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Proletari din toate țările, uniți-văt

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Numeroși tineri muncitori din întreprinderile orașului Bacău se pregătesc să devină elevi la cursul mediu seral. In prezent, pentru ei 
funcționează cursuri de pregătire. în fotografie un aspect de la cursul de pregătire al centrului nr. 1 din Bacău.

Foto: D. F. DUMITRU

Toți tinerii Ne electr/f/căm 
satul

la nivelul fruntașilor
Pe aleea de Ia intrarea în Șan

tierele Navale Oltenița sînt înși
rată numeroase fotografii ale 
muncitorilor fruntași tn producție 
ai întreprinderii. Printre aceștia 
foarte mulți sînt tineri. De fapt 
majoritatea muncitorilor șantiere
lor sint tineri. Printre fotografii se 
află și cea a tînărului comunist 
Nicolae Boțea. Numele lui e cu
noscut în tot șantierul și pe bună 
dreptate. Tînărul lăcătuș Nicolae 
Batea își iubește cu pasiune 
meseria. Aceasta se vede din fap
tul că lună de lună își depășește 
planul de producție cu peste 30 la 
sută, că se frămîntă mereu pentru 
a crea ceva nou, o inovație sau 
raționalizare. Muncitor priceput, 
cu o calificare superioară, el apli
că metode înaintate de muncă, 
ajută pe tinerii muncitori în ridi
carea calificării lor profesionale, 
se ocupă de pregătirea și educa
rea tinerilor din brigada pe care 
o conduce. Ca un muncitor înain
tat, ca un bun gospodar, Nicolae 
Boțea se ocupă în permanență de 
realizarea de economii. Eforturile 
lui s-au concretizat, de exemplu, în 
primul trimestru al anului printr-o 
eeonomie de 2245 kg. metal în va
loare de aproape 5000 lei.

Iată un alt tînăr: Marin Marcu. 
Prin ce se deosebește el de alți

tineri din șantier ? In primul rînd 
printr-o străduință neabătută de a 
da numai lucru de bună calitate, 
printr-o frămîntare continuă, crea
toare, de a descoperi și folosi po
sibilitățile privind realizarea de 
economii.

— înainte de a Începe lucrul, 
ne spune Marin Marcu, împreună 
cu ceilalți tineri din echipă, cerce
tăm toate locurile din șantier unde

Cum se ocupă 
comitetul U.T.M.

de la Șantierele Navale 
Oltenița de generalizarea 
experienței muncitorilor 

fruntași
au
N-am

re-

Succese 
in intlmpinarea 

Festivalului
tn intimpinarea celui de-al 

Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului ți Studenților de la 
Viena, tinerii din țara noastră 
obțin noi și importante reali
zări.

HUNEDOARA. — Brigăzile 
și schimburile de tineret de la 
oțelăriile Combinatului side
rurgic Hunedoara au elaborat 
de la începutul anului și pinâ 
acum peste 350 de șarje rapide 
și au dat peste plan pînă la 26 
mai 13-700 tone de oțel. La 
cele 12 secții și agregate pa
tronate de tineri s-au realizat, 
in primele patru luni ale anului 
prin reducerea prețului de cost 
economii in valoare de peste 
5.100.000 lei.

Tinerii din satele regiunii 
Hunedoara au efectuat prin 
muncă voluntară lucrări in va
loare de aproape 300.000 lei.

CLUJ. — Tinerii muncitori 
din întreprinderile industriale 
ale regiunii Cluj au economisit 
în ultimul timp 150 tone de 
metal și au realizat economii 
în valoare de peste un milion 
Iei.

tn regiunea Cluj au fost con
stituite aproape' 1.700 de bri
găzi utemiste de muncă pa
triotică, care cuprind peste 
51.000 de tineri muncitori, ță
rani muncitori, funcționari, stu- 
denți și elevi. Tinerii brigadieri 
au efectuat sute de mii de ore 
de muncă voluntară pe șantie
rele de construcții de locuințe, 
pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare, la amenajarea com
plexului sportiv de la Făget 
etc. Tot prin munca voluntara 
a tinerilor au fost împădurite 
150 ha. de teren, s-au plantat 
pe marginile șoselelor 200.000 
de pomi, au fost executate im
portante lucrări hidroameliora- 
tive etc.

IAȘI. —De la începutul anu
lui și pînă acum, tineretul 
nancitor din cele 10 întreprin
deri din regiunea Iași in care 
se aplica inițiativa tinerilor rc- 
șițeni a economisit peste I3a 
tone de metal. Cele aproape 
1300 de brigăzi utemiste de 
munca patriotică din regiune, 
euprinzind aproximativ 33.000 
de tineri au contribnit la împă
durirea a peste 40 de hectare, 
la curățirea a 100 ha de izlaz, 
la redarea pentru agricultură a 
360 ha. de teren ele. De ase
menea brigăzile utemiste dc 
muncă patriotica au lucrat vo
luntar pe șantierele de locuințe 
muncitorești din lași, contri
buind la construirea, în primele 
cinci luni ale anului, a peste 90 
de apartamente.

(Agerpres)

sînt materiale, deșeuri ce 
zultat de la alte operații, 
putea oare să le folosim la opera
țiile noastre ? — ne gîndim fiecare. 
Așa am reușit ca pentru unele lu
crări să nu mai scoatem materiale 
noi din magazie și astfel să eco
nomisim în primul trimestru a- 
proape 3000 de lei.

Dar cîți tineri fruntași, munci
tori entuziaști și pricepuți nu sînt 
la Șantierele Navale Oltenița ? Lă
cătușul Gheorghe Pană, mecanicul 
Constantin Popa, lăcătușul Ion 
Stoichici, sudorii Adrian Matei și 
Gheorghe Dogaru, montatorul Du
mitru Șerban sau tîmplarul Ion 
Stan sînt numai cîțiva. Asemenea 
tineri sînt faima șantierului.

Dar din păcate, alături de a- 
ceștia, la Șantierele Navale Olte
nița sînt încă unii tineri care 
muncesc la un nivel mediu, sau

tineri cu care colectivul șantieru
lui nu se poate în nici un caz 
mîndri. Dumitru Amorțilă de 
exemplu, este indisciplinat, lucrea
ză sub normă, nu pune suflet, pa
siune în ceea ce face, nu se preo
cupă de ridicarea calificării pro
fesionale. Mecanicul Ion Lăzărică, 
tubulatorul Anghel Voinea, meca
nicul Nicolae Cheluș, pro'ectanta 
Georgeta Dumitrache au o califi
care slabă, își organizează prost 
munca și ca atare obțin rezultate 
slabe în producție, iar unii dintre 
ei nici nu reușesc să-și îndepli
nească planul de producție.

Făceam, împreună cu secretarul 
comitetului U.T.M., o socoteală 
simplă. Ce-ar însemna pentru șan
tier, ce-ar cîștiga șantierul dacă 
toți cei peste 400 de tineri munci
tori din întreprindere ar lucra la 
nivelul fruntașilor ? ■ Cît de mari 
ar fi economiile întreprinderii dacă 
trimestrial fiecare tînăr, asemenea 
lui Nicolae Boțea, Marin Marcu și 
ceilalți tineri, ar realiza o econo
mie de peste 2000 lei ?

Iată și răspunsurile.
Dacă toți tinerii șantierului spre 

exemplu, ar munci la nivelul frun
tașilor, dacă ar folosi din plin 
timpul de lucru, și-ar organiza la 
fel de bine 
aplica cele 
de muncă, 
pe întregul
1,9 la sută. Și dacă toți tinerii ar 
realiza economii peste plan, la fel 

tinerii amintiți, prețul de cost 
putea fi redus cu 2 la sută și

Tinerii din satul Copăcel-Rîu 
reni raionul Rîmnicu Vîlcea au 
primit cu mare bucurie vestea e- 
lectrificării comunei lor. După a- 
flarea acestei vești, la prima adu
nare generală a organizației 
U.T.M. din comună, utemițtii s au 
angajat să sprijine cu toate for
țele această acțiune.

Zilele care au urmat, alături de 
ceilalți săteni, în fruntea cărora 
sc aflau comuniștii, utemițtii au 
contribuit activ la executarea dife
ritelor lucrări de electrificare ca : 
jalonarea liniilor, săpatul gropilor, 
căratul stîlpilor cu căruțele din 
fața sfatului popular pe traseu, fa
sonatul ți plantatul lor cît și la 
întinderea firelor. S-au efectuat 
astfel sute de ore muncă voluntară, 
redueîndu-se considerabil prețul 
de cost al lucrărilor. Demni
laude în această muncă sînt în spe
cial uterpiștii Ion Dina, care 
timpul a fost alături de electrici
eni, Dumitrașcu N. Paraschiva, 
Bănuță Maria, Eftimie Gheorghe 
și alții. De asemenea echipele de 
agitație formate din utemițtii Dia- 
conu Constantin, secretarul organi
zației de bază U.T.M. din comu
nă, Marinoiu Gheorghe, Crețu Ion 
și Donescu Aurelia, care sub con
ducerea organizației de partid din 
comună au desfășurat o intensă 
muncă de lămurire in rindul săte
nilor pentru a participa la lucrări
le de electrificare.

Nu ne mai despart decît cîteva 
zile de momentul cind lumina pri
melor becuri electrice se va aprin
de și în satul nostru.

de

locul de muncă, ar 
mai înaintate metode 
productivitatea muncii 

șantier ar crește cu

cu 
ar
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Uzinele chimice — Turda. Secția nouă de hexacloran.

(Foto: Centrul de Documentare al M.I.P.C.).

Cu aproape două luni de 
zile in urmă, o brigadă 
de tineri romini a plecat 
si lucreze impreună cu 
tinerii bulgari la amena
jarea parcului și aleii prie
teniei romîno-bulgare și a 
Monumentului istoric de 
la Rahova. înainte de a 
pleca in Bulgaria, briga
dierii au ținut primul lor 
careu la Palatul Pionieri
lor din București. întorși 
in Capitală, ieri dimineață 
i-am intilnit din nou in 
același loc in ultimul ca
reu impreună cu coman
dantul lor Ion Dură pen
tru a raporta Comitetului 
Central al V.T.M.că dra
pelul organizației a fost 
purtat cu cinste.

Brigadierii se întorc a- 
cum la locul lor de mun
că — unii in întreprinderi 
din București și Craiova, 
alții pe șantierele de la 
Onești și Govora. Toți a- 
duc cu ei amintiri scumpe 
despre zilele de muncă și 
caldă prietenie trăite ală
turi de tinerii bulgari la 
Rahova.

Cînd au sosit in Rahova, 
toți tinerii orașului le-au 
ieșit in intimpinare. După 
„Bun sosit 1“ li s-a spus :

— Acum 82 de ani, po
poarele romin și bulgar, 
ajutate de poporul rus, au 
dus aici lupte pentru cu
cerirea independenței. Fap
tele vitejilor voștri stră
buni au rămas vii in me
moria poporului nostru. 
V om construi împreună 
parcul și aleea prieteniei 
ca să cinstim aceste fapte.

Unindu-și frățește forțe
le, brigadierii romini și 
bulgari s-au apucat de lu 
cru. Entuziasmul stimulat 
de sentimentele de prie
tenie ale tinerilor bulgari 
și romini a indemnat la 
fapte de muncă deosebite. 
Au fost săptămini cirul e- 
chipa lui Alexandru 
Gliimpețeanu realiza chiar 
400 de procente peste nor
mă, iar echipa lui Nica 
Constantin peste 300, Ti
nerii bulgari erau la fel 
de înflăcărați. Constantin 
Lazarov și echipa sa au 
realizat 320 de procente 
peste plan, iar echipa lui

Asan Saidotov 250 de pro
cente.

Au fost și multe zile 
ploioase. Terenul in pantă 
al parcului devenea aproa
pe de neumblat. Totuși 
brigadierii romini ieșeau 
cîntind la lucru. Alături, 
cintind și ei, munceau bri
gadierii bulgari. Lucrarea 
trebuia îndeplinită 
timpul fixat !

Acum parcul de aproa
pe două hectare este gata. 
Așezat pe un deal, el se 
desfășoară în trei terase 
ornamentate cu arbuști, 
verdeață și flori. Din loc 
in loc, frumoase fîntîni cu 
locuri umbrite. In mijlo
cul celei mai înalte terase. 
se află monumentul istoric 
ridicat în cinstea eroilor 
romini căzuți pentru inde
pendența poporului bulgar. 
De la parc spre oraș se în
tinde pe 1.300 metri, 
juită de pomi, aleea 
teniei.

Din prima zi după 
rea în Rahova, intre 
rii brigadieri romini 
bulgari s-au inchegat rela
ții de frățească prietenie.
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întreținerea culturilor
Primele semne ale

tn ultimele luni, 
Filarmonica de Stat 
„Moldova“-Iași a ini
țiat o serie de mani
festări muzicale me
nite să răspîndească 
in cercuri tot mai 
largi de auditori crea
ția de muzică simfo
nică universală și ro- 
mînească. O atenție 
deosebită a acordat 
Filarmonica organiză
rii de concerte simfo
nice populare și con- 
certe-lecții in institu- 

învățămint

superior (Agronomie, 
Politehnică, Medici
nă) și in școlile me
dii.

Zilele trecute, or
chestra simfonică, di
rijată de George Vin- 
tilă, a dat în fața ele
vilor Școlii medii nr. 
1 din lași un concert 
simfonic popular; so
liști : C. Repta (flaut) 
și M. Oancea (violi- 
nă). Programul a cu
prins printre altele ; 
Uvertura „Nunta lui 
Figaro W. A.

Mozart, Dans țără
nesc de C. Dumi
trescu, poemul simfo
nic „Preludiile" de 
Fr. Liszt, Balada de 
C. Porumbescu, Rap
sodia a Il-a ' 
Encscu etc.

Interpretat la un 
nivel artistic 
cabil, programul con
certului s-a bucurat 
de o caldă apreciere 
din partea tinerilor 
iubitori de muzică.

MI HAI C0ZME1 
funcționar

Echipa de tineret din brigada 
Il-a de cîmp de la G.A.C. „Dru
mul socialismului" din comuna 
Limanu, raionul Negru Vodă, la 
îndemnul organizației U.T.M. și-a 
luat angajamentul să obțină Ia 
porumb și floarea-soarelui o pro
ducție mai mare cu 500 kg la ha. 
decît prevede planul de cultură.

Pentru a și realiza angajamentul, 
tinerii, îndrumați îndeaproape de 
brigadierului comunist Badea Vlă- 
descu, au executat cu grijă lucră
rile agrotehnice la aceste culturi. 
Porumbul și floarea-soarelui au 
fost însămîntate în timpul optim, 
într-un sol bine lucrat 
Ca urmare, plantele

și Îngrășat, 
au răsărit

unei recolte bogate
viguroase iar tinerii execută acum 
cu grijă lucrările de întreținere.

Floarea-soarelui, pe o suprafață 
de 45 ha, a fost prășită de 2 ori. 
Echipa de tineret muncește acum 
la prășitul porumbului. Tinerii 
Elena Ciobănel, Nicolae I. Anghel, 
Elena M. Voicu sînt fruntașii echi
pei. Ei fac lucrări de bună cali
tate și au un număr mare de 
zile-muncă efectuate pînă acum.

Eforturile susținute ale echipei 
de tineret se văd în lanurile în
grijite, fără buruieni, cu plante ce 
cresc parcă văzînd cu ochii. Sînt 
primele semne ale viitoarei recol
te bogate.

NICOLAE PUFULESCU 
colectivist

Trebuie grăbit ritmul lucrărilor
In acțiunea de îngrijire a cul

turilor, țăranii muncitori din sate
le și comunele raionului Curtea 
de Argeș au obținut unele reali
zări. Astfel plivitul culturilor pă- 
ioase a fost executat pe o supra
față de 820 hectare, iar prășitul 
celorlalte culturi pe o suprafață de 
3671 hectare. La cartofi prașila a 
fost executată pe o suprafață de 
1635 hectare. Rezultate bune în 
această direcție au obținut țăra
nii muncitori din comunele Tig- 
veni, Vîlcele și Zărnești unde a 
fost efectuată întreținerea și îngri
jirea culturilor de cereale și le
gume pe suprafețe însemnate de 
teren.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent, însă, nu pot fi mulțumitoa
re. In raionul Curtea de Argeș 
mai sint comune ca: Aref, Cor- 
beni, Nucșoara, Brăduleț, Mălu- 
reni și altele', unde lucrările de în- 
treținere a culturilor se desfășoară 
cu multă
Mălureni,

încetineală. In comuna 
de pildă, praștia l-a la

cartofi a fost făcută pînă în pre
zent numai pe o suprafață de 34 
hectare.

Secțiunea agricolă a sfatului 
popular raional Curtea de Argeș 
a luat măsurile cuvenite în vede
rea asigurării cadrelor competente 
care să organizeze acțiunea de în
grijire a culturilor. S-au luat de 
asemenea măsuri în vederea asi
gurării unor mijloace perfecționa
te ca aparate, mașini etc. pentru 
combaterea unor dăunători. Forțe 
suficiente pentru desfășurarea a- 
cestei acțiuni există fără îndoială 
în fiecare comună. Pînă în prezent, 
însă, lipsa de preocupare a orga
nelor locale ce răspund de aceas
tă problemă, cît și lipsa de iniția
tivă a organizațiilor U.T.M. care 
nu au mobilizat un număr cit măi 
mare de tineri la această acțiune 
patriotică, face ca în raionul 
Curtea de Argeș îngrijirea cultu
rilor să se desfășoare defectuos.

C. ION 
funcționar

la
Hol instalații 

Uzinele chimice din
Recent, muncitorii, tehnicienii și 

inginerii de la Uzinele chimice 
din Turda au obținut noi succese. 
Ei au reușit în zilele acestea să 
pună in funcțiune instalațiile de 
H.C.H. (hexaclorciclohexan) și te- 
traclorură de carbon.

Instalația H.C.H. va produce 
700 tone/’an de insecticide, desti
nate agriculturii.

Cea de a doua Instalație a 
început să fabrice tetraclorură 
carbon, o substanță chimică

Marin Vasile are înscri
se în caietul său de însem
nări zilnice următoarele 
cuvinte. „M-am simțit in 
Republica Populară Bulga
ria ca și acasă".

Aproape în fiecare seară 
după încetarea lucrului, 
se organizau reuniuni. Fie
care brigadă dezvăluia în 
fața celeilalte sufletul po
porului căreia îi aparți
ne ; învățau una de la 
alta cintece și jocuri popu
lare. Din experiența vieții 
brigadierești a romînilor, 
tinerii bulgari au învățat 
multe lucruri. Au făcut cu
noștință cu careul, cu focul 
de tabără, au aflat fapte 
din viața tinerilor care 
muncesc pe șantierele so
cialismului din Republica 
Populară Romină. De ase
menea, tinerii romini au 
învățat din experiența fra
ților bulgari.

La un foc de tabără — 
toți își vor aminti de el 
cu emoție — lingă cele 
două brigăzi au venit mii 
de tineri șl vîrstnici din 
Rahova și comunele inve-

apoi 
istori- 

au in- 
in co

cinate. S-a vorbit la focul 
de tabără despre lupta și 
viața unor eroi uteciști ca 
Filimon Sirbu, Vasile Roai- 
tă etc. ca și despre fapte
le tinerilor partizani 
bulgari Liliana Dimitrov- 
na, Rusev Svidler...

S-au organizat 
excursii la locurile 
ce ; tinerii bulgari 
vitat pe romini
munele lor. Pretutindeni 
bulgarii i-au primit pe ti
nerii romini in așa fel in
cit aceștia s-au simțit așa 
cum spune și Marin Vasile 
„ca la ei acasă", 

întorcindu-se acasă, 
locurile lor de muncă, 
nerii romini vor duce prin
tre tovarășii lor mesajul 
caldei prietenii ce o poar
tă tineretul bulgar între
gului tineret romin. Nicio
dată nu vor fi uitați prie
tenii bulgari și martori ai 
acestui legămint sînt as
tăzi frumosul parc, monu
mentul și aleea prieteniei 
romîno-bulgare din Ra
hova.

Turda
trebuințată ca solvent in industria 
petroliferă.

Ambele instalații de la Uzinele 
chimice Turda sint înzestrate cu 
aparate de măsură și control din 
cele mai moderne.

Sîecla de zahăr de pe cele 1.000 de hectare ale G.A.S. Măgurele, 
raionul Teleajen, regiunea Ploești, se dezvoltă rapid. In fotografie: 
tractoristul Petre Duță executînd cea de a doua prașilă la această 

cultură. foto. AGERPRES

La 140 de ani de la nașterea lui N. Bălcescu

O flacără
Acum un an și jumătate mă 

aflam la Palermo, pe Via But- 
tera, în fața casei cu numărul 
24 și priveam îndelung clădi
rea veche, cu o strimtă curte 
interioară și scări inguste, in- 
tortochiate. Pe treptele acelei 
scări urcase în urmă cu peste 
un veac marele fiu al poporului 
romin, luptătorul și ginditorul 
democral-revoluționar Nicolae 
Bălcescu.

Capitala Siciliei se răsfăța 
sub soarele mediteranean ca ți 
pe vremea cînd palidul 
se afla acolo, chinuit de îndă
rătnica tuse ce-i zgilțiia 
tul, definitiv șubrezit de 
dar și mai mult 
chinuit de do
rul țării sale pe 
care n-avea s-o 
mai revadă. Mi l-am închipuit 
pe fiul serdarului Barbu și al 
Zincăi Bălceasca acolo, pe via 
Buttera care păstrează pină azi 
șirul de case mizere, scunde, a- 
fumate și tragice, l-am zărit 
parcă aevea silueta dreaptă, 
privirea cercetătoare sub frun
tea inaltă, așa cum ne-a trans
mis-o litografia lui Slrixner. 
Bolnavul căuta să străpungă de
părtările — în spațiu dar și 
în timp — încercînd să între
zărească soarta poporului său 
de care-l lega cea mai fier
binte dragoste ce poate însu
fleți vreodată omul. Aștep
ta vestea îngăduinței de a se 
întoarce în patrie; niciodată 
n-a mai venit acea veste. Și 
sfîrșitul l-a găsit în acest Pa
lermo însorit dar străin inimii 
sale. Via Buttera 24, o casă 
întunecată și veche. Apoi un 
pat sărăcăcios și gol. Apoi 
groapa comună din cimitirul 
săracilor.

Insă Nicolae Bălcescu, flacă-

exilat

piep- 
ftizie,

Subl

ra revoluției de la 1848, trăiește 
în sufletul poporului. Enerria 
uriașă a militantului pentru 
cauza celor mulți, inteligența 
și ardoarea spiritului său, în
crederea sa în forțele descătu
șate ale mulțimilor truditoare 
nu sînt simple moșteniri pasi
ve, ci ne însuflețesc pe noi, cei 
de astăzi, în lupta noastră nouă 
pentru socialism.

Democrat-revoluționarul Băl
cescu, conștiința cea mai lucidă 
și cea mai înaintată pe care a 
dat-o pămintul acestei țări în 
cea dinții jumătate a secolului 
al XIX-lea, stăruie, cu întreaga 
noblețe a cugetului său, în me-

■ moria anilor 
noștri. Vremuri
le noi și-au luat 
asupră-le sarcina 

cel mai de seamăde a-i înălța
monument : fericirea poporului 
pentru care a luptat marele 
înaintaș într-o formă pe care 
el nu a putut-o visa. Ro
bul pămîntului a cărui groaz
nică soartă a înfățișat-o zgudui
tor istoricul obiectiv cu pana 
scriitorului, a scăpat pe veci de 
jugul apăsător al boierimii ti
căloase. A dobîndit libertatea. 
A dobîndit pămintul. A dobin- 
dit cu ajutorul partidului clasei 
muncitoare și înțelegerea unui 
drum nou — colectivizarea so
cialistă — drumul care-i asi
gură o viață omenească, îmbel
șugată, fericită. A căzut sub lo
viturile poporului tirania împi
latorilor. A căzut și domnia 
bunului plac. Cei mulți și 
truditori s-au ridicat pe înal
tele trepte ale demnității. 
Frăția dintre popoare, pen
tru a cărei întronare a mili
tat neobosit, cu vorba și cu fap
ta, înflăcăratul patriot romin, a 
devenit o realitate de granit in 
familia țărilor socialiste, o lege 
și o chezășie a vieții noastre. 
Sub steagul leninismului, parti
dul clasei muncitoare a înfăp
tuit și a depășit cu mult idealu
rile lui Bălcescu, a ridicat pe o 
treaptă infinit superioară lupta 
întregului popor, mobilizindu-l 
la înfăptuirea idealurilor mult 
mai înaintate ale clasei munci
toare.

Patriotismul lui Nicolae Băl
cescu este prezent în sentimen
tele și gîndurile noastre închi
nate patriei, așa cum trupul 
lăstarului este prezent in cercul 
dinții, cel din mijloc, al trun
chiului vînjos și mare de mai 
tîrziu.

li venerăm memoria; ii citim 
și ii răspindim lucrările inspi
rate și limpezi, temeinice și a- 
vintate; il reînsuflețim in ope
re literare și dramatice
cu osîrdie și talent; dăm 
mele lui unora dintre cele 
bune colective de muncă 
muncitorilor și țăranilor, 
studiem și să cunoaștem
aceeași rivnă și dragoste como
rile trecutului nostru de luptă, 
cum le-a studiat și le-a cunos
cut el. Să luptăm cu intransi
gență și hotărire ca și el pentru 
binele celor ce muncesc.

Și să avem aceeași nestrămu
tată încredere 
rului.

Căci sîntem 
țeleptul cuvint 
viitorul nostru 
zentul nostru.

scrise 
nu
mai 
ale 
Să 
cu

V. CONSTANT1NESCU

Fotografia noastră reprezintă tineri romini și bulgari lucrind înfrățiți 
pe șantierul din Rahova. Pe focurile unde ei au muncit și s-au îm
prietenit se întinde acum minunatul parc cu monumentul istoric și 

aleea prieteniei romîno-bulgare.

Foto : 1. CAP1TANU

in lumina viito-

călăuziți de in- 
al partidului fi 

țișnește din pre-

ȘTEFAN IUREȘ



Vara 
studenți lor

Au sosit ziarele și la șantierul 
de construcție Pod-Panieljinon. 
Studenții anului I al Facultăți» 
de construcții civile și indus
triale din București — afiați 
la practică — împreună cu 
muncitorii șantierului citind zia

rul
Studenții se află acum în plină 

sesiune de examene, depun efor
turi deosebite pentru a încheia a- 
nul universitar cu rezultate bune.

După o muncă susținută, vine 
vacanța !

în ultimii ani vacanțele de vară 
ale studenților au devenit din ce 
in ce mai rodnice și mai plăcute.

în lunile de vară, mii de stu- 
denți au participat direct, în dife
rite forme la îndeplinirea sarcini
lor construcției socialiste, au mun
cit pe ogoare, la strîngerea recol
telor, pe șantierele de construcții, 
la renovarea propriilor institute și 
cămine. Anul' trecrut, de pildă, mii 
de studenți au lucrat în gospodă
riile agricole de stat și pe șantie
rele de construcții.

Tradiția organizării taberelor 
de vară, a taberelor turistice la 
munte și la mare, s-a încetățenit 
în viața studenților. Studenții au 
plecat anul trecut la casele de o- 
dihnă, în tabere, sau odihnit, re
confortat. Cu ajutorul și sub în
drumarea organizațiilor U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, asociațiile studenților au 
tolosit mai bine și alte forme de 
organizare a activității de vacanță, 
în centrele universitare s-au orga
nizat cluburi, casele de cultură au 
oferit o bogată viață culturală. 
Studenții afiați la practică au pe
trecut zile instructive printre mun
citori și colectiviști.

Totodată insă anul trecut s-au 
manifestat și unele lipsuri în or
ganizarea vacanței. Uneori activi
tatea în vacanță s-a organizat de 
la o zi la alta. Nu întotdeauna 
acțiunile au avut un caracter edu- 
cativ-instructiv, unele activități 
organizîndu-se de dragul de a se 
organiza. în unele case de cultură 
s-a neglijat munca propagandistică, 
punîndu-se accent exclusiv pe ac
tivitatea de club. în unele tabere 
activitatea studenților nu s-a des
fășurat pe baza unui program bine 
alcătuit, ci la întîmplare.

Anul acesta trebuie să tragem 
maximum de învățăminte din ex
periența pozitivă acumulată, din 
lipsurile semnalate.

Pentru vacanță trebuie să avem 
în vedere două probleme esen
țiale : studenții, după un an de 
învățătură, au nevoie de odihnă 
și recreere, trebuie să-și reîmpros
păteze forțele. Aceasta nu înseam
nă insă ruperea de viața politică, 
de viața organizației, de activita
tea obștească timp de două luni. 
Tocmai de aceea, vacanța trebuie 
judicios organizată ținîndu-se sea
ma de aceste două cerințe — de
sigur în mod diferențiat pentru 
acei care pleacă la practică, care 
rămîn în orașe, pleacă la sate sau 
merg în stațiunile de odihnă.

Pentru cei care rămîn în cen
trele universitare în vacanță sau 
la practică, casele de cultură, clu
burile și bazele sportive studențești 
vor trebui să le asigure o activitate 
de vacanță variată și instructivă, 
în program vor trebui să fie pre
văzute acțiuni cultural-sportive, în- 
tîlniri între muncitori și studenți, 
intîlniri cu oameni de știință și 
cultură, cu studenții romîni care 
studiază în U.R.S.S. și în țările 
de democrație populară, să fie or
ganizate informări politice, con
ferințe, reviste vorbite, acțiuni în
chinate celei de a XV-a aniversări 
a eliberării țării, Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Viena.

Cea mai mare parte a studenți
lor vor merge la practică. Sarcina 
este de a-i mobiliza pe studenți să 
participe efectiv la munca produc
tivă. Practica în producție nu le 
ocupă însă studenților tot timpul.

Ei au posibilitatea să desfășoare o 
intensă viață de organizație, să se 
distreze și să se odihnească. Pen
tru aceasta, timpul liber din peri
oada de practică trebuie bine or
ganizat. Studenții trebuie să se în
cadreze în activitatea organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi, să se a- 
propie tot mai mult de preocupă
rile muncitorilor, să-și petreacă 
timpul în mijlocul acestora, să în
vețe din atitudinea lor față de 
muncă, din morala lor sănătoasă, 
din combativitatea lor revoluțio
nară.

Trebuie desfășurată o intensă 
muncă politică, un control și o 
îndrumare permanentă, care să 
aibă drept rezultat crearea printre 
studenții care fac practică a unei 
opinii hotărîte împotriva oricărei 
manifestări de indisciplină sau 
chiul.

Numeroși studenți își vor petrece 
vacanța în satele natale, la părinți. 
Aceștia trebuie îndrumați să se 
încadreze în activitatea organiza
țiilor U.T.M. sătești alături de 
tinerii țărani muncitori, să pună 
umărul alături de aceștia la mun
cile agricole, să le împărtășească 
din cunoștințele lor, să aibă o com
portare demnă de student, de tînăr 
intelectual de tip nou ridicat din 
mijlocul poporului. Ei trebuie să 
fie propagandiști activi ai politicii 
partidului nostru în rindul țărăni
mii muncitoare, agitatori pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii.

în organizarea verii studențești 
trebuie să folosim toate formele 
pentru îmbinarea odihnei cu par
ticiparea la munca productivă.

Răspunzind chemărilor partidu
lui adresate tineretului de a par
ticipa cu entuziasm la munca con
structivă ce se desfășoară în patria 
noastră, anul acesta mii de stu
denți — peste 8.000 — vor lua 
parte la acțiunile de folos patrio
tic. Constituiți în brigăzi de mun
că patriotică, studenții vor sprijini, 
în perioadele de vîrf ale campa
niei de vară, G.A.S.-urile, vor lu
cra pe șantiere naționale, regio
nale și locale. Pentru prima oară 
studenții medieiniști din ultimii 
ani vor fi antrenați în asigurarea 
asistenței medicale Ia punctele de 
arii. Se va continua activitatea de 
strîngere a fierului vechi, iar mare 
parte din studenți vor fi antrenați 
să ajute la pregătirile institutelor 
pentru noul an de învățămînt.

Trebuie acordată o mare atenție 
organizării muncii patriotice a stu
denților, stabilindu-se din timp 
brigăzile, asigurîndu-se continuita
tea activității acestor brigăzi orga- 
nizînd munca prin rotație.

Anul acesta, poporul nostru săr
bătorește 13 ani de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist. Ală
turi de oamenii muncii din uzine 
și fabrici, de pe ogoare, tineretul 
patriei s-a angajat să întimpine a- 
ceastă sărbătoare cu succese în 
muncă, să închine întreaga sa ac
tivitate cinstirii acestui eveniment.

Tineretul studențesc va parti
cipa cu entuziasm la manifestările 
în cinstea zilei de 2.3 August. Vor 
trebui organizate conferințe legate 
de actul revoluționar de la 23 Au
gust, despre succesele obținute de 
țara noastră în construirea socia
lismului, despre revoluția cultura
lă în țara noastră. Ea casele de 
cultură și la cluburile studențești, 
în tabere, în întreprinderile unde 
se află studenți la practică, trebuie 
organizate intîlniri cu luptători 
comuniști din ilegalitate, partici
pant la pregătirea și înfăptuiroa 
actului eliberării țării noastre, vi
zionări de filme documentare, di- 
dactico-științifice, vizite la locurile

istorice — mărturii ale luptei pen
tru eliberarea patriei. Se vor or
ganiza concursuri „Cine știe cîș- 
ligă" pe tema luptei pentru eli
berarea patriei și pe teme legate 
de succesele obținute de țara noa
stră în anii regimului democrat- 
popular. Dc asemenea, țn centrele 
universitare, în orașele unde se 
desfășoară practica, la sate, stu
denții trebuie mobilizați să ia par
te la pregătirile și la manifestările 
ce vor avea loc cu prilejul zilei 
de 23 August.

în cursul acestei veri aproape nu 
va exista stațiune de odihnă care 
să nu primească și oaspeți stu
denți. Peste 25 la sută din numă
rul studenților vor merge la odih
nă în stațiunile balneo-climaterice 
prin C.C.S. și în tabere. Va fi o 
binemeritată odihnă pentru frun
tașii la învățătură. Astfel, U.A.S.R., 
împreună cu Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, vor organiza 
patru tabere studențești de odih
nă. în plus, pentru cadrele de 
organizație și U.A.S.R. se va or
ganiza o tabără la Orașul Stalin 
în care se va desfășura, pe baza 
unui program bine alcătuit, o ac
tivitate de pregătire a acestora cu 
problemele practice și organizato
rice ale muncii de organizație.

Se vor organiza excursii de 8 
zile, excursii pentru studenții stră
ini care studiază în țara noastră. 
Se va pune accent deosebit pe ac
tivitatea turistică pentru a oferi 
studenților posibilitatea să cunoas
că frumusețile și bogățiile patriei, 
realizările regimului democrat- 
popular. Numeroși studenți vor 
merge, în cadrul schimburilor in
ternaționale turistice studențești, 
în țările de democrație populară.

După cum se vede, vara aceasta 
va fi foarte bogată în activități ex- 
trauniversitare. - Datoria organiza
țiilor U.T.M. și a Asociațiilor stu
denților este aceea de a folosi toa
te posibilitățile și condițiile care le 
stau la îndemină pentru a asigura 
o vacanță plăcută, reconfortantă 
dar și rodnică care să valorifice 
energia și dorința de a activa a 
studenților, să contribuie la edu
carea comunistă a acestora.

L. UUSTIG

Foto: N. STELORIAN
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Un grup de studenți ai anului 
IV al Facultății de industriali
zarea lemnului din Orașul Sta
lin înaintea examenului de 

produse finite

Foto: S. NICUUESCU

La Combinatul

Prin sălile de examene
Roadele studiului profund

Folcloriștii 
în plină 

activitate

pen- 
So-

și-a 
pen- 
fol-

Cercul de folclor al Univer
sității „Babeș-Bolyai" din Cluj 
desfășoară o bogată activitate 
cunoscută și apreciată de stu
denții celor două universități 
unite.

Se lucrează intens la strînge
rea și sortarea materialului 
folcloric adunat în deplasările 
membrilor cercului în satul 
Sfăraș, regiunea Cluj. O par
te din membrii cercului lucrea
ză la întocmirea unor chestio
nare referitoare la balade, 
tru viitoarea deplasare la 
meșul Rece.

Pe lingă acestea, cercul 
propus să adune material 
tril întocmirea monografiei
dorice a Mînășturului, subur
bie a Clujului. In acest scop, 
membrii cercului au făcut deja 
deplasări la Mînăștur, ince- 
pînd din luna aprilie, aproape 
în fiecare duminică și chiar în 
cursul săptămînii. La anchetele 
pe teren, cetățenii ajută pe stu
denții cercului folcloristic.

Printre studenții care au cu
les pînă acum cele mai multe 
producții folclorice se numără 
și Marian Rodica, Ciurea Nina, 
Lindner Theodora, Boldea Ma
ria și Toșa Alexandru.

Anchetarea folclorică a Mî
nășturului va fi continuată și 
în timpul verii de către studen
ții care locuiesc în Cluj și se 
va încheia în anul viitor.

LIGIA ZAMFIRESCU 
studentă

în cadrul disciplinelor I.S.E. 
economia politică ocupă un loc 
important și constituie baza teo
retică a disciplinelor economice de 
ramură. însușirea acestei materii 
dă posibilitatea studenților să 
înțeleagă politica economică a 
partidului nostru și să se orien
teze în analiza proceselor econo
mice. Pentru primul an econo
mia politică capitalistă reprezin
tă, pe lingă socialismul științi
fic, disciplina de bază. Studenții 
grupei 101 a anului I, Facultatea 
de economie generală, secția sta
tistică, înțelegînd acest lucru au 
dat studiului economiei politice o 
atenție deosebită. Acest lucru a 
reieșit și la examene.

Răspunsurile date de cei pro
movați (12 din 16 — grupa s-a 
prezentat în întregime la acest 
examen)’ în marea lor majori
tate au fost foarte bune, aceștia 
dînd dovadă de înțelegerea pro
fundă a tezelor și legilor econo
miei politice. Opt studenți au luat 
note peste 8, din care trei note 
de 10. Studenții Iosub Petre, 
Gheorghe Rada, Neciu Gh. și 
alții au răspuns în mod sigur, 
clar, logic, la problemele difici
le teoretice ca : legea valorii, 
transformarea banilor în capital, 
egalizarea ratei profitului, capi
talismului monopolist de stat etc.

Trebuie menționat faptul că 
studenții promovați și-au însușit 
un vocabular dezvoltat care le-a 
dat posibilitatea să explice bine 
esența fenomenelor economice, 
tezele, categoriile și legile econo
miei politice a capitalismului. 
Acestea au fost însușite în mod 
organic. S-a observat de aseme
nea la aceștia formarea modului 
dialectic de gîndire și exprimare 
și putința de a trage pe margi
nea unor probleme teoretice con
cluzii social-politice practice. De 
asemenea ei au argumentat răs
punsurile date cu cifre actuale, 
privind evoluția economică a țări
lor capitaliste.

Ei au știut să combată cu fer
mitate pe baza argumentelor 
științifice diferitele teorii burghe
ze reformiste și revizioniste vechi 
și actuale care atacă învățătura 
marxist-leninistă.

Un rol important în pregătirea 
studenților ca viitori economiști 
l-a avut catedra de economie po
litică prin ajutorul direct dat la 
lecții, seminarii, consultații, me
ditații. O formă extrem de efi. 
cientă de ajutor a constituit-o or
ganizarea concursului „Cel mai 
bun student la economia politică 
a capitalismului" care le-a per
mis studenților repetarea materiei 
înainte de examen, studierea unui 
vast material bibliografic.

Au fost totuși și patru studenți 
nepromovați. Ei nu constituie o 
surpriză. Studenților Murăreț E. 
lisabeta, Pîrciu Marilena. Ra- 
chieru Alex și Tipa Nicolae li s-au 
arătat în repetate rînduri, în 
cursul anului de către cadrele di
dactice lipsurile ce le au în în
sușirea acestei materii. Ei au 
muncit însă superficial.

Deși unii din ei au răspuns 
la unele întrebări, n-au putut

reuși să clarifice principalele pro
bleme. Din examenul studenților 
căzuți s-a văzut că ei n-au reu
șit să-și sistematizeze cunoștințe
le căpătate și să desprindă con
cluzii asupra diferitelor probleme 
pe care le ridică economia poli
tică. Din această cauză unele 
probleme pe care ei le cunoșteau 
n-au putut fi explicate convingă
tor, nu s-au arătat urmările eco- 
nomico-politice, sociale ce decurg 
dintr-o serie de fenomene.

Existența totuși a unor
punsuri mediocre la examen, a 
unui număr de studenți nepro
movați din cauza răspunsurilor 
neclare, confuze, arată că preocu

răs-

parea cadrelor didactice pentru 
a-i ajuta pe studenți să-și forme
ze o 
că a

Nici organizația U.T.M. de an 
n-a folosit toate posibilitățile 
pentru a-i mobiliza pe toți stu. 
denții să-și însușească 
sociale în mod profund, creator 
și nu bucherist. Aceasta 
dit-o examenul la cere, 
rezultatele bune obținute, sînt to
tuși 4 studenți care n-au promo* 
vat.

gîndire economică dialecti- 
fost insuficientă.

De ce nici un
Pentru studenții a- 

nului IV de la Fa- 
cultatea de construcții 
a Politehnicii din 
Cluj examenul de 
construcții civile, in
dustriale și agrozoo
tehnice a ridicat o 
problemă specială : 
stăpîni ai unor cu
noștințe je cultură 
generală inginerească 
studenții au fost puși 
în fața unui 
de sinteză 
viitoarei lor

Grupa 242 
nul IV s-a 
conștiincios pentru a- 
cest examen. Toți ute- 
miștii grupei, în frun
te cu Ion Ofrim, or
ganizatorul U.T.M. 
care „conform unei 
bune tradiții (spune 
examinatorul, conf. 
Salvanu Virgil) s-a 
prezentat primul", au 
promovat examenul.

Vtemiștii Dan Po
pescu, Maria Racovi- 
ță,

examen 
specific 
meserii.
din a- 

pregătit

responsabil profe-

sional al grupei ti- 
viu Crainic calificat 
cu nota 9, au dovedit 
că posedă cunoștințe 
profunde. Studenții 
au făcut incursiuni in 
experiența construc
țiilor din țara noas
tră și din U.R.S.S., 
au arătat că cunosc 
cuceririle tehnicii mo
derne, precum și rea
lizările practice și 
perspectivele cons
trucției din regiunea 
lor. Aceasta oglin
dește faptul că stu
diul din cursul anu
lui a fost legat de 
practică.

Calea reducerii pre
țului de cost în con
strucții — sarcină de 
mare actualitate tra
sată de partid — a 
format obiectul mul
tor răspunsuri. Dar, 
apreciind omogenita
tea grupei și incon
testabilul ei succes la 
examenul de 
strucții nu se

luni

științele

a dove- 
cu toate

V. GHEORGH1ȚA i 
asistent

10?

con- 
poate

e

Vă așteptăm la practic ¥♦

I

Metalurgic -Keșița
Cu privire la condițiile ce au fost create

în uzine
Răspunde 

tov. Patriciu Mi hai, 
director general al combinatului.

pentru practica de vara a studenților

Practica de producție constituie 
un moment important în activita
tea profesională a studenților. în 
această perioadă ei au posibilitatea 
să aplice cunoștințele teoretice, să 
se familiarizeze cu locul de pro
ducție, să-și lărgească orizontul de 
cunoștințe practice.

La noi, în combinat, în fiecare 
an vin să facă practică sute de 
studenți Anul trecut, de pildă, am 
găzduit peste 500 de studenți. A- 
nul acesta, am luat din timp toate 
masurile necesare pentru a asigu
ra condiții optime de practică. 
După primirea repartițiilor din 
partea ministerelor, s-a trecut la 
semnarea convențiilor cu institu
tele. Pîna acum au fost semnate 
convențiile cu Institutul politehnic 
din Timișoara, de unde vor veni la 
practica 144 de studenți și cu cel 
din București, de unde vor veni 
123 studenți Din păcate, delegații 
celorlalte institute politehnice cum 
sînt cele din Cluj, Iași, Galați, nu 
s-au prezentat încă

Conducerea combinatului a nu
mit doi ingineri, dintre cei
calificați, care vor coordona prac
tica studenților în combinat. Aceș
tia vor răspunde de toate proble
mele legate de practică : de întoc
mirea programelor și a graficului 
de practică pe secții, de repartiza
rea pe grupe și secții a studenți
lor, de controlul desfășurării efec
tive a practicii. La sfîrșitul perioa
dei de practică, conducătorii stu
denților din partea combinatului 
vor verifica caietele de practica. 
Ei vor asista de asemenea la co
locvii.

Totodată, am luat măsura de a 
alcătui colective de practica pe 
secții, în cadrul cărora un inginer

mai

va răspunde 
cii în secția 
rea combinatului a luat și măsuri
le necesare pentru a asigura stu
denților posibilități de studiu. în 
colaborare cu A.S.I.T-. inginerii 
vor ține conferințe pe diferite 
teme la propunerea studenților. 
Biblioteca cabinetului tehnic al 
coteniuatului va sta zilnic la dis
poziția studenților cu manuale teh
nice și de specialitate. După pro
gramul de practică, studenții vor 
putea să-și completeze caietele în 
săli special amenajate N-au fost 
uitate nici celelalte condiții : caza
rea, masa etc.

Programul de practica va fi 
completat cu o bogată activitate 
culturală și obșteasca. în acest 
sens, organizația U.T.M din com
binat a delegat un tovarăș care se 
va ocupa special de aceasta pro
blemă. Se vor organiza cu studen
ții participanți excursii la Peștera 
Comarnic (Timișoara) etc. După 
cum vedeți, ne-am pregătit din 
timp să-i primim pe studenți.

Pentru ca practica sa se desfă
șoare în condiții cît mai bune, 
vrem să facem cîteva propuneri 
institutelor de învățămînt superior, 
în primul rînd, conducătorii de 
practică din partea institutelor să 
vină înainte sau odată cu grupul 
de studenți pentru a putea îndru
ma în cele mai mici detalii pro
gramul de practică. Propunem ca
drelor didactice care îndrumă 
practica studenților să stea alaturi 
de aceștia în cele opt ore de lu
cru pentru a-i supraveghea îndea
proape Este drept, față de alți 
ani, anul trecut âm avut puține 
cazuri de eschivare de la practică, 
în acest an sperăm însă, să nu 
avem nici unul Am face de ase
menea propunerea ca fiecare gru
pă iă fie însoțită de nn conducă-

de efectuarea practi- 
respectivă. Conduce-

tor care să stea un număr de zile 
în combinat, urmînd ca el să fie 
schimbat de un altul, așa cum a 
procedat Institutul politehnic din 
București. De asemenea, prezența 
studenților la practică trebuie să 
fie din prima zi de sută la sută 
pentru a se putea respecta gra
ficul. In felul acesta considerăm 
că

în felul acesta considerăm 
practica își va atinge scopul.
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La uzinele 
Steagul Roșu“ 
Orașul Stalin

Răspunde
. Timco Gheorghe,
director tehnic al uzinei

Noi urmărim ca în perioada de 
practică studenții să capete nu nu
mai deprinderi practice, ci să poa
tă stăpîni și apoi conduce singuri 
procesul de producție. Pentru a~ 
ceasta uzina noastră se pregătește 
încă de pe acum pentru a crea 
toate condițiile necesare bunei 
desfășurări a practicii. Lipsurile 
ivite în anii trecuți în perioada 
practicii anuale au fost legate pe 
de o parte de imposibilitatea ur
măririi modului în care studenții 
lucrează în secțiile uzinei, dat 
fiind numărul prea mare de stu- 
denți afiați la un moment dat în 
uzină (anul acesta practica se va 
face în două serii), iar pe de altă 
parte de nerespectarea în prima 
etapă a practicii anuale, a progra
mului Je lucru de opt ore.

Am încheiat pînă acum con
venții de colaborare cu institutele 
politehnice din București, Timișoa
ra, Cluj, Iași și Craiova. Studenții 
vor fi cazați la Institutul politeh-.

n ic
vor 
cei 
masa în uzină li se vor crea chiar 
din prima zi de practică toate po
sibilitățile s-o facă. Transportul 
studenților de la cămin la uzină și 
de la uzină la cămin va fi asigu
rat gratuit. S-au asigurat de pe a- 
cum mijloace de transport sufi
ciente în așa fel îneît ei 
poată integra perfect în orarul și 
timpul de lucru al uzinei, să 
poată respecta programul de opt 
ore de muncă. Secțiile uzinei au 
fost înzestrate cu material de pro
tecție (ochelari, mănuși etc.) su
plimentar care va fi pus la dispo
ziția studenților.

în uzină am alcătuit un colectiv 
de cinci tovarăși, format din cei 
mai buni ingineri ai uzinei noas
tre, care va îndruma și controla 
zi de zi desfășurarea practicii stu
denților. Acest colectiv a făcut 
propuneri Ministerului învățămân
tului și Culturii și Ministerului 
Industriei Grele pentru întocmirea 
unei programe de practică care, în 
funcție d& specificul uzinei, să a- 
sigure formarea deprinderilor prac
tice ale studenților în mod gradat. 
După o orientare generală în uzi
nă, studenții vor trece succesiv 
prin toate fazele procesului de 
producție, executînd mai întîi lu
crările simple, apoi pe cele com
plexe, ajungînd pînă la cuprinde
rea întregii organizări a produc
ției și la cunoașterea temeinică a 
procesului de producție. Programe
le au și fost întocmite de către 
catedrele de specialitate din institu
te și pe baza lor urmează să se 
întocmească planurile de muncă a- 
tunci cînd studenții se vor prezen
ta la practică.

Pentru a se asigura fiecărui stu
dent posibilitatea de a lucra efec
tiv în producție, kt locul de mun-

din Orașul Stalin, iar masa o 
lua la cantina institutului. A- 
studenți care vor dori să ia

să se

carecă, colectivul de ingineri 
răspunde de buna desfășurare a 
practicii a stabilit cu șefii de sec
ții repartizarea studenților pe 
locuri de muncă, urmînd ca fie
care muncitor să îndrume și să a- 
jute cîte un student să lucreze 
singur la mașină. Instruirea di
rectă a studenților în procesul 
muncii revine muncitorilor califi
cați, maiștrilor și tehnicienilor din 
secțiile de bază ale uzinei.

în anul trecut în uzina noastră 
au făcut practică numeroși stu- 
denți-muncitori. Aceștia au fost 
încadrați în schimburile de lucru 
alături de muncitori, li s*au sta
bilit norme de producție și au pri

mit remunerația cuvenită. Și în a- 
nul acesta uzina va salariza, în 
funcție de cantitatea și calitatea 
muncii depuse, pe acei studenți 
care vor dovedi pricepere și dra
goste de muncă și care vor dori să 
lucreze în schimburi 
muncitori.

De asemenea noi am 
rea de a crea special 
denții care vor veni în practică un 
curs de minim tehnic. Avem cadre 
pregătite pentru aceasta. Vom ur
mări ca studenții să realizeze în 
uzină contactul cu cea mai avan
sată tehnică. Așteptăm numai din 
partea studenților care vor veni la 
practică să dovedească dragoste de 
muncă, setea de a cunoaște cit mai 
multe lucruri legate de meseria 
lor, corectitudine, comportare de- 
săvîrșită.

DORINȚĂ
woricitf

alături de

luat hotărî- 
pentru stu-

&

j

pă nu observi urmă
torul amănunt : ni
meni nu a luat nota 
10. In afară de a- 
cest aspect s-a sim
țit în răspunsurile 
unor studenți ca Ri- 
nea Radu, Vanda 
Felician sau Tămaș 
Vlad (calificați cu 
nota 5) o nesigu
ranță fi o superficia
litate în tratarea pro
blemelor care par 
mai grave atunci cînd 
analizăm examenul la 
o materie atît de im
portantă.

Studiul individual, 
întrajutorarea tovă
rășească, consultațiile 
profesorilor și lucră
rile practice i-au aju
tat pe studenți să 
obțină rezultate bune. 
Dar tocmai această 
posibilitate îi obligă 
să-și pună serios în
trebarea : de ce nici- 
unul 
ținut 
10?

din ei n-au ob- 
nota maximă l

M. CEUAG

...vai de picioare.
(Desene de ST. COCIOABA student).
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Explicația „împăcării*
A trecut mai mult de un an de 

cînd Ilie Drăghici s-a reîntors din 
armată în mijlocul colectivului fa
bricii de confecții „6 Martie" din 
Curtea de Argeș, unde a fost pri
mit cu aceeași dragoste și căldură 
ca și în propria sa familie. Și-a 
început munca, iar comportarea 
sa nu se deosebea de comporta
rea celorlalți tineri muncitori har
nici, pricepuți, conștiincioși. De la 
o vreme însă, în viața personală 
a acestui tînăr s-a petrecut o 
schimbare nedorită. Ieșind de sub 
controlul colectivului și neglijîn- 
du-și soția și copilul, el a început 
să-și petreacă timpul liber în to
vărășia unor pierde-vară a căror 
ocupație principală era hoinăreala 
fără căpătîi pe străzile și prin 
parcurile orașu- 

? tui. în cercul a- 
<testa el a cunos
cut-o pe Nela 
Stancu, o tină- 
ră ușuratică, cu 
concepții înapo
iate, putrede des
pre viață, care a început să aibă 
o influență tot mai dăunătoare a- 
supra lui. Sub această influență, 
lui Ilie i se părea că soția, care-1 
aștepta cu inima plină de bucurie 
și dragoste, nu mai corespunde 
„visurilor" sale. Pe Drăghici il a- 
trăgea acum o viață dezmățată, 
lipsită de răspundere ; aproape în 
fiecare zi venea acasă tîrziu, plic
tisit și nervos. In cele din urmă 
el a hotărît să-și părăsească soția 
și copilul. Ca să-și poată ascunde 
aceste planuri murdare, Drăghici 
și-a trimis soția acasă, în satul 
natal, sub pretext că trebuie 
să-și vadă părinții, promițîndu-i 
că se va duce curînd să o aducă 
înapoi. Au trecut însă de atunci 
;îteva luni și Drăghici a uitat cu 
desăvîrșire de soția și copilul său, 
în timp ce întreg salariul și-l 
cheltuie prin cîrciumi cu noua sa 
„prietenă".

E evident că i asemenea faptă 
murdară nu poate fi săvîrșită de-

cît de un individ descompus mo
ralicește.

Dar Ilie Drăghici trăiește și 
muncește în mijlocul unui colec
tiv. Care e atitudinea tovarășilor 
săi de muncă față de asemenea 
acte imorale ? Vasile Petre, Ni- 
colae Bănică, Elena Militaru, A- 
Iexandrina Ghioca cunosc bine 
comportarea pe care o are tova
rășul lor de muncă în afara în
treprinderii. Ce atitudine au luat 
ei ?

— Dacă nu-și mai iubește so
ția, n-avem ce-i face — declară 
Vasile Petre și Elena Militaru. 
Iar Nicolae Bănică îi susține cu 
următorul argument: „Nu ne pu
tem amesteca în viața personală 
a tinerilor". Dar ce înseamnă via-

ța personală a tinerilor? O pu
tem noi privi ca un domeniu ab
solut separat de viața noastră so
cială ? Putem noi rămîne pasivi 
la modul cum se comportă unul 
dintre tovarășii noștri sub motiv 
că a ieșit dincolo de poarta fa
bricii ? Cum se explică această a- 
titudine de împăciuitorism ? Oare 
nu printr-o concepție asemănătoa
re despre viață ? Vasile Petre, 
prieten și tovarăș de muncă cu 
Drăghici a încercat el însuși în- 
tr-o vreme să-și părăsească soția. 
E clar că și în concepția acestui 
„prieten" mai dăinuiesc încă in
fluențe ale moralei burgheze.

Ilie Drăghici a încălcat prin 
faptele sale principiile moralei

Sumarul revistei 
„Cercetări filozofice" 

Nr. 2 - 1959
ZECE ANI DE LA PLENARA 

C.C. AL P.M.R. DIN 3-5 
martie 1949

COSTIN MURGESCU: Trans
formarea socialistă a agricul
turii — parte integrantă a 
construcției noastre socialiste.

★
ATH. JOJA: Duns Scot — 

un gînditor progresist în evul 
mediu.

G. I. RUZAV1N (U.R.S.S.): 
Categoriile finit și infinit.

BOGDAN STUGREN (Cluj): 
Considerații asupra conceptu
lui de evoluție biologică.

FL. NEAGOE : Lupta unui 
socialist romîn împotriva idea
lismului în sociologie (Raicu 
Ionescu-Rion).

FLOREA ȚUȚUGAN : Des: 
pre „paradoxele" implicației și 
echivalenței și semnificația lor 
logică.

LECȚII ȘI CONSULTAȚII

IONEL IANCUs Dictatura 
proletariatului — cel mai 
înalt tip de democrație.

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE

Primul volum aî operelor fi
lozofice alese ale lui G. V. Ple- 
hanov, (Ion Straie); Un valoros 
tratat de istorie a psihologiei 
(E. Fischbein) ; O critică ascu
țită a idealismului subiectiv 
contemporan (L. Gr.) ; Micro- 
sociologia — variantă modernă 
a psihologismului în sociologia 
burgheză (Stela Cernea) ; Un 
studiu despre Statul sovietic 
multinațional (Stela Enache).

VIAȚA ȘTIINȚIFICA

Cartea filozofică în anul 
1959 (R.M.).

MIȘCAREA FILOZOFICĂ DE 
PESTE HOTARE

Discuția despre logică în 
R. D. Germană (T. Papado- 
pol) ; Un cercetător din Ame
rica Latină despre logica dia
lectică (P. Anghel).

NOTE
Note de lectură.
Buletin bibliografic.

Fata din Kiev (seria I-a) — 
atria. București. Grădina 13 Sep- 
-ntbrie, înfrățirea între popoare, 

' 'Libertății ; Fata din Kiev (seria 
II-a - Republica ; Urmașii lui 
Kao — Magheru, Lumina, 8 Mar
tie. Flacăra ; Legenda dragostei — 
V. Alecsandri ; Lady Hamilton - 
Grădina Dinamo (Cal. Floreasca 
20-22). T. Vladimirescu, 23 August; 
Trenul prieteniei — I. C. Frimu, 
Grivița, Drumul Serii ; Grădinarul 
spaniol - Central ; Drumul ei - 
13 Septembrie ; Dorința - Maxim 
Gorki, Gh Doja, Alex. Sahia; 
Cei 44 — Victoria Olga Bancic ; 
Program de filme documentare Și 
de desene animate — Timpuri Noi. 
Alex. Popov; între noi părinții — 
Tineretului Aurel Vlaicu ; Favoritul 
13 - Vasile Rostită. N. Bălcescu ; 
Edeș Anna — G. Coșbuc; Burghe- 

, zul gentilom — Cultural 1 Mai ;
De partea cealaltă — 8 Mai ; Min
gea — Unirea ; Oleko Dundici — 
Volga. B. Delavrancea ; în întîm- 
pinarea fericirii — C. David. Popu
lar ; Steaguri pe turnuri — Arta; 
Amigo — Munca ; O slujbă impor
tantă — Miorița ; A'ticolul 420 — 
Ilie Pintilie ; Ivan cel Groaznic 
(seria l-a) — M. Eminescu ; Cap
cana lupilor — G. Bacovia ; Mi
siune specială — 16 Februarie; 
Ivan cel Groaznic — (seria II-a) — 
30 Decembrie ; Moralitatea d-nei 
Dulska — Clubul Boleslaw Bierut; 
Pălăria lui Anatol — Clubul C.F.R. 
„Grivița Roșie".

comuniste, a avut față de familia 
sa o comportare tipic burgheză. 
Cu atît mai grave apar aceste 
fapte, cu cît Drăghici e și ute- 
mist. Organizația de bază U.T.M. 
din care face parte Drăghici întîr- 
zie însă să pună în discuția adu
nării generale U.T.M. murdara sa 
comportare, abaterile grave de la 
principiile organizației noastre. 
Faptul că în timpul producției 
Drăghici apare ca un muncitor 
relativ bun, e considerat de unii 
membri ai biroului U.T.M. ca uni
cul criteriu de apreciere a activi
tății lui. Acest mod unilateral de 
a judeca faptele unui utemist, de 
a-1 privi exclusiv prin prisma 
comportării sale numai în timpul 
producției și nu de a te interesa 

ce reprezintă el 
ca om luat în to
talitatea mani
festărilor sale în 
muncă și viață, 
duce întotdeauna 
la o apreciere 
greșită, deforma

tă care are grave urmări atît pen
tru el însuși cît și pentru între
gul colectiv în care trăiește. Acest 
adevăr trebuie să-l înțeleagă cît 
se poate de limpede fiecare mem
bru al acestui colectiv. Utemiștii 
din secția în care muncește Ilie 
Drăghici au datoria să analizeze 
neîntîrziat șr cu multă profunzime 
atît cauzele care l-au determinat 
să 
de 
cît 
de 
caz, unii membri 
ganizații.

săvîrșească asemenea abateri 
la morala noastră comunistă, 
și atitudinea împăciuitoristă 
care au dat dovadă, în acest 

ai acestei or-

M. DOBRICESCU

Serviciul radiotelegrafic direct 
intre R. India și R, P« Romînă

între Republica India și Repu
blica Populară Romînă a fost în
ființat un serviciu radiotelegrafic 
direct.

Cu acest prilej a avut loc 
schimb de mesaje între S. K. 
til, ministrul Transporturilor șî 
Telecomunicațiilor al Indiei și ~ 
mitru Simulescu, ministrul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor al 
R. P. Romîne.

un 
Pa-

Du-

INFOR
La Casa prieteniei romîno-so- 

vietice a avut loc miercuri, 3 iunie, 
o seară de poezie consacrată împli
nirii a 160 de ani de la nașterea 
poetului A. S. Pușkin.

Cu acest prilej, a luat cuvîntul 
Alexandru Philippide, scriitor, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R.

Au urmat lecturi din opera poe
tului. Au citit Marietta Sadova, 
maestră emerită a artei, Titus Lap-

loe un 
ministrul 
al Indiei

De asemenea a avut 
schimb de mesaje între 
Minelor și Petrolului 
K. D. Malaviya și ministrul Co
merțului al R. P. Romîne, Marcel 
Popescu și ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei al R. P. Ro
mîne Mihai Florescu.

(Agerpres)

math
teș, artist emerit, Colea Răutu și 
Elena Sereda.

k
Marți 2 iunie au sosit în Capi

tală Irving Fromer și Silvia Major 
din S.U.A. și Mabel Hanway din 
Canada, participant la sesiunea 
de la Stockholm a Consiliului 
Mondial al Păcii, care ne vizitează 
țara la invitația Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din 
R. P. Romînă. (Agerpres)

Atîta frumusețe te îndeamnă la joc. In fotografie : vedere de la Lacul Roșu.
Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Trăgătorii romîni 
au cîștigaf „Cupa 

Jărilor latine"
Trăgătorii romîni au obținut 

un strălucit succes, cîștigînd com
petiția „Cupei țărilor latine" care 
s-a desfășurat Ia Madrid. In de
cursul acestei importante competi
ții de tir, sportivii romîni au ară
tat o pregătire superioară ocupi nd 
primul loc în clasamentul gene
ral pe echipe cu 37 de puncte, 
înaintea formațiilor Italiei, Fran-

lată în fotografia noastră pe tovarășul Berbecel Octavian de la Institutul de cercetări. . - - agrono
mice din București, executînd împreună cu tinerele cercetătoare Pîrjol Liana și Aurora Avadanei 
analize morfologice fa hibrizii de porumb.

Foto: N. STELOR1AN

„Zilele culturii și artei
R.S.S. Bieloruse“

In zilele de 7-16 iunie vor avea 
loc în țara noastră „Zilele culturii 
și artei R.S.S. Bieloruse", organi
zate de Ministerul Invățămîntulut 
și Culturii și Consiliul general 
Ă.R.L.U.S., în cadrul planului de 
colaborare culturală pe anul 1959 
dintre R.P. Romînă și U.R.S.S.

In R.S.S. Bielorusă, cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a elibe
rării patriei noastre, vor avea loc 
„Zilele culturii și artei romînești".

Cu prilejul „Zilelor culturii și 
artei R.S.S. Bieloruse", în Capi
tală cît și în centrele regionale vor 
avea loc numeroase manifestări 
consacrate popularizării realizărilor 
R.S.S. Bieloruse în domeniul eco
nomiei, artei, culturii, științei: 
conferințe, simpozioane, seri lite
rare și muzicale, prezentări de fil
me etc. Teatrele dramatice și mu
zicale, formațiile simfonice vor 
prezenta programe speciale ilus- 
trînd creația dramaturgilor și com
pozitorilor bieloruși și se vor or
ganiza „Festivaluri ale filmului 
bielorus".

Editurile vor tipări și reedita 
opere ale literaturii bieloruse. Sub 
îngrijirea Consiliului general 
A.R.L.U.S. au fost editate nume
roase materiale documentare în 
limba romînă și în limbile mino
rităților naționale, o culegere de 
cîntece populare bieloruse, precum 
și culegeri din poeziile și povesti
rile scriitorilor bieloruși.

In Capitală se va deschide S 
expoziție de artă plastică belorusă. 
In centrele regionale și în unele 
centre raionale vor fi organizate 
fotoexpoziții documentare care vor 
oglindi avîntul economiei și cul
turii R.S.S. Bieloruse în anii pu« 
terii sovietice.

Posturile noastre de radio și te
leviziune vor organiza programe 
speciale închinate acestui eveni
ment.

Cu prilejul „Zilelor culturii și 
artei R.S.S. Bieloruse" ne va vizita 
țara o delegație de oameni de cul
tură din R.S.S. Bielorusă, precum 
și un ansamblu de cîntece și dan
suri care vor participa la mani
festările organizate în această pe
rioadă.

★
Miercuri au sosit în Capitalii 

pictorul Pavel Nikiforovici Gavrii 
lenko, președintele Uniunii artiști* 
lor plastici din R.S.S. Bielorusă și 
sculptorul Andrei Onufrievici 
Bembel, care vor participa la ma
nifestările din cadrul Zilelor cui* 
turii și artei R.S.S. Bieloruse în 
țara noastră. La sosire, pe aero* 
portul Băneasa, oaspeții sovietici 
au fost salutați de reprezentanți ai

* ‘ i f*
Consiliului General 

Uniunii artiștilor plw 
oameni ai artei și cui-

Ministerului învățământului 
Culturii, 
A.R.L.U.S., 
tici și alți 
turii.

(Ager preș)

Expozifia „Construcția economică 
a R. P. Chineze" deschisă pînă la 14 iunie

Expoziția „Construcția economi
că a R. P. Chineze" este vizitată 
zilnic de mii de oameni ai muncii. 
De la deschidere și pînă 
de 2 iunie expoziția a fost 
de aproximativ 164.000 de 
ai muncii.

Ga urmare a marelui 
manifestat de public 
ceastă expoziție, durata ei s-a pre
lungit pînă ia 14 iunie inclusiv.

în ziua 
vizitată 
oameni

interes 
față de a-

Expoziția este deschisă zilnic, 
afară de luni, între orele 11 și 
iar duminica între orele 9 și 
In fiecare seară, începind de 
ora 20,30, la cinematograful 
aer liber al expoziției rulează
me artistice și documentare, pros 
ducții ale studiourilor cinemato- 
grafice chineze.

în 
21, 
21.
la 
în 

fil-

(Agerpres)

Nu se
O propunere bună, 

însă neaplicată
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la secția lami
noare diri Combinatul Metalurgic- 
Reșița este preocupat din ce în ce 
mai mult de descoperirea și folo
sirea rezervelor interne, în scopul 
ridicării producției, a productivi
tății muncii și a reducerii prețului 
de cost.

Zeci de inovații și raționalizări 
sînt aplicate astăzi în producție iar 
altele sînt în studiu sau în stadiul 
de verificare. Printre acestea se 
numără propunerea de modificare 
a schemelor de laminare la profi- 
lele tip 49 și arc canelat, făcute 
de tinerii ingineri Savu Constan
tin și Constantin Ursulescu, mica 
mecanizare prin montarea căii ru
lante cu role oblice de la linia de 
tablă a tov. inginer Constantin 
Popescu, care aplicîndu-se au con
tribuit la sporirea producției de 
laminate, iar în valori antecalcu- 
late aduc o economie de 140.000 
lei.

Nu se poate spune însă că re
zervele interne s-au epuizat, sau 
că sursa de inovații s-a sfîrșit. 
Dimpotrivă izvorul acesta bogat 
nu va seca niciodată. Pentru a- 
ceasta însă se cere din partea con
ducerii combinatului să acorde o 
mai mare atenție propunerilor ve
nite din rîndurile muncitorilor, 
încă din anul trecut, la o consfă
tuire de producție, o serie de mun
citori au ridicat problema că în 
sectorul liniei fine și mijlocii spa
țiul de depozitare al materiei pri
me pentru cele două linii este atît 
de redus încît nu satisface cerin
țele de lucru nici pentru o singură 
linie. Din lipsă de spațiu se produc 
aglomerări de material, amestecuri

ței, Portugaliei, Monacoului și al 
iele.

In ultimele probe ale competi
ției trăgătorii din R. P. Romină 
au repurtat frumoase victorii. Ei 
au cîștigat proba de armă liberă 
calibru redus 60 focuri (culcat) 
probă olimpică totalizînd 1755 
puncte. La individual primul loc 
a fost ocupat de italianul Biava, 
cu 588 puncte, urmat de reprezen
tanții noștri Ene, Antonescu și Fe- 
recatu.

Proba de pistol viteză s-a în
cheiat cu victoria trăgătorului ro
mîn P. Mocuță 573 puncte urmat 
de compatriotul său Șt. Petrescu 
cu 569 puncte. în clasamentul pe 
echipe formația R. P. Romîne 
-a clasat pe prințul loc cu 1701 
uncte.

In urma acestui 
C.S.M. Baia Mare 
namo București în 
R.P.R.". Jocul va . 
iunie în Capitală.

(Agerpres)

succes echipa 
va întîlni Di- 

i finala „Cupei 
avea loc la 14

PE SCURT

Semifinalele „Cupei
R. P. R.“ ia fotbal
Miercuri la București și Arad 

s-au disputat semifinalele compe
tiției de fotbal ,,Cupa R.P.R.". In 

. Capitală, pe stadionul Republicii, 
peste 30.000 spectatori au urmărit 
jocul dintre echipele bucureștene 
Dinamo și Rapid, încheiat cu sco
rul de 5-3 (4-0) în favoarea dina- 
moviștilor. Cele 5 puncte ale în
vingătorilor au fost realizate de 
Szakas (3) și Ene I (2) în timp 
ae pentru feroviari au marcat 
Georgescu (2) și Ene II.

Continuînd seria surprizelor, e- 
ehipa C.S.M. Baia Mare a elimi
nat și pe Progresul București, reu
șind să se califice pentru finală. 
In partida de la Arad, băimărenii 
au prestat un joc rapid și eficace, 
obținînd victoria cu scorul de 
2-1 (1-1) datorită punctelor mar
cate de Sulyoc și Rusu. Pentru 
bucureșteni a înscris Dinulescu. 
Performanța echipei C.S.M. Baia 
Mare care activează în categoria 
B, ocupînd în prezent locul 10 
clasament, este remarcabilă.

Tradiționalul turneu internațio
nal de floretă (feminin) de la 
Como a luat sfîrșit cu victoria 
sportivei Colombetti (Italia) care 
a totalizat 5 victorii. Pe locurile 
următoare la egalitate de victorii, 
după meciul de baraj, s-au clasat 
în ordine Kleiweg (Olanda) și 
Maria Vicol (R.P. Romînă).

★
în finala „Cupei campionilor 

europeni" la fotbal s-au întîlnit 
miercuri la Stuttgart echipele Real 
Madrid și Reims. Victoria a reve
nit cu scorul de 2—0 (1—0) echi
pei Real Madrid care cîștigă pen
tru a patra 
competiții.

oară trofeul

★
Stalln s-a

acestei

disputat 
dintre

în

pot oare rezolva

La Orașul 
miercuri meciul restanță 
echipele Steagul Roșu Orașul Sta
lin și U.T. Arad contînd pentru 
campionatul categoriei A la fot
bal. Echipa gazdă a terminat în
vingătoare cu scorul de 4-1 (1-0) 
prin punctele realizate de Campo, 
Puscaru, Proca, Hidișan și respec
tiv Petschowski din 11 m.

★
După cum se știe în sferturile 

de finală ale „Cupei Davis“ (zona 
europeană), echipa reprezentativă 
a R. P. Romîne va întîlni la Paris 
în zilele de 12, 13 și 14 iunie e- 
chipa Franței. în vederea acestei 
întilniri, federația franceză a anun
țat că în meciurile de simplu vor 
juca Pierre Darmon și Robert 
Haillet, iar la dublu va evolua pe
rechea Jean Noel Grinda-Jean 
Claude Molinari. Intîlnirea este 
programată pe terenurile Rolland 
Garros,

Toți tinerii 
la nivelul fruntașilor

(Urmare din pag. l-a)

de calități, ceea ce duce Ia greu
tăți în încărcarea cuptoarelor. Pen
tru remedierea acestor deficiențe 
s-a propus construirea unei esta
cade și montarea unei macarale, 
creîndu-se astfel un depozit aparte 
pentru linia fină. Propunerea a 
fost studiată, găsită foarte cores
punzătoare, însă lucrările n-au 
început încă și sînt amînate me
reu. Prin folosirea rezervelor in
terne, existente în combinat s-ar 
putea realiza și această estacadă 
despre care s-a discutat atît de 
mult. Este nevoie însă ca înfăp
tuirea acestei propuneri utile să 
nu fie tărăgănată de la o lună la 
alta, do la un trimestru la altul, 
ci să se treacă hotărît la lucru.

PETRE CONSTANTIN 
laminator

Se impun măsuri 
urgente

Citirea presei, urmărirea eveni
mentelor interne și internaționale 
este o preocupare de seamă a ti
nerilor din comuna Slon, raionul 
Teleajen.

Majoritatea tinerilor din comună 
sînt abonați la diferite ziare. Ute- 
mistui Traian 1. Petrea care a 
primit sarcina de difuzor volun
tar se ocupă cu tragere de inimă 
de 
ge 
la 
Ei 
că 
nează și iată de ce.

în luna mai de exemplu, tine
rii au făcut abonamente și așteptau 
ziarele. A trecut însă mai mult de 
o săptămînă și factorul poștal nu 
le-a adus nici un ziar. De fiecare 
dată cind tinerii cereau factorului

această muncă. Lunar el strîn- 
banii și îi abonează pe tineri 

diferite ziare după cum doresc, 
însă n-au posibilitatea să citeas- 
la timp ziarele la care se abo-

poștal ziarele, primeau același răs
puns : „Centrul raional de difu
zare a presei nu le-a trimis*.

După 8 zile factorul poștal a a- 
părut însfîrșit cu ziarele. Bucuria 
tinerilor a fost însă de scurtă du
rată. Li se aduceau alte ziare la 
care nu se abonaseră, iar pentru 
recuperarea lipsei li se dădeau 
cite două numere din aceeași zi. 
Astfel de indicații dăduseră tova
rășii de la centrul raional de di
fuzare a presei. Tinerii s-au abo
nat la ziare pentru că simt nevoia 
de a se pregăti continuu, de a cu
noaște zilnic evenimentele interne 
și internaționale.

Lipsurile existente la centrul 
raional de difuzare a presei se ma
nifestă de mai mult timp. Abona
mentele la reviste ca : „Tinarul 
leninist*, „Femeia*, Săteanca* se 
primesc cite un exemplar la trei 
luni.

întrebăm, ce are de spus Cen
trul regional de difuzare a presei 
Ploești cu privire la aceste lip
suri ?

ION I. BUTUCAN 
muncitor

Angajamentul 
să fie îndeplinit

Sub conducerea organizației 
partid și mobilizați de organiza
ția U.T.M., tinerii muncitori de 
la „Întreprinderea metalurgică de 
stat" din orașul Ocna Sibiului, 
depun eforturi susținute pentru 
obținerea unor produse de cali
tate superioară, pentru creșterea 
continuă a productivității muncii 
și reducerea prețului de cost al 
produselor.

de

Dar strădaniile Tor nu dau re
zultatele dorite datorită calității 
scăzute a oțelului trimis între
prinderii. de „Industria Sîrmei" 
din Cîmpia Turzii. Astfel, oțelul 
trimis cu buletinele de calitate 
Nr. 3.866, 3.954, 3.966 și altele, 
nu corespunde indicațiilor STAS. 
Din această cauză numai într-o 
singură lună am avut rebut care 
a încărcat prețul de cost al pro
duselor noastre cu suma de 
18.000 lei.

In urma intervențiilor făcute de 
întreprinderea noastră, „Indus
tria Sîrmei" printr-o adresă tri
misă la 5 aprilie a.c. se angaja 
să ne livreze oțel numai de bună 
calitate. Din păcate, acest anga
jament încă nu a fost înfăptuit.

Iată de ce ne adresăm pe a- 
ceastă cale, vouă utemiștilor de 
la „Industria Sîrmei" din Cîm
pia Turzii.

De munca pe care o depuneți 
depinde nu numai îndeplinirea 
planului întreprinderii voastre — 
ci și al altor întreprinderi din 
țară, cărora le livrați oțel.

Credem că este cazul să anali
zați în cadrul adunărilor gene
rale ale organizației de bază 
U.T.M. contribuția pe care o 
aduce tineretul la îmbunătățirea 
calității produselor și să luați 
măsuri corespunzătoare menite 
să contribuie la lichidarea 
tei situații.

Sperăm ca răspunsul la 
rea noastră să-1 primim în
practic, prin calitatea oțelului, 
pe care ni-1 livrați.

ȘTEFAN STOICA 
secretar al organizației 

de bază U.T.M. a „întreprin
derii metalurgice (je Stat", Ocna 

Sibiului

aces-

cere-
mod

★
masculină de baschet
Dinamo București își

vi-

Echipa 
a clubului 
va începe turneul în U.R.S.S. 
nerl 5 iunie la Moscova. Baschet-
baliștli romîni vor susține primul 
joc în compania echipei Dinamo 
Moscova. După această partidă 
echipa bucurerșteană va juca din 
nou la Moscova urmînd ca apoi 
să susțină 3 meciuri la Tbilisi. 
Echipa Dinamo a deplasat un lot 
de 12 jucători printre care D. 
Niculescu, Stroe, Kiss, Mlttelman, 
Dudescu, Negoiță și Toth.

(Agerpres)

s-ar realiza economii anuale de 
milioane de lei.

Pot să ajungă toți tinerii mun
citori ai șantierului să lucreze la 
nivelul celor mai buni, la nivelul 
tinerilor muncitori fruntași ? Desi
gur. Din păcate însă, comitetul 
U.T.M. al Șantierelor Navale Ol
tenița (secretar tov. Marin Giori- 
ca) n-a făcut nici pe departe tot 
ce trebuia pentru ca să ridice toți 
tinerii muncitori ai șantierului la 
nivelul celor mai buni muncitori, 
la nivelul fruntașilor. Cîndva co
mitetul U.T.M. a făcut unele lu
cruri bune în această privință; 
s-au popularizat cîțiva fruntași 
(mai puțin însă metodele lor de 
muncă) și a inițiat în ianuarie un 
schimb de experiență între tinerii 
de la lăcătușerie și cei de la me
canică. Altceva, nici nu și-a tre
cut în plan și nici n-a făcut.

După cum se știe unul dintre 
obiectivele principale ale întrecerii 
socialiste este tocmai acela al ri
dicării masei de lucrători la nive
lul muncitorilor fruntași ai între
prinderii. Or, la Șantierele Nava
le Oltenița în cadrul întrecerii so
cialiste este neglijat tocmai acest 
aspect important al întrecerii. Așa 
se explică faptul că aici nu se 
popularizează experiența tinerilor 
muncitori fruntași, metodele înain
tate de muncă pe care le folosesc 
aceștia, că nu se organizează 
schimburi de experiență practice 
între tineri, între brigăzi, care să 
generalizeze experiența pozitivă, 
metodele lor de muncă. In secțiile 
șantierului sînt mulți tineri inova
tori și raționalizatori, peste 40, 
care au adus și continuă să aducă 
economii importante întreprinderii. 
De ce nu se organizează schimburi 
de experiență între tinerii inova
tori și ceilalți tineri muncitori în 
scopul antrenării a noi tineri în 
mișcarea de inovații ? De ce co
mitetul U.T.M. acceptă ca respon
sabilul cabinetului tehnic, tov, 
Gheorghe Șerbulea să amîne din 
lună în lună organizarea unei 
consfătuiri cu tinerii inovatori ?

Pentru ca toți tinerii să ajungă 
la nivelul celor fruntași un accent 
principal trebuia pus pe ridicarea 
continuă a calificării profesionale 
a tinerilor muncitori. La Șantierele 
Navale Oltenița existau 3 cursuri 
de minim tehnic care se țineau de 
2 ori pe săptămînă. De o lună 
încoace, însă, din lipsa de preocu
pare a comitetului U.T.M. ca și din 
lipsa de sprijin a conducerii șan
tierului, aceste cursuri nu se mai 
țin nici măcar odată la două săp- 
tămîni. Brigăzile de producție ale

tineretului pot deveni de asemenea 
o școală a ridicării calificării pro
fesionale, a întăririi disciplinei ti
nerilor, într-un cuvînt a ridicării 
tuturor tinerilor la nivelul frunta
șilor. La șantier există pînă acum 
17 brigăzi. Marea lor majoritate 
își desfășoară însă activitatea în 
mod formal. Secretarii organiza
țiilor de secție U.T.M. ca de pildă 
Gheorghe Dogaru de la nituit-su- 
dură, sau Iuliu Petrescu de la 
strungărie nu dau atenție acestor 
forme de organizare a tineretului 
în producție.

Toate acestea se datoresc faptu
lui că aici, comitetul U.T.M. nu a 
pus problemele producției în cen
trul activității sale de fiecare zi. 
Responsabilul cu producția și ca
lificarea în comitetul U.T.M., ingi
nerul Gheorghe Borac se ocupă în 
mod necorespunzător de sarcinile 
ce-i revin. Așa se explică faptul 
că de multe luni de zile co
mitetul U.T.M. nu se ocupă de 
probleme atît de importante pentru 
munca întregului șantier ca aceea 
privind extinderea experienței 
muncitorilor fruntași, ridicarea tu
turor tinerilor la nivelul acestora.

La Șantierele Navale , Oltenița 
sînt mulți tineri fruntași, în pro
ducție, care mobilizați de organi
zațiile U.T.M., sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au devenit 
mîndria întreprinderii. Organizația 
U.T.M. trebuie să explice tuturor 
tinerilor șantierului că fiecare are 
posibilitatea de a ajunge la nivelul 
acestora. Pentru aceasta însă tre
buie să-și ridice calificarea profe
sională, să cunoască și sa aplice 
cele mai înaintate metode de mun
că, să nu precupețească nici un 
efort pentru a-și îndeplini cu suc
ces sarcinile de producție. La baza 
acesteia trebuie să stea desfășura
rea unei puternice și susținute 
munci politice din partea tuturor 
organizațiilor de secție U.T.M. din 
șantier.

In cadrul adunărilor generale 
U.T.M., în discuțiile cu tinerii, 
comitetele organizațiilor de secție 
U.T.M. vor trebui de asemenea să 
folosească gazetele de perete, lozin
cile mobilizatoare, programele sta
țiilor de radioamplificare, postu
rile utemiste de control, programele 
brigăzilor artistice de agitație —• 
într-un cuvînt toate mijloacele de 
agitație pentru a educa la tineri 
dorința de a lucra din ce în ce mai 
bine, de a ajunge la nivelul mun
citorilor fruntași. Acesta trebuie să 
fie de altfel obiectivul principal al 
întrecerii socialiste la care comi
tetul U.T.M. trebuie să mobilizeze 
întreaga masă a tinerilor munci
tori ai șantierelor.

Și ALTE NUMEROASE PREMII IN BANI 51 OBIECTE S-AU DISTRIBUIT PENTRU TRAGEREA 5PECIALA' 

. LOTO CENTRAL DIN 29 MAI
CUMPÂRIND BILETE MULTIPLE PARTICIPAȚI LA TRAGEREA D£ MÎINE CU ȘANSE SPORITE



Conferința de la Geneva
a miniștrilor

Congresul infern3;ionaî 
pentru 

problemele petrolului

TIRANA 3 (Agerpres). — ATA 
transmite :

După călătoria făcută in cîteva 
regiuni din Albania de sud, N. S. 
Hrușc’ov și R. I. Malinovski au 
revenit la 3 iunie la T.rana. Îm
preună cu înalții oaspeți s-au în
tors la Tirana Enver Hodja, Meh
met Shehu și celelalte persoane’ victică poporului albanez.

care au însoțit pe oaspeții sovie
tici.

In după-amiaza zilei de 3 iunie, 
N. S. Hrușciov a pus piatra fun
damentală a Palatului Culturii 
care va fi construit în capitala 
R.P. Albania. Acest palat va con
stitui un dar făcut de Uniunea So-

Un miel, N. A. 1. O.

Afacerilor Externe

a-

GENEVA 3. — Trimisul special 
Agerpres, C. Răducanu transmite:

Problema. Berlinului Occidental 
continuă să stea în centrul dezba
terilor Conferinței de la Geneva. 
După ședința plenară de marți 
după amiază, întrebarea care pre
ocupă în continuare pe majoritatea 
comentatorilor de presă este; „Se 
va putea ajunge la o soluție care 
să lichideze abcesul din Berlinul 
de Vest, sau, dimpotrivă, acest 
bastion ai războiului rece va ra- 
mine „oraș de front”, cum a
juns, prin prelungirea — 14 ani 
uupă sfirșitul războiului .regimu
lui de ocupație occidental ?“.

Presa de miercuri nu reușește 
să dea un răspuns limpeda aces
tei întrebări, deoarece delegații 
occidentali nu par să se fi hotărît 
să folosească din plin ultimele 
întîlniri din cadrul conferinței, 
pentru o abordare frontală a pro
blemelor, pentru g se ajunge la o 
soluție reciproc acceptabilă.

In timp ce ziarul „La Suisse” 
caracterizează discursul de marți 
al lui A. A. Gromîko ca „o nouă 
ofertă a Uniunii Sovietice pentru 
transformarea Berlinului Occiden
tal într-un oraș liber, demilitari
zat”, iar majoritatea presei subli
niază „noile variante propuse de 
Un.unea Sovietică pentru găsirea 
unei formule în Berlinul de Vest”

(„Daily Telegraph”) din parcurge
rea articolelor consacrate lucrări
lor conferinței nu se poate desco
peri nimic încurajator în ce pri
vește pozițiile occidentale.

Ziua de miercuri a înregistrat 
în cursul dimineții o întîlnire în
tre cei trei miniștri occidentali și 
von Brentano, iar după am.ază o 
nouă întîlnire neofic.ală a celor 
patru miniștri de Externe la reșe
dința delegației americane. Deși 
conținutul întrevederilor rămîne 
secret, observatorii consideră pu
țin probabil ca delegații occiden
tali să-și modifice esențial poziția 
susținuta în ultimele ședințo pu
blice. Cu siguranță, se remarcă 
în cercurile conferinței, că vor 
deveni cunoscute în curînd cele 
discutate în întîlnirile neoficiale și 
atunci se va vedea încă o dată 
care sînt cauzele ritmului lent, 
care împiedică un progres mai 
substanțial al lucrărilor conferiri’ 
ței.

Miercuri seara la Geneva s-a 
anunțat că în după amiaza zilei 
de 4 iunie va avea loc o nouă în
trevedere neoficială a celor patru 
miniștri de Externe la reședința 
ministrului Afacerilor Externe al 
Franței, Couve de Murvdle.

Viitoarea ședință plenară a fost 
anunțată pentru după-amiaza zilei 
de vineri 5 iunie.

, NEW YORK 3 (Agerpres). -
La New York iși desfășoară lu

crările cel de-al V-lea Congres 
internațional pentru problemele pe
trolului la care participă 5.000 de 
oameni de știința și tehnicieni, spe
cialiști in domeniul petrolului și 
reprezentanți ai societăților petro
lifere din 48 de țări.
. Delegația R. P. Romîne, care par

ticipă la acest Congres, este con
dusă de inginerul Nicolae loncscu, 
adjunct al ministrului Industriei 
Petrolului și Chimiei. Din delegație 
fac parte inginerul Ștefan Gabor, 
director general al Direcției Gene
rale Foraj și Extracție din Mi
nisterul Industriei Petrolului și 
Chimiei și alți specialiști din sec
toarele de foraj, prelucrare și din 
institute de cercetări și proiectări.

Congresul, care s-a deschis la 
31 mai și va dura pînă la 5 iunie, 
va examina aproximativ 300 de ra
poarte.

Deși delegații sovietici nu parti
cipă la lucrările Congresului in 
urma restricțiilor impuse de autori
tățile americane, rapoartele lor sînt 
citite în ședințele Congresului.

Conferința de presă a lui Eisenhower
WASHINGTON 3. (Agerpres). 
In cadrul conferinței sale de 

presă de miercuri 3 iunie, preșe
dintele Eisenhower a răspuns la o 
serie de întrebări referitoare la 
Conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe de la Geneva. El a decla
rat astfel că după părerea sa, in 
desfășurarea ei pînă acum, confe
rința de la Geneva ,,nu a înregis
trat un progres de natură să justi
fice convocarea ulterioară a unei 
conferințe la nivel înalt”. Cu ac-st 
prilej, după cum subliniază agen
țiile de presă occidentale, preșe
dintele Eisenhower a reafirmat 
încă o dată că el condiționează 
participarea sa la o conferință a 
șefilor guvernelor de rezultatele 
obținute de Conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe.

Răspunzînd întrebărilor, Eisen
hower a declarat totuși că „ar în
semna să se dea dovadă de lipsă 
de realism” dacă s-ar aștepta ca 
o conferință a miniștrilor de Ex
terne să ducă la încheierea unor 
acorduri de mare importanță. Cei 
patru miniștri de Externe, după 
părerea președintelui S.U.A., au 
sarcina, „de a reduce la minimum 
divergențele de vederi” dintre Est 
și Vest și de a pregăti un „docu
ment. de lucru” care ar urma să 
fie discutat apoi de șefii guverne
lor.

Președintele Eisenhower a de
clarat că un asemenea „document 
de lucru” ar urma, în concepția 

, sa, să specifice că puterile occi
dentale „vor continua să-și asu
me responsabilitățile în Berlinul 
Occidental”.

Răspunzînd întrebărilor, preșe
dintele Eisenhower a declarat că 
dacă șe va realiza un progres la 
conferința actuală de la Geneva, 
va participa „oricînd și oriunde” 
la o conferința la nivel înalt care 
să contribuie la destinderea încor
dării internaționale.

Eisenhower a refuzat să declare 
ceva precis în problema perspecti
velor tratativelor de Ia Geneva în 
legătură cu încetarea experiențelor 
cu arma nucleară, care urmează 
să fie reluate în curînd.

Partidul Comunist 
din Germania 

cere restabilirea 
legalității sale

'■ gl

BERLIN 3 (Agerpres). —A.D.N. 
transmite : Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Germania 
a adresat o scrisoare cancelarului 
Adenauer în care cere anularea 
decretului cu privire la interzicerea 
Partidului Comunist din Germa
nia.

Dacă guvernul Germaniei occi
dentale intenționează să aducă o 
contribuție la destinderea încordă
rii, el trebuie să studieze mijloa
cele prin care să se restabi.cască 
legalitatea P. C. din Germania. 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Germania este gata 
să împuternicească o delegație, 
sub conducerea primului secretar 
al Comitetului Central, în vederea 
tratativelor în această problemă cu 
guvernul Germaniei occidentale 
sau cu reprezentanții împuterniciți 
de el.

BAGDAD 3 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Irakului a 
anunțat că Irakul a renunțat la 
cele două acorduri militare sem
nate cu S.U.A. de către vechiul 
regim. El a declarat că este vor
ba de un acord de ajutor militar 
care prevede livrarea de arme, 
semnat în aprilie 1954, iar celă
lalt un acord suplimentar pentru 
folosirea acestor arme, semnat în 
iulie 1955.

Purtătorul de cuvînt a mențio
nat că s-a trimis o notă guver
nului american, la 30 mai, cu pri
vire la aceasta și la retragerea 
Irakului din „doctrina Eisenho
wer”, care a fost anunțată ante.' 
rior de primul ministru Kassem.

Aceste acorduri, a subliniat el, 
implicau două condiții: una, ca 
statele care primeau ajutor să 
adere la politica externă și mili
tară dusă de guvernul american,

iar a doua, ca ele să accepte pla
nurile și metodele impuse de 
S.U.A. cu privire la problemele 
internaționale. Aceasta înseamnă, 
a spus el, a accepta alăturarea la 
lagărul american și la blocul oc
cidental.

Purtătorul de cuvînt a mai ară
tat că, a accepta aceasta, înseam
nă potrivit dreptului internatio
nal, îngrădirea independenței Ira
kului și violarea suveranității sale. 
Acceptarea de către Irak a „doc
trinei Eisenhower", a spus el, în
seamnă alăturarea la blocul occi
dental împotriva blocului răsări
tean în „războiul rece” și expune 
Irakul unui grav pericol. Aceste 
acorduri, a declarat el în conti
nuare, leagă Irakul de politica la
gărului occidental care nu este în 
armonie cu poziția internațională 
a Irakului, ca stat suveran, inde
pendent, care să acționeze pentru 
apărarea păcii.

Ud nou antibiotic 
preparat in U. R. S. S.
Un grup de oameni de știință 

de la Inslitutul de epidemiolo
gie și microbiologic din Mosco
va a preparat un nou antibiotic 
— micerina — care s-a dovedit 
în multe cazuri mai eficient de
cît penicilina, sintomicina, strep- 
tomicina și alte preparate.

Micerina a fost verificată 
timp îndelungat in clinici. Ea 
a fost folosită cu succes la tra
tarea unor grave infecții intes
tinale, în cazuri de complicații 
purulente postoperatorii, intr-o 
serie de maladii cerebrale, pre
cum și în obstretică și gineco
logie,

A fost elaborată tehnologia 
producției pe scară industrială 
a micerinei.

• • vulcanii
urgente,
SU.A. a

și.
Ocupat cu alte treburi 

Departamentul de Stat al 
uitat să repare o nedreptate stri
gătoare la cer. A uitat vreo 15 
ani, dar pînă la urmă și-a amin
tit. Noroc că nedreptățitul nu și a 
pierdut răbdarea. E vorba de bie
tul Franco, mielușelul de la Madrid 
despre care — auziți eroare 1 — 
s-ar spune că-i și vulpe șireată, 
și lup prădalnic. Departamentul de 
Stat nu poale răbda o asemenea 
acuzație și și-a asumat sarcina să 
dovedească că fiara este doar un... 
miel. Și ca atare. Departamentul 
de Stat a publicat o culegere de 
documente în care se vorbește des
pre „îngrozitoarele presiuni* la 
care hitleriștii îl supuneau pe 
Franco. Cum spune publicația 
vestgermană „Sozial-Demolirati-

scher Pressedienst", Franco, care 
cu ajutorul lui Hitler „a venit la 
putere pe calea celui mal singeros

din istoria Spanieicivil

IN CITEVA RINDURI
Belicosul general

De ce s-a încheiat înainte de termen 
sesiunea parlamentului grec

ATENA 3 (Agerpres). —• TASS 
transmite :

Prima sesiune ordinară a parla
mentului grec după alegerile par
lamentare din 1958 s-a încheiat 
cu două săptămîni înainte de ter
men.

După cum relatează presa, a- 
ceastă întrerupere înainte de vre
me a lucrărilor parlamentare se 
datorește „scandalului cu griul”. 
După cum au arătat reprezentanții 
opoziției, Hrisan Thopulos, ministru 
adjunct al Comerțului al Greciei, a 
primit mită pentru a încheia cu 
firma vestgerraană ,,Bunge” o 
tranzacție potrivit căreia s-a obli
gat să-i livreze 150.000 tone de 
griu din Grecia la un preț mai 
scăzut decît prețul oferit de alte 
firme. In urma acestui fapt, potri
vit calculelor făcute de reprezen-

tanți ai opoziției, Grecia a pierdut 
340 milioane de drahme. 32 de de- 
putați din opoziție au cerut ca 
Hrisan Thopulos să fie dat în ju
decată. Temîndu-se de noi demas
cări, liderii partidului de guvernă- 
mînt Uniunea națională radicală 
s-au grăbit să închidă sesiunea 
parlamentului.

O altă cauză a închiderii pre
mature a sesiunii parlamentului o 
constituie, după cum relatează 
presa, dorința de a evita discuta
rea propunerii de a se transforma 
peninsula Balcanică într-o zonă a 
păcii. I. Passaiidis, președintele 
Uniunii Democrate de stingă, a 
adresat președintelui parlamentu
lui o scrisoare în care protestează 
împotriva încetării lucrărilor parla
mentului.

„Războiul din Algeria este doaf 
prefigurație a unui conflict conti
nental", preludiul „unui cimp de 
bătălie adine care poate merge de 
la Brest la Ural". Ale cui sini 
oare aceste cuvinte ? Ale foștilor 
conducători de oști hitleriști Spei- 
del sau Heussinger, oftați astăzi 
In postura de ober-revanșasrzi ? 
Ale unui cap infierblntat de la 
Pentagon ? N-ar fi fost de mirare 
ca vorbele de mai sus să aparțină 
unora sau altora. însă belicoasa 
declarație a fost făcută de un 
proaspăt cavaler anticomunist. E 
vorba de generalul Cltalle, coman
dantul trupelor colonialiste din 
Alger. Nenorocosul general visea
ză, intre două retrageri din fața 
patrioților algerieni, fapte glorioa
se de arme. Și ca orice atlantic 
care se respectă, agită săbiuța că
tre răsărit, amenințînd și calom
niind, pozfnd tntr-un eventual Sf. 
Gheorghe călare pe cal alb, per
petuu și triumfal învingător. Stai 
liniștit, generale ! O astfel de aven
tură „pe cimpul dintre Brest și 
Ural" s-ar termina mult mai tra
gic decit pățania compatriotului 
dvs. Napoleon și decit aceea a jal
nicei

Ultimul deceniu a văzut în lu
mea capitalistă ascensiunea și suc
cesul multor impostori politici, li
terari sau de altă natură. Poujade 
în politică, Becket în literatură,

Dali tn plastică — sînt doar cîteva 
nume. Pentru orînduirea capitalis
tă este o lege ca impostura 
excrocheria să primeze.

5>

sale caricaturi numite Adolf

„Tragedia**
de la Birmingham

Anul acesta la tlrgul din

O imagine din capitala Bulgariei — Sofia. In prim plan: hotelul „Balcan“.

Se apropie 
Festivalul

A început 
selecționarea 

celor mai bune 
cîntece de tineret
VIENA 3 (Agerpres). — La 

I iunie a avut loc la Viena o 
ședință^ de constituire în ca
drul căreia a fost ales juriul 
concursului operelor muzicale 
pentru cel de-al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului ș; 
Studenților.

La 1 iunie, juriul a început 
selecționarea celor mai bunt 
cîntece de tineret prezentate 

din 
Ju.

la concursul festivalului 
numeroase țări ale lumii, 
riul iși continuă lucrările.

Uneltirile dușmanilor 
Festivalului vor eșua!

VIENA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Ziarul „Volkstimme” a pu
blicat un articol închinat ce
lui de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților de la Viena.

In ultimele luni, scrie zia
rul, s-au făcut numeroase în
cercări ca Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților să 
nu mai aibă loc la Viena. E 
suficient să amintim în legă
tură cu aceasta „marșul tăce
rii”, organizat de asociațiile 
catolice și reacționare. Merce
narii inițiatorilor războiului 
rece nu precupețesc banii. Ei 
au la dispoziție milioane de 
dolari, tipografii, posturi de 
radio și televiziune. Trebuie 
menționat că „marșul tăcerii" 
care de altfel a eșuat, a fost 
transmis de 15 posturi de tele
viziune din Europa occidentală. 
Dar toate acestea au fost în 
zadar. Guvernul austriac nu a 
cedat cererilor organizații'or 
reacționare. De faptul că ce! 
de-al VII-!ea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen- 
ți'or va avea loc la Viena nu 
se îndoiesc în prezent nici 
chiar organizatorii războiului 
rece.

Adunarea generală O.I.M
GENEVA 3. De la trimisul spe

cial Agerpres:
Miercuri 3 iunie s-a deschis în 

sala mare a Palatului Națiunilor 
din Geneva cea de-a 43-a sesiune 
a Conferinței Internaționale a 
Muncii, adunarea generală a Orga
nizației Internaționale a Muncii.

In ședința de miercuri a avut 
loc alegerea președintelui confe
rinței in persoana lui Erik' Dreyer 
(Danemarca), precum și a celor 
trei vicepreședinți, reprezentînd 
cele trei grupuri de delegați, care 
alcătuiesc O.I.M. (delegați guver
namentali, ai conducătorilor de 
întreprinderi — patroni în țările 
capitaliste — și ai muncitorilor).

La lucrările sesiunii participă și 
o delegație din R.P. Romînă for
mată din Eduard Mezincescu, se
cretar general al Ministerului 
Afacerilor Externe, delegat guver
namental, Ștefan Gal, reprezen
tant permanent al R.P. Romîne pe 
lîngă Comisia economică a O.N.U. 
pentru Europa, delegat guverna
mental, Mihai Marin, secretar 
C.C.S., delegat al muncitorilor 
Nicolae Popa, director general al 
Uzinelor de utilaj petrolifer

mal primi cltevaHitler. Cînd veți mai primi clteva 
lovituri den partea patrioților al
gerieni și veți mai simți nevoia 
unor declarații grandomane, pu
neți ordonanța să vă tragă vlrtos 
de mină. Mai tlrziu ti veți mul
țumi că v-a salvat de ridicol!

Primatul excrocilor

Bir- 
mingham s-a înregistrai o nouă 
tragedie. Sute de oameni alergau 
dintr-o parte tn alta a tlrgului 
fără să găsească ceea ce căutau: 
întrecerile de pureci. Campionate
le de pureci n-au mai avut loc. 
Explicația acestui extraordinar eve
niment ce a oprit pentru clteva 
momente răsufletul omenirii o dă 
un cunoscut dresor de pureci. Bill 
Rayner.

„Arta mea a fost ucisă de să
pun. Toată lumea este atit de cu
rată acum, Incit este imposibil să 
găsești pureci pe om. Aceștia sini 
cei mai buni pentru dresaj, fiind
că învață extrem de repede".

Întristarea lui Rayner este pre
matură. Se pare că n-a căutat 
destul de bine, că n-a cutreierat 
podurile de peste Tamisa sub care 
dorm oamenii fără adăpost claie 
peste grămadă, că n-a umblat prin 
binecuvintatele colonii britanice, 
unde mizeria colcăie in colibe. Pe 
acolo ar găsi material bun pentru 
meseria sa, spre fericirea buriă- 
verzimii engleze amatoare de sen
zații purico-acrobatice.

AL. GIRNEAȚA

război 
este prezentat acum opiniei publi
ce mondiale surprinse drept un... 
dușman al lui Hitler".

De ce și-a amintit Departamen
tul de Stat acum și nu mai de
vreme că Franco este dușman al 
hitlerismului nu-i un mister. Ope
rația aceasta, de care presa occi
dentală se ocupă cu insistență, 
este botezată „reevaluarea atlanti
că a Spaniei" formulă alambicată, 
ce Îndeamnă la discreție. Numai 
că unele ziare burgheze au dezvă
luit „reevaluarea" înainte de a- 
ceasta să poată fi realizată. „Ti- 

•mes" arăta că acum cîteva săp- 
tămîni la întilnirea de la Paris a 
miniștrilor de externe apuseni „a 
fost discutată și problema admite
rii Spaniei in N.A.T.O.". Misiuneva 
ingrată a revenit Franței, iar Bc 
nnul — căruia ii sint proaspete 
plăcute amintiri de pe vremea lui 
Hitler — a devenit un energic a- 
vocat al lui Franco. Potrivit a- 
genției „France Presse", Franța 
justifică cererea sa prin „poziția 
geografică și rolul european" al 
Spaniei. Se pare că „reevaluarea 
atlantică" întitnpină greutăți ce 
momentan nu sint ușor de depășit. 
„Washington Post and Times He
rald" scria : „Admiterea Spaniei în 
N.A.T.O. riscă să semene discordie 
în sinul acestei organizații, iar 
N.A.T.O., avind și așa destule pro
bleme greu de rezolvat, nu are ne
voie de încă un regim care în mo
mentul de față se află situat pe 
un vulcan".

Ziarul american e sincer în ca
zul de față. Nu sîngeroasele ante
cedente aîe lui Franco împiedică 
admiterea lui tn N.A.T.O., ci pur 
și simplu slăbiciunea regimului 
său. Altceva nimic. Că doar un 
ziar elvețian afirma cu seninătate 
că dacă Hitler și Mussolini „nu 
ar fi folosit atit de mizerabil atuu- 
rile lor", ar fi fost acum membri 
ai N.A.T.O. De ce n-ar fi atunci 
Franco „reevaluat atlantic" î Ghi
nionul lui e că stă pe un vulcan 
și că N.A.T.O. are destui vulcani 
gata să erupă...

EUGENIU OBREA

al 
Și

Uzinelor de utilaj petrolifer „1 
Mai” din Ploești, delegat al direc
torilor de întreprinderi.

Tn occident face mare vîlvă de. 
clarația unui zis profesor, zis as
tronom, zare pretinde nici mai 
mult nici mai puțin, că se află în 
permanent contact cu locuitorii de 
pe Marte și de pe Venus. Fost pi- 
colo într-o 
aventurier 
Adamasky, 
lanseze în 
oferit de 
cosmonautică și astronomie. Inter
mediarul dintre Marte, Venus și 
Pămînt a fost luat în serios, pri
mit în cercurile snobe, ba chiar și 
la unele curți regale din occident. 
Ziarul catolic olandez „De Volks, 
rant” se indigna recent că „astro
nomul” a fost primit pentru o 
convorbire ce a durat aproape două 
ore de regina Iuliana.

In strînsă legătură...
Urletele sirenei

cafenea californiană, 
din naștere, George 

a găsit mijlocul să se 
lume, folosind prilejul 

interesul lumii pentru

Q^tebleinoL qttiuaiiă
tieliuie pzuMtă in mod

Cu prilejul dezbaterii propunerii 
guvernului sovietic de a se încheia 
un tratat de pace cu cele două 
state germane — Republica De
mocrată Germană și Republica 
Federală Germană — dl. Herter, 
secretarul de 
a declarat la 
poate încheia 
cu cele două 
pe de o parte 
nu au fost în

șapte muncitori, din
tre care doi în stare 
gravă, au fost trimiși 
la spital.

Acesta este unul 
din sutele de acci
dente de muncă ce se 
înlîmplă zilnic în 
Franța, ca și în toată 
lumea capitalistă, tn 
goana lor după pro
fituri patronii 
dernizează 
țiile, obligă 
citării să 
cu mașini și 
vechi, atentind astfel 
la viața și sănătatea 
lor. 
mai 
tele 
tare 
din

ze. tn anul finan
ciar 1958—1959 au 
fost realizate benefi
cii de 5.471 milioane, 
adică un spor de 
24,5 la sută față de 
anul precedent. Ulti
mul an este cunoscut 
prin scăderea nivelu
lui de trai al munci
torilor francezi, prin 
agravarea 
condiții 
Ultimul 
creșterea 
monopolurilor. Intre 
aceste două fapte exi
stă un raport direșL 
și evident: primul1 
datorește celui din 
urmă. Mizeria oame
nilor muncii crește 
direct proporțional cu 
profiturile marilor 
monopoluri.

semn al unui grav ac
cident de muncă, sint 
un lucru obișnuit pen
tru locuitorii orășe
lului francez Uckange 
(departamentul Mo
selle). Șase semnule 
— șase lovituri in 
inimă soțiilor și co
piilor de acasă — în
seamnă nenorocire la 
uzinele Nord și Lor
raine. Acum cîteva 
zile aceste semnale 
au fost din nou au
zite. Pricina : stațiu
nea de epurare a ga
zelor provenind de la 
furnalele înalte s-a 
defectat din nou. 7 
muncitori care au în
cercat să repare de
fecțiunea au căzut 
asfixiați. Prezența de 
spirit a tînărului 
muncitor Maurice Ed- 
ler a împiedicat un 
adevărat dezastru. Cei

nu mo. 
instala- 

mun- 
lucreze 
utilaje

grelelor 
de munca, 

a adusan
profiturilor

Și acesta este nu- 
unul din aspec- 
vieții de exploa- 

a muncitorilor 
țările capitaliste.

In același timp
erau date publicității 
bilanțurile a zece 
mari societăți france-

ficarea" refuzului lor de a încheia 
un Tratat de pace cu cele două 
state germane, sînt total lipsite de 
temei științific.

Să luăm primul: „nu se poate 
face pace cu R.F.G. și R.D.G- pen
tru că, pe plan juridic, noi nu am 
fost in război nici cu R.F.G., nici 
cu R.D.G.".

Un asemenea „argument" s-ar 
putea discuta dacă pe lîngă Ger
mania cu care Puterile Aliate au 
dus război, s-ar fi născut alte două 
state. In acest caz ar trebui 'înche
iată pacea cu Germania șj nu cu 
alte două state. Dar se știe că rea
litatea este alta. Cele două state 
germane care există astăzi, nu e- 
xistă pe lingă vechea Germanie, 
ci in locul ei. De vreme ce au tre
cut 14 ani de cînd ostilitățile au 
încetat, trebuie să se încheie pa
cea, iar pacea trebuie încheiată 
cu statele care există astăzi, nu 
cu o entitate care a existat odată 
dar care astăzi nu mai există 
fiind înlocuită cu R.D.G. și R.F.G.

Dacă pentru a înțelege un ade
văr atit de simplu, ar mai fi ne
voie și de exemple istorice, un a- 
semenea exemplu ni-1 oferă isto
ria primului război mondial.

In acel război, puterile apuse
ne și Rusia au avut drept inamic, 
între altele, și împărăția austro- 
ungară. Se știe că la sfirșitul ace
lui război, folosind slăbirea mo
narhiei habsburgice, popoarele a- 
suprîte din Austro-Ungaria s-au 
ridicat la luptă pentru înfăptuirea 
dreptului lor la autodeterminare, 
proclamat prin Decretul leninist 
asupra păcii. In consecință, cînd 
a fost vorba de a se încheia tra
tatul de pace, n-a mai existat Au- 

flințind

Prof. univ. E. Glaser

afară de Ceho-

stat al S. U. A. 
18 mai că nu se 
un tratat de pace 
Germanii actuale, 
pentru că S.U.A. 

război nici cu Re
publica de la Bonn, nici cu Repu
blica Democrată Germană, iar pe 
de altă parte, „nici politic, nici 
juridic cele două state germane 
nu reprezintă suveranitatea indi
vizibilă a poporului german".

Scopul unor asemenea teze este 
clar : sub masca grijii pentru uni
tatea Germaniei, se tinde 
adincirea și permanentizarea scin
dării Germaniei în două părți, in 
adevăr, este indiscutabil, că dacă 
s-ar încheia un tratat de pace cu 
cele două state germane, aceasta 
ar fi de natură a le apropia unul 
de altul, intrucit în primul rînd un 
asemenea tratat va prevedea obli
garea lor reciprocă de a nu se 
ataca, în timp ce actualmente, 
cînd nu există tratat de pace, 
crește primejdia ca în R. F. Ger
mană să-și dezvolte activitatea 
cercurile agresive care își propun 
ca prim țel al politicii lor revan
șarde. anexarea Republicii Demo
crate Germane.

A lega problema încheierii tra
tatului de pace cu Germania 
rezolvarea 
Germaniei, 
actuale, a 
Tratatului 
German'ei.

„Argumentele juridice" folosite. stro-Ungaria. in locul ei 
de puterile apusene întru „justi- două state independente: Austria

spre

de 
problemei unificării 

înseamnă in condițiile 
împiedica și încheierea 
de pace și unificarea

și Ungaria (în 
slovacia, care luase ființă și ea ca 
stat independent).

Puterile apusene nu au susținut 
atunci teza că nu se poate face 
tratat de pace cu statele succesoa
re ale Austro-Ungariei, deoarece, 
pe plan juridic, nu se dusese răz
boi împotriva Austriei și Ungariei. 
Puterile apusene au încheiat atunci 
tratate de pace, unul cu Austria
— Tratatul de la St. Germain — 
en Laye (10 septembrie 1919), 
celălalt cu Ungaria — Tratatul de 
la Trianon (4 iunie 1920).

Multe critici s-au adus acestor 
tratate imperialiste. Dar nimeni, 
niciodată, nicăieri, nu a susținut 
că din punct de vedere juridic nu 
se putea face tratat de pace cu 
Austria și Ungaria, întrucit răz
boiul începuse cu Austro-Ungaria !

Este clar că, de vreme ce în lo
cul Germaniei există astăzi două 
state germane, cu aceste două sta
te germane trebuie încheiat trata
tul de pace.

Iată acum și al doilea „argu
ment” folosit în susținerea poziției 
lor nejuste, de către cercurile im
perialiste : „Nici politic, nici juri
dic, cefe două state germane nu 
reprezintă suveranitatea indivizi
bilă a poporului german”.

Vom releva, mai întii de toate, 
preocuparea, subită și surprinză
toare, pe care o afișează, pentru 
respectarea suveranității poporului 
german, tocmai acele cercuri care
— după cum se știe — atacă 
necontenit suveranitatea ca fiind, 
ch’purile, „un anacronism", „o

remanență fosilă a Evului Mediu", 
„un principiu de haos și anarhie 
în relațiile internaționale”, „obsta
colul juridic în calea statornicirii 
păcii". Este legitimă bănuiala — 
și faptele o confirmă — că în 
spatele acestui interes improvizat, 
la comandă, pentru un principiu 
pe care aceste cercuri îl defăimea
ză din răsputeri, se ascunde o 
uneltire îndreptată împotriva suve
ranității poporului german.

Așa și este.
Poporul german, ca orice alt po

por, are dreptul să trăiască unit, 
în cadrul unui singur stat. Dar 
acesta este dreptul lui, al poporu
lui german. Astăzi poporul german 
este reprezentat de cele două state 
germane în ființă. Unificarea Ger
maniei trebuie deci să fie opera a- 
cestor două state.

Recunoașterea suveranității po
porului german înseamnă — în
tre altele — recunoașterea faptu
lui că ambele state germane azi 
in ființă au un drept egal de a 
se pronunța in problema unificării 
germane.

Se știe însă că în realitate 
cercurile imperialiste, in ura lor 
împotriva socialismului, refuză să 
recunoască Republica Democrată 
Germană și refuză să încheie Tra
tatul de pace propus de guvernul 
sovietic tocmai pentru că incheie- 
rea acestui Tratat ar însemna și 
recunoașterea Republicii Democra
te Germane.

Dacă ar 
poate trata 
germane șî 
pînă cînd
Germanie unită, atunci de ce n-a 
așteptat S.U.A. unificarea Germa
niei pentru a încheia tratatul cu 
privire la înarmarea atomică a

fi adevărat că nu se 
cu cele două state 

că trebuie așteptat 
va exista din nou o

Wehrmacht-ului, cu privire la con
struirea de rampe pentru lansare 
de rachete cu încărcătură nucleară 
pe teritoriul R.F.G. ? Sau trebuie 
„așteptat” numai cînd e vorba 
pace, nu și cînd e vorba de a 
pregăti război ?

Cercurile imperialiste afirmă că 
dacă s-ar încheia tratat de pace 
cu ambele state germane, aceasta 
ar permanentiza scindarea Germa
niei în două, și ar nesocoti voința 
poporului german de a unifica 
Germania. Întrebăm : de ce tocmai 
Tratatul de pace trebuie să ducă 
la asemenea rezultate rele, iar lip
sa unui tratat de pace, menținerea 
poporului german într-o situație 
anormală, trebuie să ducă la re
zultate bune, la unitatea Germa
niei î Nu este clar că tocmai lip
sa tratatului de pace creează con
diții prielnice pentru adincirea șan
țului care a fost săpat între cele 
două state germane ?

Proiectul de tratat de pace pro
pus de către Guvernul Sovietic și 
sprijinit cu însuflețire de toate ță
rile socialiste, de întreaga omenire 
progresistă ar contribui, dacă ar 
fi încheiat, in însemnată măsură, 
Ia grăbirea procesului de unificare 
a Germaniei, ca un stat democratic 
și iubitor de pace, adică la înfăp
tuirea voinței poporului german, la 
respectarea suveranității sale indi
vizibile.

Rezolvarea justă a oricăruia din 
aspectele problemei germane tre
buie să pornească de la realitate. 
Realitatea este că astăzi în locul 
Germaniei există două state ger
mane. Numai recunoscind acest 
fapt, și ținind seama de el, poate 
fi și trebuie să fie respectată su
veranitatea indivizibilă a poporu
lui german.

MIRON ALDEA
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de 
se O înfrîngere a guvernului francez

PARIS 3 (Agerpres). — încer
carea guvernului francez de a li
mita și mai mult atribuțiile parla
mentului și de a retrage membrilor 
parlamentului dreptul de a face 
propuneri în problemele financiare, 
precum și de a încheia prin vot 
răspunsurile membrilor guvernului 
la interpelările verbale în parla
ment, a fost criticată asupru în 
cadrul ședinței din 2 iunie a Se
natului. In ciuda obiecțiunilor gu
vernului, senatul a hotărît ca la 9 
iunie să aibă loc dezbateri în 
problema plății pensiilor foștilor

combatanți, care printr-un decret 
recent al guvernului au fost anu
late pentru o parte considerabilă 
a persoanelor din această catego
rie. Tot împotriva punctului de ve
dere al guvernului, Senatul a a- 
doptat în unanimitate un proiect 
de rezoluție care cere să se resta
bilească alocările pentru construc
ția de drumuri.

Comentînd ședința senatuluUj 
ziarul „L’Humanite” din 3 iuni^T» 
subliniază că în această camek^/ 
primul ministru a suferit „prima 
înfrîngere”.

BAGDAD. — La 2 iunie, la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Re
publicii Irak. Hașem Jawad, minis
trul Afacerilor Externe al Republi- 
cii Irak și Ion Georgescu, ambasa
dorul extraordinar și p enipotențiar 
al R. P. Romîne la Bagdad, au 
procedat la schimbarea instrumen
telor de ratificare a acordului co
mercial dintre Republica Irak și
R. P. Romînă, care a fost semnat 
la Bagdad la 24 decembrie 1958.

MOSCOVA. - La 3 iunie. Frol 
Kozlov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit la Kretn in pe A. hurri- 
man. cunoscut fruntaș politic din
S. U.A., care întreprinde o călăto
rie prin Uniunea Sovietică și a 
avut cu el o convorbire.

ULAN BATOR. — La 2 iunie a 
sosit la Ulan Bator, primul- rapid

internațional Moscova—Pekin, inau. 
gurîndu-se astfel legătura ferovia
ră directă între capitalele Uniunii 
Sovietice și R. P. Chineze, prin ca
pitala R. P. Mongole. Ulan Bator.

TIRANA. — La 2 iunie a sosit la 
Tirana avionul sovietic turboreac
tor de pasage-i „Tu 114'' Aceasta 
este prima cursă fără escală in 
străinătate a avionului. El a aco
perit distanța de 2.500 km. dintre 
Moscova și Tirana in 3 ore și 15 
minute.

MOSCOVA. — Cineaștii sovie'ici 
ecranizează romanul Păirînt des
țelenit" de Mihail Șolobov. Filmul 
este regizat de Aleksandr Ivanov, 
regizor din vechea generație. Re
gizorii lucrează în contact cu Mi- 
hall Șolohov. care asistă deseori 
la turnarea filmului.
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