- N.R.) și se salvează cu cola
cul de salvare al președinției"..

Prin luptă activă, popoarele lu
mii își impun însă voința lor fer
mă de pace, ca prin tratative să 
se ajungă la rezolvarea pașnică a 
problemelor 
gioase.

reglementării situației

problemele împotrivă 1

internaționale liti-

Z. FLOREA

cu viitoarele tratative Est-Vest, 
Ollenhauer a criticat atitudinea 
anumitor cercuri occidentale, prin
tre care și guvernul R.F.G., 
de propunerile privind 
unei 
ropa

față 
crearea 

zone de dezangajare în Eu- 
centrală.

Șantierul celei mai mari 
centrale electrice cehoslovace

Dezvoltarea economică multila- metodele cele mai moderne și mai chiar la betonarea încăperii filtre- 
terală. a Cehoslovaciei, a.cărei pro- productive. O serie de lucrări au lor electrostatice de apă și fum.- 

Muncitorii de pe șantier nu ur
măresc doar executarea cît mai 

izotopi, ieftină a lucrării, deși au economi
sit multe zeci de milioane de co
roane fată de proiectul initial, ci și 
executarea cît mai rapidă a lu
crării.

Primul turboagregat de 55, Mw, 
a început să furnizeze curent elec
tric încă din primăvara anului a- 
cesta. La sfîrșitul anului 1959, se 
vor da în exploatare patru agre
gate, iar la jumătatea anului viitor 
toate șase.

Pentru a înfăptui; obiectivele ce 
le stau în față, muncitorii, prin e- 
forturile lor entuziaste, reduc ne
contenit termenele planificate.

Imensa sală a principalului bloc 
de producție este gata ca și primul 
coș al uzinei electrice, înalt de 120 
metri.

Pe lîngă aceasta, prima etapa a 
lucrărilor cuprinde și un. centru 
sanitar, bine dotat, o frumoasă 
casă de cultură etc.

In orașele vecine Hradec Kra- 
love și Pardubice și chiar în Opa- 
tovice s-au construit o serie de lo-

ducție industrială a crescut de 3,3 fost mecanizate complect, s-a utili- 
ori față de nivelul antebelic, a dus zaț metoda confrajului mobil pen- 
și. la dezvoltarea rapidă a bazei tru lucrările de betonări, izvlupl 
energetice. Cehoslovacia a produs radioactivi pentru controlul mate- 
19,5 miliarde kWh încă în anul rialelor și al sudurii,- montajul în 
1958, în timp ce în anul 1937 pro- bloc, 
dusese numai 4,1 miliarde kWh. ___

In ceea ce privește producția deoară în Republica 
energie pe cap de locuitor, Ceho
slovacia a depășit o serie de țări 
capitaliste din Occident. In anul 
1965 ea va produce 38 miliarde 
kWh. In. vederea realizării acestei 
producții, electrificarea țării conti
nuă într-un ritm foarte viu. Numai 
în cursul anului acesta, vor fi puse 
în funcțiune, în cadrul noilor cen
trale electrice, i 
gregate moderne.

Centrala electrică din Opatovice 
Nad Labe, care se construiește în 
șesul din estul Cehiei va fi prin 
puterea sa instalată (330 Mw) cea 
mai mare ce'ntrală electrică cu a- 
bu'ri. Această tcfmocen-trâlă va a- 
vea șase turboagregate a cîte 55 
Mw fiecare. Ea va consuma zilnic 
7000 tone cărbune," adică 7 trenuri 
a cîte 50 de vagoan.e. Ea va apro
viziona cu energie electrică indus
tria, agricultura, transporturile și 
tonsumul casnic dintr-o mare re
giune.

Șantierul ăcestek termocentrale

așa zisele „filtre cu ace" în vede
rea caborîrii nivelului apelor sub
terane. Aceasta înseamnă introdu- 

numeroase noi a- cerea în adîncime a unor țevi lungi 
și înguste („ace") — capătul lor 
superior racordîndu-se la o con
ductă colectoare și prin interme
diul acesteia la pompe.

Noua metodă a corespuns cerin
țelor. nivelul apelor subterane scă- 
zînd ranid, iar cheltuielile au fost 
cu 6 milioane de coroane mai mici. 
Aceasta este o metodă de muncă 
înaintată, datorată bogatei expe
riențe a Uniunii Sovietice. De alt
fel, pe șantier experiența sovietică 
este folosită în permanență cu re- . cuințe noi și moderne, pentru lucră- 
znltate din cele mai bune.

Productivitatea muncii a crescut 
, -- - ------... -s--,—cu 80 Ja sută prin folosirea meto-

a devenit- o școajă pentru con- de'er înaintate. Executarea cofra- 
structorii unitâțijor energetice ale iului mobil..o noutate tehnică so- 
viitorului plan ciricinal. încă de la vietică. a fost utilizată și ‘la con- 
inaugurarea lucrării s-au folosit stru’irea clădirilor de exploatare și

Convorbire 
între orașele 
Festivalurilor

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 5 mai, 
postul de radio Moscova a trans
mis o convorbire prin radio in
tre orașele în care au fost or
ganizate pină acum Festivalurile 
Mondiale ale Tineretului și Stu
denților : Fraga, Budapesta, 
Berlin, București, Varșovia. O 
astfel de convorbire a avut loc 
și între Moscova și orașul celui 
de-al Vll-lea Festival — Viena, 
capitala Austriei.

La convorbire au participat 
cunoscutul sculptor ungar 
Zsigmond Kisfaludi-Strobl, 
scriitorul român, academicianul 
Cezar Petrescu, președintele 
Comitetului Național de pregă
tire a celui de-al Vll-lea festi
val mondial, Ștefan Olszowski, 
președintele Uniunii Studenților 
polonezi, Evghenii Bugrov, vice
președinte al Comitetului orga
nizațiilor de tineret din U.R.S.S., 
Slavomir Peisok, membru al 
Comitetului cehoslovac de pre
gătire a festivalului, și studen
tul german Erhard Anders.

IF alter ITachs, membru al 
Comitetului național de pregă
tire din Austria, a declarat în 
cuvîntul său că Austria așteaptă 
pe tinerii și tinerele din întrea
ga lume. Ne vom întîlni pentru 
a ne stringe mîinile, pentru a 
ne demonstra unitatea în lu-ta 
pentru pace, prietenie și un vii
tor luminos.

PARIS 6 (Agerpres). — In 
urma hotărîr-ii Conferinței națio
nale a muncitorilor din transpor
turile feroviare, la 6 mai a avi^t 
loc în întreaga Franță o greva de 
24 de ore în semn de protest îm
potriva refuzului organizațiilor pa
tronale de a mări sala'iul acestei 
categorii de muncitori. Agenția 
Ansa subliniază că. greva de li 
6 mai „este cea mai importantă 
grevă din Franța de la venirea la 
putere a lui de Gaulle“. Agenția 
Reuter relatează că greva a dezor
ganizat transporturile feroviare în 
întreaga Franță.

••4^: . , A
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Vedere generală a șantierului termo-centralei de la Opatovice 
din Republica Cehoslovacă, o mare construcție socialistă din 

țara prietenă.

Aci s-au utilizat, pentru prima 
Cehoslovacă,

— Corespondență 
din Praga pentru 

„Scinteia tineretului" —

GENEVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 5 mai sesiu
nea Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa (C.E.E.) a termi-1 
nat examinarea problemelor de pe 
ordinea de zi. In centrul atenției 
sesiunii — atît în timpul discutării 
rapoartelor comitetelor și celorlalte 
organe de lucru ale comisiei, cît 
și în cursul discuțiilor asupra si
tuației economice a Europei — au 
stat problemele lărgirii continue a 
colaborării economice europene.

Vn deosebit interes l-au suscitat 
propunerile delegației sovietice 
această problemă, propuneri 
baza cărora sesiunea a elaborat 
a adoptat în unanimitate patru 
zoluții : cu privire la convocarea 
unei conferințe a miniștrilor Co
merțului exterior ai țărilor membre 
ale

în 
pe 

re-

C.E.E. ; cu privire la crearea

O violentă manifestație 
antiamericana în Iran

TEHERAN 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Corespondentul 
din Caraci al ziarului „Deliii Ti. 
mes“ anunță că, potrivit unor in
formații din surse demne de încre
dere, la Tabriz a avut loc recent 
un incident grav între un sergent 
al armatei americane și locuitorii 
orașului. Sergentul abia a scăpat 
cit viață din mîinile mulțimii in
dignate. El traversase strada prin 
fața clădirii în care se află sediul 
guvernului, încâlcind astfel reguli
le de circulație. Un ofițer al poli
ției din Tabriz l-a oprit pe sergent 
și ,i-a atras atenția că a încălcat 
regulile de circulație. In loc să-și 
recunoască greșeala, sergentul a- 
merican l-a atacat pe ofițerul ira
nian, l-a doborît și l-a lovit cu pi
ciorul. Acest lucru a uluit pe tre
cători și curînd s-a strîns o mul-

asupe*a
ATENA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 4 mai a sosit în ca
pitala Greciei — Atena -— într-o 
vizită oficială amiralul Burke, co
mandantul operațiunilor navale ale 
S.U.A., pentru tratative cu repre
zentanții guvernului și comanda
mentului militar grec. La 5 mai a 
sosit la Atena, însoțit de ofițeri de 
stat major, generalul Weiland, co
mandantul aviației tactice a S.U.A.

Presa din Grecia scrie că aceasta 

torii termocentralei.
întreaga regiune 

noscut. La aceasta 
aparifia gigantului 
vice. 

e de nerecu- 
a contribuit 
de 1$, Opato-

G. P.

unei organizații regionale europe
ne pentru comerț ; cu privire la 
încheierea de acorduri economice 
pe termen lung ; cu privire la lăr
girea colaborării tehnico științifice 
între țările membre ale C.E.E.

Deși unele delegații capitaliste 
(S.U.A., R.F. Germană, Turcia) au 
încercat să pună la îndoială posi
bilitatea realizării măsurilor pro
puse de Uniunea Sovietică, totuși 
tendința majorității participanților 
la sesiune spre lărgirea colaborării 
pașnice europene a învins și aceste 
delegații au fost nevoite să renunțe 
la proiectele lor pentru a nu ră- 
mîne izolate. Potrivit rezoluțiilor 
adoptate guvernelor țărilor mem
bre ale C.E.E. li se recomandă să 
studieze propunerile sovietice în 
vederea discutării la cea de-a XV-a 
sesiune a C.E.E. >a unor eventuale 
hotărîri concrete.

țime de 2.000 de oameni. Ei 
dus pe ofițerul iranian

l-aii 
dus pe ofițerul iranian rănit la 
consulatul american din Tabriz.

Mulțimea striga: „Yankei, câra- 
ți-vă acasă !“, „Libertate iranieni
lor !“, „Jos trădătorii poporului 
iranian 1“ etc. S-a aruncat cu pie
tre în clădirea consulatului și s au 
spart cîteva geamuri. Incidentul a 
luat o întorsătură periculoasă și 
autoritățile au chemat unități mili
tare și detașamente ale poliței 
pentru a restabili ordinea. Aproxi. 
mativ 80 de persoane aflate în pri
mele rînduri au fost arestate, dar 
cînd soldații au aflat care este 
cauza demonstrației, mulți dintre 
ei, după cum spun martorii ocu
lari, au trecut de partea demon
stranților și majoritatea 
arestați au fost eliberați.

celor

afluență la Atena a personalităților 
militare din S.U.A. este legată de 
presiunile pe care le execută 
S. U. A. asupra Greciei în 
scopul creării de baze america
ne, precum și de planurile vaste 
ale S.U.A. și N.A.T.O. în regiunea 
Mării Mediterane, care prevăd fo
losirea teritoriului Greciei ca bază 
a S.U.A. și N.A.T.O.

..Reprezentanții Pentagonului, 
scrie ziarul ,,Avghi“, consideră 
Grecia drept o bază de atac a lor, 
ei încearcă să creeze aici baze pen
tru rachetele morții. Tratativele și 
inspecțiile militare, planurile sta
telor majore americane constituie 
o provocare în momentul cînd în
treaga lume așteaptă cu o speranță 
uriașă începerea tratativelor în 
scopul realizării unei înțelegeri în 
tre Est și Vest".

Ziarul scrie în încheiere că „Tre
buie să se pună capăt vizitelor în 
Grecia ale ațîțătorilor la război... 
Grecia nu este o cazarmă america
nă... Poporul grec știe că nimeni 
nu-1 amenință. El nu dorește nici 
bazo pentru rachete, nici rachete, 
el dorește pace și prietenie cu toate 
popoarele**.

DJAKARTA.
deschis la Djakarta Biblioteca 
prieteniei sovieto-chino indone
ziene. Deschiderea bibliotecii re
flectă marele interes al cititorilor 
indonezieni, și îndeosebi al tinere
tului, față de literatura Uniunii So
vietice și ia Chinei.

BAGDAD, — După cum a anun
țat postul d,e radio Bagdad, la 5 
mai a început la înaltul Tribunal 
Militar Special din Bagdad proce
sul a 11 ofițeri irakieni implicați 
în complotul de la Mosul.

BAGDAD. — La 5 mai a avut 
loc la Bagdad solemnitatea sem
nării acordului cu privire la co
laborarea culturală dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Irak.

ULAN-UDE. — La Ulan-Ude a 
fost dată publicității hotărîrea Bi
roului Comitetului regional al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului 
Suprem și Consiliului de Miniștri 
al R.’S.S. Buriate în legătură cu 
sărbătorirea în iulie 1959 a 300 de 
ani de la intrarea liber consimțită 
a Buriatei în componența statului 
rus.

BONN. — Agenția France Presse 
anunță că secretarul de stat ame
rican, Herter, va sosi la Bonn 
înainte de începerea conferinței de 
la Geneva a minișirilor Afacerilor 
Externe, După cum relatează co
respondentul agenției France 
Presse, cercurile politice vest- 
germane consideră că vizita lui 
Herter la Bonn are ca scop „re
ducerea divergențelor care s-au 
manifestat în.'e S.U.A. și R.F.G. 
în cursul pregătirii programului 
occidental de negocieri".

CAIRO. — La 6 mai a părăsit 
Cairo plecînd spre Moscova, cu un 
avion „Tu-104“, o delegație de ex- 
perți egipteni care 
construirea barajului 
suan. Delegația este

lucrează la 
de la As

con dusă de

„Franța de mîine 
are cuvîntul"

PARIS 6 — De la coresponden
tul Agerppes : Consiliul Național al 
Mișcării Tineretului Comunișt din 
Franța s-a întrunit recent intr-o 
sesiune consacrată situației create 
tineretului francez de la venirea la 
putere a generalului de Gaulle. 
Consiliul, care grupează conduce
rile organizațiilor care fac parte 
din această mișcare — Uniunea Ti
neretului Comunist din Franța, 
Uniunea Tinerelor Fete di.i Franța 
Uniunea Tineretului Sătesc și 
Uniunea Studenților comuniști — 
-> hotărit să convoace simultan con
gresele acestor patru organizații 
S-a hotărit de asemenea ca în 
același timp să se țină o marc 
adunare a tineretului francez cu te
ma „Franța de mîine are cuvîntul''.

Toate aceste manifestări urmează 
să aibă loc la Paris în zilele de 
4, 5 și 6 decembrie.

Monopoliștii inofensivi 
în... particular

Vicepreședintele Ni
xon a ținut o con
ferință în fața cercu
rilor de afaceri ame
ricane, invitîndu-le 
să exporte capitaluri 
în țările slab dezvol
tate într-un ritm mai 
accelerat. Cu acest 
prilej dl. Nixon a 
făcut următoarea de
clarație: „Acolo unde 
capitalul particular 
pătrunde într-o țară, 
nu poate fi vorba 
despre implicații po
litice așa cum este 
în mod inevitabil 
cînd sînt furnizate 
fonduri guvernamen
tale". Una din două: 
ori dl. Nixon „nu-și 
mai amintește" 
escamotează în 
voit adevărul, 
fapte petrecute

timii ani dovedesc că 
lucrurile nu stau 
chiar cum le arată 
Nixon. în Iran, pă
trunderea capitalului 
privat american a 

gu- 
Mosaddîk 
consecință 
la năpă- 

experți a-

american 
dus la căderea 
ternului 
(deci o
politică ), 
direa de 
mericani în economia 
iraniană ('o altă con
secință politică), la 
participarea Iranului 
la pactul de la Bag
dad (o a treia con
secință politică), la 
încheierea tratatului 
americano — iranian 
pentru construirea de 
baze militare ameri
cane pe teritoriul 
persian (o a patra 
urmare politică) și 
așa mai departe. In

ori 
mod 

Cîteva 
in ui-

Lăcomia
conferința pentruLa Geneva, 

încetarea experiențelor cu armele 
nucleare, se poticnește din cauza 
obstrucțiilor și frînelor pe care le 
pune necontenit delegația ameri
cană. Paralel cu aceasta generali 
și tehnicieni atomiști americani 
ascund, în declarații ipocrite, con
secințele grave ale radioactivității 
ce decurge din exploziile termo
nucleare, negînd de cele mai mul
te ori că radioactivitatea acumu
lată pînă astăzi reprezintă un 
grav pericol pentru sănătatea oa
menilor.

La San Francisco, savantul ame
rican Linus Pauling a denunțat 
din nou, în perfectă cunoștință 
de cauză, pericolul pe care-1 re
prezintă ploile radioactive cauzate 
de exploziile atomice. Pauling a 
afirmat că peste „50.000 de ame
ricani vor suferi de cancer din 
pricina ploilor radioactive produse 
de exploziile nucleare efectuate 
pînă acum". Această cifră, spune 
savantul, va crește ori de cîte ori 
vor fi continuate experiențele nu
cleare. Pauling a acuzat comisia 
pentru energia atomică de a fi 
„mai puțin decît cinstită" în pu
blicarea amplorii efectelor nocive 
ale ploii radioactive și a cerut, 
perttru a proteja umanitatea de 
leziunile genetice, interzicerea ori
căror experiențe nucleare.

La Washington, ministrul de 
război american Noel McElroy a 
fost silit să confirme unele știri 
dezvăluite în presă că anul trecut 
în septembrie și octombrie au a- 
vut loc în Pacific două explozii 
termo nucleare de extremă forță și 
alte cîteva de o putere mai mică, 
experiențe ce fuseseră ascunse o- 
piniei publice de teama reacțiilor 
ce le-ar provoca.

Ministrul de război american a 
fost constrîns să confirme faptul 
că, în chiar perioada tratativelor 
de la Geneva, au avut loc puter
nice explozii atomice americane 
neanunțate. Unul din cei mai com
petent! savanți americani Linus 
Pauling, trage din nou semnalul

Musa Arafa, ministrul Lucrărilor 
Publice al Regiunii Egiptene a 
R.A.U.

PEKIN. — După cum relatează 
agenția China Nouă, la 6 mai 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, și Ferenc 
Munnich, președintele guvernului 
revo.uționar muncitoresc țărănesc 
ungar, au semnat la Pekin un 
tratat de prietenie și colaborare 
înl-'e Republica Populară Chineză 
și Republica Populară Ungară.

BERLIN. — în cadrul unei con
ferințe de presă internaționale, 
care a avut loc la 6 mai la Berlin, 
O.to Winzer, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe al R. D. 
Germane, Kiicka, ambasadorul Re
publicii Cehoslovace în R. D. Ger- 
rniană, și Piotrowski, ambasadorul 
R. P. Polone, au luat cuvîntul con- 
diamnînd manevrele cercurilor re
vanșarde ves(germane care ame
nință să Urască lumea într-un nou 
război distrugător. Vorbitorii au 
subliniat voința popoarelor țărilor 
lor de «a se ajunge la înlăturarea 
forțe or revanșarde și militariste 
din Germania occidentală prin în
cheierea unui Tratat de pace cu 
Germania.

STAS 3452 52.

In R. D. Germană se desfășoară o vastă acțiune de construcții de locuințe pentru oamenii muncii. 
Fotografia noastră înfățișează noi blocuri muncitorești in Dresda.

pe urma 
profilat Ru- 

american. 
că guvernul 

e format 
ai

afară de Iran, pot fi 
citate cazurile Ara- 
biei Saudite, a Gua- 
temalei, a numeroase 
state din America 
Latină unde pătrun
derea capitalului pri
vat american a atras 
consecințe de ordin 
politic de 
cărora a 
vernul 
Pentru 
american 
din reprezentanți 
capitalului particular, 
adică ai monopoluri
lor și de multă vre
me politica unuia 
este politica celuilalt.

Așa că declarațiile 
d-lui Nixon sînt bas
me de adormit guver
nele din țările 
dezvoltate.

slab

grad

de profit
de alarmă arătînd adevăratul grad 
al pericolului asupra sănătății 
omenirii pe care îl prezintă explo
ziile nucleare efectuate de pu
terile occidentale. Aceste fapte re
latate de presă dovedesc fără pu
tință de tăgadă că cercurile agre
sive americane, nedorind să știr
bească profiturile trusturilor ato
mice de care sînt strîns legate, 
continuă experiențele pe care le 
ascund opiniei publice, cu toate că 
aceste experiențe amenință grav 
sănătatea populației Americii ți 
chiar sănătatea popriilor lor fa
milii.

Unde 
profit 1

poate duce lăcomia de

AL. GIRNEAȚA

Bombardament în Turcia?
O parte a teritoriului turc bom

bardată 1 Senzaționala știre a fost 
difuzată de ziarul „New York Ti
mes". La bursa „războiului rece" 
știrea -— mai mult ca sigur — a 
stîrnit speranțe. Cavalerii agresiu
nii își pregăteau istericele tirade.

După pelerinajul 
lui Hussein...

„Le Monde" consacră un edi
torial pelerinajului de 50 de 
zile prin lume al lui Hussein, 
regele Iordaniei. Monarhul ior
danian nu prea are însă motive 
să fie măgulit de atenția pe care 
i-'a acordat-o cotidianul pari
zian. Deși „Le Monde" păstrea
ză un ton amabil, editorialul 
remarcă chiar din primele 
fraze că „tînărul monarh iorda
nian se găsește într-o situație 
asemănătoare celei a lui Cian 
Kai-și, pe care l-a vizitat re
cent". Și pentru a elimina orice 
posibilitate de echivoc, ziarul 
subliniază că dictatura patro
nată de Hussein „n-are altă ra
țiune de a fi în prezent decit 
voința capitalelor occidentale de 
a menține la putere un regim 
prieten".

Comparația cu Cian Kai-și 
probabil că l a indispus pe 
Hussein. E prea puțin plăcută 
postura falitului din Taivan 
Doar l-a vizitat la el acasă, în 
insula păzită de americani. S-o 
fi cutremurat o clipă gîndin- 
du-se la soarta lui Cian Kai-și 
și apoi-., s-a bucurat. S-a bucu
rat cînd a văzut amintindu-se în 
„Le Monde" de „generozitatea" 
cu care Occidentul îl „ajută" și 
de noile promisiuni cu care s-a 
întors de la Washington și Lon
dra. Dar „generozitatea" obli
gă... Și atunci Hussein a pornit 
către o nouă conferință de presă 
la care „a disputat cu vigoare 
monopolul ^anticomunismului", 
cum scria același ziar parizian-

Inutil, anticomunismul adu
ce cel mult o sumă oarecare de 
dolari, dar nu salvează de la 
faliment. Adu-ți aminte de com
parația cu Cian Kai-și și even
tual de soarta lui Feisal, vărul 
tău și defunctul rege al Iraku
lui. Istoria nu iartă.

Gîndul celor1
5 milioane

Ziarul errerioan „The Worker" a' 
publicat la 15 martie 1959 urmă
toarea scrisoare adresată redacției 
și pe care o reproducem în între, 
gimel

„Detroit. — Numele meu este 
Wesley Wilkens. Am lucrat timp 
de 10 ani la uzinele ,,Chrysler" din 
Mack-Avenue și am fost concediat 
acum 8 luni. Nu am nici o per. 
spectivă să fiu din nou angajat.

La 31 martie ajutorul meu de 
șomaj va fi epuizat. Sînt căsătorit 
și am cinci copii în vîrstă de la 
3 la 1.5 ani. Cînd la 31 martie, la 
rriezul nopții, va înceta ajutorul 
temporar de șomaj, întreaga me£ 
familie v.a cădea în sarcina comu
nală. care nu mai dispune, de pe 
acum de mijloacele necesare pen
tru a ne ajuta.

în această țară sîntem nevoi ți 
să ducem o permanentă existență 
pe bază de asistență publică. Nu 
mai vrem ajutor public. Ceea ce 
cer este un serviciu. Cer dreptul 
de a-mi hrăni familia".

Wesley Wilkens se plimbă și azf 
pe drumuri în căutare de lucru, 
cerșind o bucată de 
mintă un gînd : cu 
nească el fair.ilia?
chinuie pe cei 5 
șomeri din S.U.A...

pline. TI fră- 
ce să-și hră- 
E gîndul ca 
milioane da

c

La rind Danemarca ?
Agenția Associated Press anunță 

că S.U.A. livrează Danemarcei ra
chete teleghidate de tip „Nike* 
pentru înzestrarea unui batalion 
danez care în prezent este instruit 
în Statele Unite. Astfel, Dane, 
marca este după Italia și Norve
gia, a treia țară vesteuropeană 
care, în ciuda puternicelor pro
teste populare, primește rachete 
teleghidate americane care pot 
transporta Și încărcătură atomică,

Să explicăm faptele. Un avion 
britanic de transport s-a prăbușit 
în munții din sudul Turciei. O tra
gedie aeriană ce nu părea ieșită 
din comun. Aparența înșela. Avio
nul prăbușit transporta o încărcăm 
tură militară secretă. Dar a o găsi 
prin munți era ceva de domeniul 
fanteziei. Și atunci s-a ales soluția 
cea mai comodă : vîrful Subhan 
Dag de pe teritoriul turc va fi bom
bardat de către... Anglia. Așa a 
ajuns ca în timp de pace, o parte 
a teritoriului Turciei să fie bom
bardată chiar de partenerii ei întru 
alianțe agresive

Ne întrebăm însă ce se întîmpla 
dacă avionul britanic își pierdea 
secretai încărcătură deasupra 
vreunui oraș? Nu-i exclus ca într-o 
asemenea situație unii strategi oc
cidentali ieșiți din minți să ceară 
ca soarta vîrfului Subhan Dag să 
fie împărtășită de nefericita așe
zare omenească. Sînt consecințe ine
vitabile ale nefastei situații în care 
se află acum Turcia — aceea de 
poligon „atlantic**...

M. RAMURA

-----•------

O importantă realizare 
a unui institut științific 

din R. D. Germană;

„Neptunit*
Institutul pentru tehnologiaLa 

lemnului și a materialelor fibroase 
de construcții din Dresda a fost 
elaborat un nou material neinfla- 
mabil pentru construcția de nave 
maritime. MATERIALUL DENU
MIT „NEPTUNIT" A DESFIINȚAT 
MONOPOLUL DEȚINUT DE EN
GLEZI IN ACEST SECTOR.

In timp ce î.n Anglia pentrtr 
producerea acestui material, cu
noscut sub denumirea de „mari. 
nite“ s-a folosit azbest cu libre 
lungi importat din Canada, pentru 
,,neptunit“-ul produs în R. D. 
Germană se folosesc fibre de ba
zalt care există în cantități mari 
și un agent fixator anorganic.

Conform convenției de la Lon
dra din 1948. sînt admise în ma- 
rile porturi numai nave maritime 
de călători construite din material 
neinflamabil.
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