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Proletari din toate țări le, uniți-vă !

Joi 2 iulie 1959

Fiecare brigadă
un colectiv

de muncă fruntaș !

La primirea prieteni

muniste a tinerilor din brigadă, 
acest fapt se va reflecta negreșit în 
munca ei de producție^ de îndepli
nire a planului.

SILVESTRU BONTA 
responsabilul brigăzii de tineret 
de la întreprinderea industrială 

locală „Cloșca“-Baia Mare

în cinstea celei de a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre

lor Dobrican Ion de
111 lăcătușerie a 
mașini și vagoane 

Satu Mare, este absol- 
lii profesionale a fa- 
este în primul an de 

abrică, el își îndeplj- 
depășcște cu regulari-

cate planul lunar.
Foto : 5. VIOREL

Colectivele brigăzilor de tin eret din mai multe întreprinderi 
din țară au hotărit să întîmpine ziua de 23 August cu noi. și 
importante succese în producție, transformînd fiecare brigadă 
într-un colectiv de muncă frunl aș.

lată mai jos relatările unor responsabili ai brigăzilor de tineret 
cu privire la direcțiile în care-și vor îndrepta eforturile pentru 
Ca brigăzile lor să devină colective de muncă fruntașe.

desfășoare o intensă activitate de 
educație comunistă cu toți membrii 
săi, să vadă cum își petrec ei 
timpul liber, cum își ridică nive
lul politic și de cultură generală. 
Acum din brigada noastră sînt trei 
tineri oare urmează școala medie 
serală. Vom antrena încă opt tineri 
din brigadă care să se înscrie la 
cursurile acestei școli, în acest an. 
Vom pune pe viitor în discuția

Vom întări 
colectivul brigăzii

Au început 
recoltatul 

grîului

G.A.C. „Ihe Pmtilie“ din comuna Fărcașele, regiunea Cra 
plină campanie de seceriș. Cele peste 1000 de hectare cu ? 
recoltate în timpul stabilit, lată una din brigăzile f 
frunte cu șefa de brigadă, utemista Gheorghe Maria .

clăi griul secerat.
Foto : M. CARANFIL

Miercuri după-amiază s-a îna- 
>iat în Capitală, venind de la 
aris, dci’egația Partidului Mun- 
‘oresc Romîn care a participat 

lucrările celui de-al XV-lea 
ingres al Partidului Comunist 
ancez.
Din delegație au făcut parte to- 
irășii Leonte Răutu, membru 
ipleant al Biroului Politic al C.C.

P.M.R., șeful Direcției propa- 
sndă și cultură a C C. al P.M.R.
Vasile Vncti, membru supleant 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
Comitetului regional Constanța 
P.M.R.

La sosire, la aeroportul Băneasa, 
embrii delegației au fost întîmpi- 
rțj de tovarășii Nicolae Ceau- 
«cu, Dumitru Ccț u. Constanța 
răciun, Florian Dlnălache, Paul 
iculescu-Mlzil, Ghizela Vass, 
■■stin Nădejde, preri m și de acti-
J ai C.C. al P.M.R.

(Agerpres)

La noi în brigadă sînt tineri care 
muncesc bine în producție dar 
care nu sint exemplu in toate pri
vințele- Unii tineri din brigada noa
stră au o atitudine intolerabilă 
față de mașini, nu ascultă sfatu
rile maiștrilor bătrîni, cu expe
riență, nu se ajută reciproc in 
muncă atunci cînd e nevoie. Avem 
de pildă un tînăr pe nume Sek 
Erhard, care in luna mai a dat 
din neatenție multe rebuturi. Noi 
am pus acest caz în discuția mem
brilor brigăzii, dar din păcate, 
nici in colectiv nu s-au rezolvat 
lucrurile așa cum trebuie. Analiza 
pe care și-a făcut-o Erhard a fost 
sub orice nivel, iar ceilalți membri 
ai brigăzii n-au dat dovadă de o 
atitudine combativă față de lipsu
rile acestuia.

Această intîmplare ne-a 
că brigada noastră nu este, S' 
lectiv destul de unit, ct." cj.’i.v, 
că mai avem mult de făcut pentru 
ea ea să devină intr-adevăr o școa
lă a educației comuniste. Ea ne-a 
arătat de asemenea că nu-i deajuns 
să obții rezultate bune în produc
ție, ci trebuie :< î dai atenție în a- 
celași timp și comportării în viață 
a membrilor brigăzii, ridicării ni
velului lor politic și de cultură ge
nerală — probleme care influen
țează rezultatele producției. Iată 
de ce lup tind ca și brigada noas
tră în cinstea zilei de 23 August 
să devină un
fruntaș ne-am pus drept țel 
mai transformarea brigăzii intr-un 
colectiv înaintat, exigent, care să

La baza 
angajamentelor * 

ridicarea calificării 
profesionale

colectiv de muncă
toc-

emierea celor mai bune echipe artistice 
pionierești din Capitală

'diercuri după-a- 
azi, la Teatrul de 
ă al Palatului 

mierilor a avut loc 
'.mierea celor mai 
ie ech' >e artistice 

irlicipat
sul ci
•âonit

la con, 
oh-arîîstic 
r din Co
tizat de 
orășenesc 
ireșli și 
I învăță- 
lui Popu
latei.
:urs avînd 
ți mulțur

mim, partid iubit 1“ 
a antrenat în activi
tatea culturală și ar
tistică zeci de mii de 
pionieri ai școlilor 
din București.

La formafiile cora
le, pe locul 1 s-au 
clasificat corurile 
școlilor nr. 52, 117 și 
31 (ciclul 11) și cele 
ale școlilor nr. 70 și 
22 (ciclul I). In ur
ma întrecerii echipe
lor de dansuri popu
lare, premiul I a 
fost obținut de echi-

pele mixte de la 
școlile nr. 163 și 184 
(ciclul 11) și de la 
școlile nr. 91 și 18 
(ciclul 1), precum 
și de echipele de 
fete de la școlile nr. 
127 și 121.

La dansuri clasice, 
pe locul I s-au situat 
școlile nr. 127 și 26. 
Au obținut de aseme
nea premiul 1 or
chestra Casei de co
pii „A. S. Makaren
ko“ și cea a școlii nr. 
184.

brigăzii probleme legate de com
portarea tinerilor în familie, în 
viața din afara fabricii.

Se înțelege de la sine că nu vom 
neglija problemele participării di
recte a tinerilor la îndeplinirea 
planului, la ridicarea calității pro
duselor noastre. Dar sîntem ferm 
convinși că acordînd o atenție mai 
mare decît în trecut educației co-

Brigada noastră cuprinde tineri 
din sectorul filatură, secția ringuri 
a întreprinderii textile „11 Iunie“ 
din Pitești. Ca și alte brigăzi de 
tineret, ne desfășuram activitatea 
după un plan bine stabilit, facem 
consfătuirii periodice de analiză, 
pe marginea rezultatelor obținute

In cinstea zilei de 23 August 
ne-am propus însă și n°i să deve
nim nu numai o brigadă bună, 
ci foarte bună, să fim un colectiv 

să 
mare 
nos-

de muncă fruntaș. Vrem 
cinstim astfel cea mai 
sărbătoare a poporului

(Continuare in pag. 3-a)

CRAIOVA. — în gospodăriile 
agricole de stat din regiunea Cra- 
iova i-e desfășoară intens recoltări
le, îndeosebi a orzului de toamnă. 
Pînă acum, gospodăriile de stat 
din această regiune au strîns orzul 
de pe aproape 60 la sută din su
prafața cultivată și au obținut o 
producție medie de 2.130 kg. orz 
la hectar. Cea mai mare producție 
a fost realizată pînă acum de bri
gada 1 condusă de Ion Ciucă de la 
gospodăria agricolă de stat din co
muna Redba care de pe 65 ha. a 
obținut 4.150 kg. orz la hectar. De 
asemenea, producția Je orz de pe 
suprafețele recoltate pînă acum a 
fost la gospodăria agricolă de stat 
Nădejdea de 3.700 kg. orz la hec
tar, iar la gospodăriile de stat din 
Moțăței. Deveselu, Rogova și altele 
de 2.800-3.000 kg. la hectar.

Gospodăriile de stat din regiune 
au început recoltatul griului. De pe 
20 ha. recoltate în prima zi gos
podăria de stat din Cetate a reali
zat o producție medie de 4.500 kg. 
grîu la hectar.

Paralel cu secerișul, mecanizato
rii continuă intens arăturile adînci 
in miriști și totodată însămînțarea 
de plante furajere.

în rîndul
candidaților

de partid
ziua inIn

eu, cînd am 
văzut lumea,

A
de an, lade S rșit

die se lă muncitorească 
Noi“. .
directe, ului, comunistul 

Tănăsache, unul dintre 
ntuziaști activiști ai șco- 
iășește sălii, cu mindric 
:, bilanțul activității unui

'tă în anul 1954, în urma 
r partidului, Școala me- 

muncitorească „Timpuri Noi“ 
0*a  la început 54 de elevi și pa
ri clase
. .Astăzi, după numai cine: an;, 
;ala are 38() de elevi și 12 clas?. 
?r;v:rile *ne  aleargă prin sala 
o componența aparent obișnuită 
totuși a’tît de deosebită, unde 

piii au venit sâ vadă cum învață 
prinți:, curioși dacă vor lua un 
*miu mai marc, sau unde tată 

' iu; colegi de bancă în aceeași 
•asă, așteaptă q nerăbdare îin- 
arțirea premiilor. Este mișcătoa- 

imaginca acestor oameni, intiîți 
•tre ei ’capi de familie — deși 

?:ă tinerfi — care au depus efor- 
•i deosebite pentru însușirea în- 
țăturii ,și vin acum să-și ridiceîătl

V
e numeroase, aplauzele și 
• profesorilor sint numai 
compense simbolice pen- 
zii muncitori elevi, frun- 
rod.tcție și in învățătură, 
i recompensă însă, este 
'.e a-și pdea Împlini prin 
tjdului stea de lnvăță-

doua promoție
serale

tură. Căci școala aceasta munci
torească, întrunind în aceeași ban
că soț și soție, tată și fiu, 
muncitori ai aceleiași întreprin
deri, i-a ajutat să devină ca
dre bine pregătite și de nădejde 
ale construcției socialiste a patriei.

Dar cine sint acești neobișnuiți 
elevi ? .

Tînărul acela blond, cu ochi al
baștri, ale cărui evidente înclinări 
actoricești i le-arri remarcat cu 
ocazia prezentării scenetei din ca
drul programului artistic, este ute- 
mist, absolvent al clasei a X-a și 
premiat pentru învățătură. II chea
mă Langa Martin și e frezor la 
întreprinderea „Electroaparataj“. 
Vrea să termine școala și să ur
meze politehnica spre a se întoarce 
apoi inginer în aceeași întreprin
dere. Nici Taclie Ecaterina, în vîr- 
stă de 19 ani, absolventă a clasei 
a Xl-a și premiantă de onoare a 
școlii, nu are nedumeriri în pri
vința drumului pe care-1 va urma. 
Ținta ei este Facultatea de chimie 
industrială. Salariată la „între
prinderea chimică farmaceutică nr. 
2“, și candidată de partid, vrea 
să-și desăvîrșească cunoștințele 
spre a se întoarce mai bine pregă
tită în laborator.

Strungarul fruntaș de la uzinele 
„Timpuri Noi“, State Nicolae, fiu 
dî muncitor, este și el absolvent al 
clasei a Xl-a și se pregătește să 
se înscrie la examenul de admi
tere pentru politehnică.

' — Mi-au rămas vii în minte — 
ne spune el — cuvintele tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej care 
arată că ....drumul cel mai sigur
spre învățămîntul superior, spre o 
calificare profesională înaltă, duce 
prin școala muncii în fabrică, în 
uzină, în mină, în gospodăria agri
colă de stat, în gospodăria agri
colă colectivă !“ Experiența practică 
căpătată în producție mă va ajuta 
să-mi însușesc cu o mai mare ușu
rință cunoștințele teoretice din fa
cultate, și voi căuta să fiu printre 
studenții fruntași, d.MȘ»ă cum m-am 
străduit să fiu fruntaș, și aici, în 
producție.

Poate ar fi interesantă de re
marcat, pentru dragostea și căldu
ra cu care acești oameni, mai ti
neri sau mai vîrstnici își îndepli
nesc sarcinile de elevi, solem
nitatea predării trofeului pentru 
cea mai bună frecventă, un ceasor
nic de buzunar, noului cîștigător 
tov. M. Segal, elev în clasa a X-a, 
de către un alt elev ce tocmai 
părăsește școala, absolvind clasa 
a Xl-a. Povestea ceasornicului 
este simplă dar semnificativă : în 
urmă cu un an, unul dintre elevi 
l-a dăruit școlii cu condiția de a 
fi înmînat trimestrial, ca prețuire, 
elevului cu cea mai bună frecven
tă. Și așa, trimestru după trimes
tru, simbolicul trofeu s-a odihnit 
în buzunarul celor mai conștienti 
dintre elevi, rîvnit chiar și de a- 
ceia cu ceasuri extraplate la mină.

Desigur, despre oricare dintre 
absolvenții de astăzi, am putea 
spune lucruri deosebit de intere
sante. De reținut, insă, este faptul 
că toți acești muncitori și-au spo
rit eforturile, au învins greutățile 
învățăturii și fără să-și părăseas
că locul de muncă, îndeplinindu-și 
cu succes sarcinile de producție, 
au urmat conștiincios cursurile șco
lii medii muncitorești. Datorită cu
noștințelor noi acumulate în școa
la medic, numeroși muncitori au 
reușit să-și perfecționeze metodele 
de lucru, să dea inovații valoroa
se, contribuind la ridicarea pro
ductivității muncii. Ei au avut în 
permanență sprijinul entuziast al 
întregului corp profesoral, care a 
muncit cu dragoste și devotament 
pentru traducerea în fapt a indi
cațiilor partidului.

Și florile numeroase, dăruite a- 
cum, conțin parcă emoția despăr
țirii și recunoștința elevilor față 
de profesorii lor.

Privind scena despărțirii elevi
lor muncitori de profesorii lor, ne 
vin în minte cuvintele rostite la 
deschiderea serbării de directorul 
școlii : „Acolo unde în trecut hu
zurea familia de exploatatori a lui 
Lemaîtrc, finind muncitorii în mi
zerie și întuneric, s-a aprins, prin 
grija partidului, o seînteie a cul
turii, iar azi, arde o flacără lu
minoasă“.

M: VICTOR

«

Elevii școlilor profesionale 
sînt ajutați cu dragoste 
de către muncitori să-și 
însușească cît mai temei
nic cunoștințele practice. 
Iată-1 în fotografia noas
tră pe tînărul muncitor 
Bologh Gdza din secția me
canică a uzinelor „Gheor- 
ghi Dimitrov" din Arad 
arătînd ucenicilor Herman 
Anton și Ilies Petru cum 
se execută o piesă la ma
șina verticală de frezat.

S. NICULESCU

i care m-am 
deschis ochii

. in ziua aceea în care 
o fărîmă de bucurie străpunsese 
amarul din sufletele părinților mei, 
s-a deschis cu zgomot ușa lovită 
de cismă și în casă a intrat boierul 
cu pușca întinsă. Tata nu ieșise 
în ziua aceea la resfec pe pămîntul 
boierului și a fost silit cu țeava 
puștii în coaste să-și ia sapa la 
spinare și să iasă afară.

Mă născusem rob.
Din ziua aceea în care încă un 

om a venit pe lume ca să fie slu
gă, să rabde de foame, să-și să
reze bunele cu lacrimi și Să se 
teamă de pușca și de gîrbaciul 
boierului, multe încă aveau să mat 
fie întimplările triste din viața 
mea.

Munca Ia boier mi-am început-o, 
de cînd am putut să aduc de la 
fîntînă un ulcior cu apă pentru 
țăranii sleiți de puteri. Eram de-o 
șchioapă atunci. Mai tîrziu cînd 
am crescut mai mare, am intrat în 
rînd cu părinții și cu frații mei la 
toate chinurile muncii pe pămîntul 
boierului. Ii lucram boierului în 
parte 10 hectare de pămînt și alte 
două hectare i le lucram în resîec. 
„Resfecul“ era pămîntul pe care 
trebuia să i-1 lucrăm degeaba 
boierului pentru că era „bun și mi
lostiv“ cu noi și ne dădea să-i lu
crăm în parte cele 10 hectare.

Toamna, după un an de trudă, 
istoviți de foame și de arșiță, în
cepea batjocura împărțirii bucate
lor. După cele 10 hectare îi dădeam 
boierului 2 părți. Din partea care 
ne rămînea nouă, mai oprea boie
rul jumătate pentru pîndărit, pen
tru că obosise mult săracul ca să 
ne mine din urmă cu biciul. Mai 
oprea și „cocăritul" pentru știuleții 
pe care-i coceam cîteodată seara 
ca să ne astîmpărăm foamea. Mai 
oprea boierul din partea aceea a 
noastră, pentru iarba pe care o 
păștea calul și-avea grijă mai ales 
să-și oprească datoriile și dobîn- 
zile.

Așa că noi, încărcați de obidă 
și desnădejde plecam acasă la fel 
de săraci și de flămînzi. Ca să pu
tem trăi împrumutam din nou la 
boier un sac de porumb încins.

Eram atunci un băiețandru iute 
la mînie șl cînd am început să 
țeleg nedreptatea cumplită ce 
se făcea, sîngele începea 
fiarbă și fără voie mina 
se strîngea pe coada sapei, 
lungeam la pămînt și-mi lipeam 
pieptul de iarbă. Simțeam atunci 
răcoarea care venea din adîncuri 
prin firul ierbii. Pămîntul pe 
care-1 acopeream cu brațele și cu 
pieptul mă îmbăta cu miresmele 
lui.

Cum aș mai fi vrut ca pămîntul 
acesta udat de rouă și de lacrimile

născut 
și-am

în- 
mi 
să 
mi 
Mă

Noi construcții de locuințe 
la Iași

noastre, să fie al nostru iar plinea 
care crește din el, prin truda noa
stră, să umple cu bucurie bordeiele 
noastre.

Tocmai în vremea aceea cînd eu 
eram un băiețandru și începusem să 
gîndesc așa, l-am văzut pe boierul 
nostru cătrănit și mai turbat ca 
înainte. Simțise că va fi așa cum 
gîndeam eu și alte milioane de 
robi ca mine. Se schimba lumea. 
Nu tîrziu după
de 23 August. Cînd s-a prăbușit 
lumea boierilor, boierul a dispărut 
și odată cu el a dispărut pentru 
totdeauna robia. Partidul, ne-a dat 
îiouă pământul.

aceea a venit ziua

dr
In toamna anului 1950, 30 de 

familii au făcut începutul gospodă
rii noastre colective.

Două familii și-au pus în ziua 
aceea piatra de început, mica fa
milie pe care am întemeiat-o eu cu 
Lenuța și familia numeroasă a co
lectiviștilor. Adevărata mea viață 
a început de fapt în ziua aceea. 
Aproape 9 ani au trecut de-atunci... 
Acum am ajuns brigadier, am 
muncit și-am învățat mereu ca să 
fac să crească cele două familii 
și să-și împlinească visurile de pe 
vremea resfecului. In primul an de 
muncă am lucrat la început la 
grajd, apoi ca conducător de ate
laj și pentru că oamenii m-au so
cotit bun pentru asta aduceam și 
situația zilnică de pe cîmp. Multe 
lucruri lipseau atunci.

N-au lipsit însă dîrzenia și în
crederea colectiviștilor în cuvîntul 
partidului, în forțele lor, în faptul 
că lucrînd în comun pămîntul, 
gospodărindu-se în comun, mult 
mai mari vor fi roadele muncii 
lor. Și în anul aceia a curs su
doare de pe frunțile lor dar mi 
mai auzeau în aer șueratul groaz
nic al biciului. Și în anul acela 
s-au împărțit toamna bucatele, dar 
aceasta a fost ziua de mare sărbă
toare în care fiecare și-a dus aca
să partea dreaptă ce i se cuvenea 
pentru munca lui.

In fiecare an, prin munca noa
stră, avutul comun a crescut. A 
crescut și numărul celor care ni 
s-au alăturat, convinși că acesta 
este drumul care duce la fericirea 
noastră, a foștilor clăcași.

Pentru că așa mi-e firea, pen
tru că ardeam de nerăbdarea de a 
vedea că tot mai multă bucurie

MI HAI CARANFIL

(Continuare în pag. 3-a)

Anul acesta constructorii de 
locuințe ridică în orașul Iași 
aproximativ 1.000 de aparta
mente. Dintre acestea, peste 
650 se află în construcție în 
momentul da față. Pe strada 
Vasile Alecsandri, de pildă, 
se construiesc 5 blocuri care 
vor avea în total . 122 de a- 
partamente, iar pe strada Puș- 
kin se înalță alte 5 blocuri 
cu un total de 90 de aparta
mente. De la începutul anului 
și pînă acum constructorii de 
locuințe din orașul Iași au dat 
în folosința oamenilor mun
cii aproximativ 300 de apar
tamente.

Constructorii Je pe șantie
rele de locuințe din Iași acor
dă o atenție deosebită redu
cerii prețului de cost pe fie
care apartament. In acest 
scop pe șantiere au fost lua*

te o serie de măsuri. Așa de 
pildă incepînd de anul acesta 
se întrebuințează la construc
ția locuințelor nisip din ca
riera de la Repedea, situată 
în apropierea orașului, evitîn- 
du-se transportul costisitor de 
la mari distanțe ; pe unele 
șantiere se folosește acum be
tonul de rumeguș de lemn, în 
amestec cu ciment, compoziție 
care se aplică pe dușumeaua 
oarbă înainte de montarea 
parchetului.

Aplicarea acestor măsuri și 
a altora asemănătoare a con
tribuit ca în acest an prețul 
de cost să fie rădus la cea 
mai mare parte a .apartamen
telor construite la Iași, ajun- 
gînd la 38.000-40.000 lei pe 
apartament.

(Agerpres)

Tînăr prieten de pe alte melea
guri, nu știm care ți-e numele. 
Nu știm dacă deasupra frunții 
tale se leagănă frunzele late ale 
palmierului sau dacă brazii și 
pinii severi ți-s vecinii ; nu știm 
dacă străzile înguste îți aud zii*  
nic pașii ori dacă pășești zilnic 
peste pămîntul în care arunci să- 
mînța roditoare. Dacă ești însă 
dornic de pace, de viață, de prie
tenie, te simțim aproape. De a- 
ceea îți vom aduce la marea în- 
tîlnire a păcii, a tinereții, de la 
Viețui, darurile noastre.

Sînt daruri pe care le-am strîns 
la Palatul Pionierilor din Bucu
rești} înainte de a-și începe lun
ga lor călătorie.

Le-am creeat cu migală și dra
goste, din prea plinul sufletului 
nostru. Am căutat ca ele să expri
me. mesajul de pace al tineretu
lui, nostru muncitor, constructor, 
alături de întregul popor al unei 
țări ce nu cunoaște exploatarea.

Florile acestor covoare îți vor 
evoca pajiștile noastre smălțuite, 
plaiurile și poienile ce ne îm
podobesc patria. Lămpile acestea 
de miner, pitice, te vor duce în 
minele noastre cu muncă avînta- 
tă, eroică, descătușată.

Să privești bine darul nostru- 
Să-l înțelegi.
O scrumieră cu înfățișarea unui 

transformator de energie : este 
darul tineretului de la Electropu- 
tere — Craiova. Fabrica aceasta 
nu exista acum 15 ani. Acum ea 
concentrează izvoare de forță și 
lumină. O machetă strălucitoare 
de tractor — dar din Orașul Sta- 
lin. Nimic nu-i lipsește, un trac
tor perfect. Privindu-l, să te gîh- 
dești că dacă în urmă cu un de
ceniu și jumătate, plugul de 
lemn mai exista în procesul mun
cii agricole din Romînia boieri
lor, astăzi viața satului nostru 
cunoaște roadele industrializării. 
Sbatuieta unui oțelar se va afla 
pe masa ta. Au lucrat-o meșterii 
tineri din Baia Mare. Gestul sur
prins în munca oțelarului 
a redat adevărul cotidian al uzi
nelor noastre, patosul muncii so
cialiste. Prietene, aproape fieca
re dar cuprinde in sine o fărî
mă de contemporană istorie ro
mânească.

Darurile pot avea dimensiuni 
di ferite,de la macheta unui vas 
fluvial lucrat la Oltenița pînă la 
miniaturalul breloc creat de 
mîini meștere în părțile Piteșliu- 
lui, de la plosca moțogană la xi
lofonul cu sunete de argint ofe
rită de tinerii muncitori din 
Reghin... Nu mărimea obiectului 
importă aici.

Inima creatorilor săi a bătut 
fierbinte pentru tine, prietene. 
Vei primi darul nostru șit fără 
îndoială, sub steagurile tinereții 
luptătoare pentru pace, ne vei 
cunoaște inima mai bine și o vei 
iubi mai mult.

ȘT. IUREȘ

Clubul lucrătorilor din comerț șl cooperație din Oradea are 6 bogat! 
activitate. Iată în fotografie un aspect din sala de lectură a clubului.

Foto ; N, ȘTELORIAN
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De vorbă cu
tov. Gh. Nițescu 
candidat în științe tehnice, 

rectorul Instituti'l”i Politehnic — 
Orașul Stalin

Vacanfä!asupra obliga-

studenții
ION MINEA și LAZAR SUCIU 
activiști ai Comitetului regional 

U.T.M. Timișoara

sta-
s-au prezen- 

din to-

Studenti 
timișoreni 
în G. A. S

E vacanță 1 Dar la secretariat 
și în biroul rectorului se lucrează : 
se pregătește darea de seamă de 
sfîrșit de an universitar.

Ani profitat de acest prilej și 
l-am rugat pe tovarășul rector să 
ne vorbească despre rezultatele la 
învățătură ale studenților din in
stitut în comparație cu munca de
pusă de-a lungul anului universitar 
și în deosebi, în cel de al doilea 
semestru.

— Semestrul doi — ne-a spus 
tovarășul Nițescu — a început în 
condiții deosebite, după cea de a 
doua Conferință Națională a 
U.A.S.R., cînd întreaga activitate 
a studenților a cunoscut o îmbu
nătățire simțitoare, în condițiile in
tensificării muncii politico-educati- 
ve. Aceasta a avut un efect pozitiv 
vizibil asupra situației profesiona
le i» studenților. Cînd s-au dezbă
tut documentele Conferinței Națio- 
naie a U.A.S.R., studenții și ca
drele didactice au făcut o analiză 
plină de răspuhdere a activității 
desfășurate în institut.

— Și care au fost rezultatele?
— Un fapt care merită notat 

este aceasta : atmosfera pe care-1 
am cunoscut-o cu toții în aduna
rea de dezbateri, s-a integrat apoi 
firesc în viața institutului. De a- 
tunc', discutarea diverselor laturi 
ale activității studenților, în spiri
tul unei combativități sporite 
— a devenit o necesitate în vi .ța 
colectivului. In condițiile in care 
marea majoritate a studenților era 
hotărîtă să nu accepte chiulangii
lor să chiulească, indiscip!inaților 
să se manifeste, delăsătorilor să 
nu învețe, minoritatea nu a putut 
persevera în atitudinea ei negati
vă, lipsurile nu s-au perpetuat de 
la o zi la alta.

în acest sens, organizația 
U.T.M. și Asociația studenților din

institut au avut un cuvînt greu de 
spus. In cel de-al doilea semes
tru au reușit într-adevăr să lege 
indisolubil munca politico-educa- 
tivă de activitatea profesională. 
Adunările generale au discutat 
frecvent despre munca profesiona
lă din ani, din grupe, au fost dis
cutați utemiști care nu-și îndepli
neau obligațiile de student. Con
tează foarte mult — deși s-ar pu
tea reproșa că aceasta înseamnă 
dădacă — să ții mereu trează a- 
tenția studenților 
țiilor lor.

Avem în față situația 
tistică:
tat la peste 85 la sută ..... .. 
talul examenelor programate, 80 la 
sută din acestea au fost promovate, 
70 la sută din cei promovați au 
obținut note peste 7, ceea ce arată 
că nu este vorba numai de un re
zultat cantitativ, ci și calitativ.

— Observați — ne explică tova
rășul rector — anii I și II de la 
mecanică sînt cei mai bum. Noi, 
pînă acum eram obișnuiți altfel ; 
pe măsură ce studenții ajung 
anii mai mari, rezultatele să 
mai bune. Se presupune doar 
pe măsură ce cresc, studenții 
maturizează, sînt mai serioși.

în 
fie 
că 
se

- -. . au 
obișnuința muncii universitare. 
Totuși, acum, în institutul nostru 
primii ani de studii sînt cei 
mai buni. Și nici nu poate 
fi altfel. Nu e vorba de o sim
plă conștiinciozitate a studentului, 
care intră pentru prima oară în 
facultate, ci de un fapt cu totul

deosebit. In anii I și II avem în 
majoritate, studenți muncitori ve
niți direct din uzină, membri de 
partid și utemiști foarte buni. Ei 
au adus de la locul de muncă dîr- 
zenia în a învinge greutățile, se
riozitate, maturitate și o mare, 
mare pasiune pentru profesiunea 
pe care au îndrăgit-o în focul ac
tivității practice, ca muncitori. Oa
menii aceștia își înțeleg mult mai 
bine interesele lor, înțeleg intere
sele generale pe care le slujesc și 
se mobilizează reciproc în activi
tatea de învățătură și tea ob
ștească. La examene ei au răspuns 
mult mai bine, mai argumentat, 
pentru că au putut face legătură 
între ceea ce au învățat teoretic 
și cunoștințele practice pe care le 
stăpîneau încă din uzină.

De asemenea, am constatat 
că acei studenți care s-au prezen
tat bine pregătiți la examenul de 
științe sociale, au răspuns bine și 
la celelalte examene. însușirea te
meinică a științelor sociale i-a 
ajutat să analizeze și să interpre
teze în mod științific didactic fe
nomenele și faptele despre care au 
vorbit la examen, să facă legătura 
între ceea ce au Învățat și proble
mele actuale ale construcției so
cialiste. Aceasta este o bună do
vadă că studenții s-au convins cît 
de necesară este pregătirea ideo
logică în întreaga lor activitate. 
De altfel numărul cel mai mare 
de prezentați și promovați a fost 
tocmai la examenul de științe so
ciale.

Sîntem însă nemulțumiți de unii 
studenți din anii mai mari — 
III—IV.
- Și 

mirile ?
- Ei 

gătiți, 
muncă, 
cunoștințe, le e mai ușor să în
vețe. Cu toate acestea, n-au învă
țat suficient. Sînt, fără îndoială 
mulți studenți foarte buni, care au 
obținut rezultate bune la examene. 
Dar, alături de aceștia mai este 
întâlnit în acești ani tipul studen
tului cu mentalitate mic-burgheză, 
care face fel de fel de tîr- 
guri cu propria sa pregătire,

lua o 
în vară

Anul acesta pe lângă G.A.S- 
urile din regiunea Timișoara se vor 
organiza peste 30 de tabere de 
muncă patriotică ale studenților.

Pînă în prezent au cerut să ple
ce în aceste tabere peste 500 de 
studenți timișoreni. A urmat o con
sfătuire comună a activului Co
mitetului regional U.T.M. cu 
Trustul GOSTAT, consfătuire care 
a trasat cu precizie jaloanele vii
toarei activități de vară a studen
ților în G.A.S.-urile din regiune. 
S-a întocmit un plan comun în 
baza căruia conducerile G.A.S.- 
urilor unde urmează să se deschidă 
taberele de muncă ale studenților 
au luat măsurile de pregătire a 
condițiilor materiale necesare.

Pînă în prezent, în regiunea Ti
mișoara s-au deschis patru din a- 
eeste tabere : în G.A.S. Beciche- 
rec, Sacalaz, Jcbel și Voitenisi 
Jimbolia. în aceste tabere s-au și 
prezentat la lucru 450 studenți.

O prietenie strînsă ș-a închegat 
între tinerii lucrători ai Stațiunii 
agricole experimentale de la Săf- 
tica (regiunea București) și stu
denții agronomi veniți aici în 
practică. In fotografie : studenți și 
tineri lucrători lucrînd pe cîmpul 

experimental.

Ofensiva tinereții
(Studenților plecaji la muncă patriotică)

Pornim, coloane largi, pe-al muncii front, 
Purtind cu timpul, lupta decisivă, 
Și trenuri lungi — săgeți spre orizont 
Ne poartă tinerețea-n ofensivă.

care anume stat nemulțu-

sînt In general bine pre- 
att o metodă proprie de 
au o bază mai solidă de

Expunere de motive
Plecăm pentru sensul visărilor noastre,
Pentru răspunsul ce i-l datorăm lui Korceaghin, 
Pentru datoria față de cei ce-or să vină, 
Și față de cei căzuți în drum spre lumină, 
Pentru mîndria frunții, cînd arzînd se deschid 
Inimile care ne primesc în partid,
Pentru răscolitoarea chemare-a cărărilor noi, 
Și pentru toată tinerețea nestăvilită din noi I

Nota 10 la examenul de stat — răsplată a muncii perseverente și 
pasionate din anii de facultate. Succesul obținut de Chimu Nicolae 
de la Institutul de căi ferate din București, la examenul de stat, li 
bucură In aceeași măsură și pe colegii săi. Ei il felicită sincer.

calculează 
notă mai 
sau în toamnă — lipsit de voința 
de a-și menține hotărîrile, de a nu 
se lăsa influențat de un coleg sau 
altul. Și tocmai în acești ani, or
ganizația U.T.M. n-a fost suficient 
de exigență cu studenții.

Avem mulți studenți care și-au 
mai lăsat cite un examen pentru 
toamnă, unii justificat. Alții, însă, 
și-au amînat un examen sau două 
cu prea multă ușurință.

Nu vrem să avem surprize. Tre
buie, de aceea, să-î mobilizăm pe 
studenți chiar și ta vacanță să se 
pregătească conștiincios în 
două luni și nu ta septembrie, 
sesiune. Este ultima sesiune 
nimeni nu va fi indulgent cu 
Dimpotrivă, exigența va spori, 
studenții trebuie să se ridice 
înălțimea acestei exigențe.

cînd poate 
bună —

cele 
în
»'

ei.
»' 
la

L. LUSTIG

De câteva zile a început practica în producție a studenților. 
S-au făcut pregătiri serioase pentru ca încă de la început să se 
marcheze un progres față de a nul trecut : studenții să se încadre
ze efectiv în munca profesiona lă și obștească a uzinelor, fabri
cilor, șantierelor și în GA.S.

Cot la cot cu muncitorii

Una din grupe
Efectiv — 54 de oameni 
54 de roșii carnete 
Lingă 54 de inimi;
Și-un singur nume: 
T inerețe.

Apoi,
Pasiune pentru 54 de visuri, 
Dîrzenie pentru 54 de frunți, 
Cîntece pentru 54 de piepturi, 
Și prieteni, și amintiri,
Pentru toată viața I

Despărțire
Vorbele de-abia se mai aud 
Dintr-un tren spre altul aruncate — 
Tu, în drum spre Nord, ea către Sud, 
Spre aceeași țintă veți străbate.

Trenurile intră-n zări, subțiri. 
Pentru-o regăsire mai bogată, 
Și, ca-n aste scurte despărțiri,
N-ați fost mai aproape niciodată l

VICTOR MAȘEK

Sînl pregătiți absolvenții
pentru producție?

In unele institute de învățămînt supe
rior examenele de stat au început.

Examenul de stat sintetizează întreaga 
muncă a studentului în cei cinci ani de 
facultate, el trebuie să exprime maturi
tatea studentului absolvent, capacitatea 
acestuia de a soluționa cu competență 
problemele pe care apoi, ca specialist, 
trebuie să le rezolve în mod practic.

Adresîndu-ne cîtorva cadre didactice 
care fac parte din comisiile examenului 
de stat sau se preocupă de pregătirea și 
îndrumarea celor ce în curînd vor sus
ține acest examen, am aflat cîteva lu
cruri despre felul în care sînt pregătiți 
specialiștii din promoția 1959 pentru pro
ducție, pentru rezolvarea sarcinilor ac
tuale ale acesteia.

Răspund
la ancheta noastra

Ing.
Alexandru Costică,

prorectorul
Institutului politehnic“-Galați

Examenul de stat ne-a întărit mai mult 
convingerea că promoția de ingineri na
vali ai anului acesta pășește în produc
ție, în viață, bine pregătită din punct de 
vedere profesional și politic, este capabilă 
să facă față noilor cerințe ale industriei 
și economiei noastre socialiste.

Cei 36 de studenți ai anului s-au pre
zentat toți la examenul de stat și l-au 
promovat 32 dintre ei. Munca susținută, 
perseverentă pe care a depus-o fiecare 
în anii de studenție, pentru a-și 
însuși cunoștințe temeinice s-a reflectat 
atît în lucrările de diplomă prezentate 
cît și ta răspunsurile la examenul de stat. 
Lucrările de diplomă precum și desfășu
rarea examenului au dovedit că studen
ții stăpînesc o pregătire teoretică serioa
să în domeniul profesiunii lor și în ace-

lași timp au capacitatea de a soluționa 
creator probleme concrete, reale, luate 
din industrie, la nivelul tehnicii înain
tate.

Absolvenții dovedesc trainice legături 
cu producția, ceea ce înseamnă că nu 
vor avea nevoie de o perioadă mare de 
timp pentru a se familiariza cu fabrica, 
cu șantierul.

Ceea ce trebuie remarcat, este faptul 
că proaspeții absolvenți ai Facultății de 
mecanică și-au ales pentru lucrările de 
diplomă teme legate direct de producție.

De pildă, fostul muncitor Ion Tarău — 
acum inginer — și-a ales ca temă proiec
tarea unui cargou. Problemele pe care 
și le-a propus au fost rezolvate cu com
petență, tratate după criteriul tehnic co
respunzător. In timpul documentației de 
proiectare a studiat și a desfășurat mur.- 
ca de cercetare științifică chiar în cadrul 
Șantierului naval Galați, unde se con
struiește acum un tip de navă asemănă
toare.

De asemenea, absolvenții Constantin 
Razem și Mircea Postelnicu, au proiectat 
un tanc petrolifer iar Octavian Cristea 
a făcut un proiect de organizare a por
tului Oltenița.

Și anul acesta în unele lucrări de di
plomă s-a manifestat o defecțiune pe care 
noi am sezisat-o în trecut, dar n-am re
mediat-o. Absolvenții au avut de rezolvat 
teme legate de producție și s-au străduit 
să le rezolve în așa fel încît să aibă 
aplicabilitate. Totuși unii dintre ei n-au 
găsit soluțiile tehnice cele mai economi
coase, așa cum se cerea. Aceasta se ex
plică prin faptul că în cadrul muncii de

pregătire s-a dat prea puțină atenție cu
noașterii problemelor concrete ale econo
miei industriale în domeniul specialității. 
In viitorul an această concluzie trebuie 
să constituie un punct de reper pentru 
îmbunătățirea pregătirii economice a stu
denților, pentru a-i familiariza mai mult 
cu toate aspectele vieții uzinelor și șan
tierelor.

Prof. dr. 
Alexandru Buia, 

rectorul Institutului agronomic 
„Tudor Vladimirescu“-Cralova

Marea majoritate a studenților facul
tăților de agronomie din anul V (142 
absolvenți se află în practică), care vor 
da în curînd examenul de stat, au fost 
repartizați (85 la sută) să-și facă sta
giul de practică în acest an în gospo
dării agricole colective în care nu există 
deocamdată ingineri agronomi și unde 
trebuie să îndrume singuri întreaga ac
tivitate. Pe de o parte se pregătesc pen
tru examenul de stat, iar pe de altă parte 
ajută, ca specialiști G.A.C. în rezolvarea 
sarcinilor ce le au de îndeplinit.

Existau temeri dacă studenții vor face 
sau nu față sarcinii de a organiza și de 
a conduce singuri din punct de vedere 
tehnic tinerele noastre gospodării agricole 
colective.

Spre satisfacția noastră, cei mai mulți 
dintre stagiarii noștri s-au dovedit capa
bili să organizeze și să îndrume lucrările

din gospodării ta mod științific. Aceasta 
le-a atras încrederea și respectul colec
tiviștilor. lată de exemplu ce ne scrie 
președintele G.A.C. „Scînteia“ din Nisi- 
pari-Castelu — regiunea Constanța: 
„Noi, consiliul de conducerea al G.A.C. 
„Scînteia“ Nisipari-Castelu, în ședința pe 
care am avut-o, analizînd munca pe care 
a depus-o tovarășul inginer Badea Virgil 
(este vorba de absolventul stagiar Badea 
Virgil) am hotărît ca pe această cale să 
mulțumim facultății pentru faptul că 
ne-ați repartizat un tovarăș cinstit, mun
citor, cu multă dragoste de muncă.

Astăzi, cu ajutorul tovarășului Badea 
Virgil gospodăria noastră are cîmpuri 
experimentale și un laborator bine înzes
trat unde colectiviștii noștri cunosc cele 
mai noi cuceriri ale științei din domeniul 
agriculturii“.

Asemenea scrisori am mai primit 
și din alte G.A.C. din regiunile Constan
ța, Craiova, Galați etc. Aproape fiecare 
scrisoare exprimă faptul că studenții au 
dovedit o serioasă pregătire, capacitatea 
de a rezolva cu competență sarcinile, ri
dicate de practica muncii agricole actua
le, spirit creator și organizatoric — in
dispensabile unui specialist. Aceasta 
dovedește că viitorii ingineri au știut să 
valorifice anii de studenție, au fructificat 
perioadele de practică și s-au pregătit 
multilateral pentru activitatea produc
tivă.

In munca de îndrumare pe care o des
fășoară în G.A.C., studenții au avut po
sibilitatea, să învețe foarte multe lucruri 
noi, folositoare, de la colectiviști, să cu
noască și mai temeinic problemele teh
nice pe care le ridică viața și condițiile 
în care se desfășoară munca. In felul 
acesta ei au posibilitatea să-și pregăteas
că proiectele de diplomă (în vederea exa
menului de stat) legate de producție, de 
practica construirii socialismului la un 
nivel tehnic și științific ridicat.

La uzinele „Unirea“ din Cluj 
efectuează stagiul de practică o 
bună parte din studenții anului I 
al Facultății de mecanică din 
Cluj. Activitatea a început din 
prima zi. Toți studenții s-au pre
zentat în uzină împreună cu con
ducătorul practicii, tov. conferen
țiar Colan Horia. Repartizarea stu
denților s-a făcut In așa fel încît 
fiecare să poată fi îndrumat în 
mod permanent de către un mun
citor calificat, iar dacă va fi ne
voie chiar de mai mulți muncitori 
în scopul cuprinderii și cunoaș
terii olt mai profunde de către stu
denți a tuturor fazelor procesului 
de producție.

Pentru familiarizarea studenților 
cu munca din uzină s-a hotărît 
ca ta primele 7 zile din perioada 
de practică, fiecare student să fie 
încadrat într-o echipă de munci
tori și să lucreze cot la cot cu 
aceștia pe toată durata unui 
schimb de lucru. Și această hotă- 
rîre a început să fie tradusă în 
viață chiar din prima zi a sosirii 
studenților în uzină. Alături de 
muncitorii din echipele în care au 
fost încadrați, studenții lucrează 
la confecționarea formelor pentru 
turnarea pieselor necesare asam
blării diverselor utilaje pe care le 
produce uzina.

Urmează ca în zilele care vor 
veni, și mai departe, în decursul 
perioadei de practică, pe baza pla
nului de muncă întocmit pe zile, 
să se treacă la confecționarea mie
zurilor pentru piesele turnate, la 
confecționarea modelelor de lemn

și a modelelor metalice, la elabo
rarea fontei cenușii în cubilouri și 
a fontei maleabile în cuptoare ro
tative, să execute tratamente ter
mice în vederea maleabitizării fon
tei, de asemenea să efectueze toa
te operațiunile de finisare a piese
lor. In laboratoarele de încercări 
și analize chimice studenții vor 
face controlul și apoi recepția tutu
ror pieselor turnate.

Și activitatea în afara orelor de 
practică va fi bine organizată. S-a 
întocmit un plan comun de acti
vitate a studenților împreună cu 

rii muncitori din uzină. Ei vor 
dcipa la adunările generale 

U.T.M. ale secției turnătorie, vor 
ține în fața tinerilor muncitori 
două conferințe pe leme științifice. 
Uzinele „Unirea“ patronează unul 
din cele mai mari blocuri munci
torești care se construiește în Cluj. 
Alături de muncitorii utemiști ai 
uzinei, studenții vor efectua săptă- 
mînal cîte două după-amieze la 
construcția acestui bloc. (Aceasta 
în afară de orele de muncă pa
triotică pe care le vor presta stu
denții în vara aceasta la construi
rea casei lor de cultură din oraș). 
De asemenea, studenții și-au mai 
propus să întocmească în peri
oada practicii — în colaborare cu 
tinerii muncitori — o lucrare știin
țifică intitulată „Studiul asupra 
cauzelor rebuturilor de la turnă
torie“ (la uzinele „Unirea“ Cluj).

începutul practicii este promiță
tor. Studenții s-au
programul uzinelor, în activtiatea 
de producție încă din prima zi.

S-a găsit pe una din străzile 
cine universității, un carnețel 
însemnări zilnice. După conțin 
neglijentul posesor nu poale fi alt 
decit un student. Pentru că ic 
ce cuprinde :

15 mai. Parcul Stalin. Aci, înt 
atitea flori, simți că trăiești. De 
n-o fi voind ea, primăvara, 
vină după sesiune ?

29 mai. Am luat „universa 
cu notă bună.

20 iunie. Mai am un exami 
unul singur și sînt integralist.

24 iunie. OFFF I
...Și după acest imens oftat de 

șurare, caligrafiat pe o pagină . 
treagă, nu se mai găsește nim 
Cine l-a pierdut ? Poate dumnea 
din anul 1 care te-ai războit 
prima sesiune din viața de st 
dent... Poate colegul dumitale m 
mare, despre care credeai că 
— după atitea sesiuni — se pr 
zintă la examene mai senin de< 
la seminarii... Și, la urma, urmi 
trebuie să recunoști cititorule, 
oftatul de ușurare al presupusul 
meu personaj, propriu-ți sirnțămi 
de ușurare și bucurie, după ul: 
mul examen promovat. Dacă 
fost un student bun n-ai sinii 
niciodată in fața examenului ce 
ce se cheamă „frică“ și nici n- 
răscolit în panică teancul de bile 
de pe catedră... Dar recunoaște < 
apoi te-ai simțit altfel : ai av- 
timp să citești, să te gîtideșli, să 
faci planuri... în legătură cu ce 
Cu vacanța, firește...

încadrat în

In viața obștească a uzinei
La uzinele „23 August“, con

form unei tradiții îndelungate s-au 
întîlnit la practică numeroși stu
denți de la Politehnica din Bucu
rești. In acest an, organizarea 
practicii în producție a studenților 
s-a bucurat de o atenție deosebită, 
încadrarea studenților la locurile 
de muncă 
obișnuitele 
dare“ care scurtau timpul a- 
tît de necesar al practicii. 
Studenții facultăților de meca
nică, chimie industrială, ma
șini și utilaje, electronică au fost 
repartizați la secțiile unde vor 
efectua practica.

Există în uzină un „stat major*  
al practicii studenților, sub directa 
îndrumare a comitetului U.T.M. al 
uzinelor. Remarcăm grija cu care 
acest colectiv s-a ocupat de alcătu
irea proigramutai pe care-1 vor des
fășura studenții in afara practicii 
in colaborare cu muncitorii uzinei. 
De altfel prin aceasta se continuă 
o veche colaborare dintre munci
torii uzinei și studenții de la poli
tehnică.

Studenții vor participa la toate 
manifestările organizate In uzină 
în cinstea celei de a XV-a aniver
sări a eliberării patriei, activități 
obștești, cultural-sportive etc.

de o atenție deosebită.

a decurs rapid, fără 
„perioade de acomo- 

care scurtau timpul 
necesar

Marele șantier de muncă patrio
tică care s-a deschis săptămîna 
trecută în apropierea uzinei (se 
vor amenaja un parc și un teren 
sportiv) va reuni în brigă
zile utemiste de muncă patriotică 
pe studenți și muncitori.

Prezentarea conștiincioasă, intere
sul și atenția studenților, fac do
vada eficacității pregătirii depuse 
în acest an atît de conducerea uzi
nei cît și a politehnicii pentru suc
cesul practicii — moment esențial 
din pregătirea viitorilor ingineri.

Practica în producție a studen
ților mai are de îndeplinit o mi
siune. In timpul anului școlar s-au 
stabilit legături deosebit de rodni
ce între cercurile științifice studen
țești și laboratoarele, birourile de 
proiectare și secțiile uzinei „23 
August“. Cunoaș.terea problemelor 
practice ale producției și condițiile 
concrete ale desfășurării procese
lor tehnologice va furniza fără în
doială teme interesante și noi pen
tru activitatea științifică.

Condițiile btine de pregătire 
practică și îndrumare de care se 
bucură studenții practicanți îi o- 

abligă la folosirea judicioasă 
acestui timp de muncă.

DOINA FAGADARU 
MARIANA CELAC

— Proiectul dumitale tovarășe student ?
— Si rămân la București.

La filologie, în fața intrării, ze- 
de băieți și fete. Constant. 
Novac, secretarul biroului U.T.N 
al anului III mă lămurește cui 
stau lucrurile ; studenții plec.c 
la muncă patriotică.

— Mulți?
— Mulți mai mulți Ca anul Ir. 

cut. Se cheamă că avem ceva eu 
periență.

Cineva din biroul U.TM. al f 
cultății întrerupe convorbirea i 
citeva date generale despre par 
ciparea studenților la muncă 
triotică : 820, numai de la fiii 
gie, vor munci în nouă G.A.S.-1 
din regiunea București.

-— Cîte examene ați avut în * 
siune ? continuă convorbirea i 
Constantin Novac.

— Cinci piu» colocviul de liml 
romînă.

-Și...?
— A mers. Ii, colo, s-a mai 

minat pentru tomuiă examene d d 
literatură universală (aci, v 
capătă inflexiuni autocritice).

— Deficiențe mai grave ?
— Ar fi...
Și din discuția cu Constantin 

Novac îmi imaginez vacanța Elg 
nei Teodorescu : un neinlrerup 
coșmar al examenelor aminale pen
tru toamnă, îmi imaginez chiar u. 
interviu cu ea :

— Cîte examene ați amînat ?
— Multe (răspunsul vine dina 

dins nebulos).
— De ce ?
_  țțf
Subliniez : pură imaginație. Pen

tru că, de unde s-o iei pe Elena 
Teodorescu ! La muncă patriotică 
să plece, in nici un caz...

în larma îm' -Șcării s-a născut 
o idee. Deranj de zgomot stu
denții anului Ița re tocmai-susți
neau oralul, și-a.ys tors, puț-. Pri
virile pe fereaslihi Ei tratau a 
pre eroii din „Bărăgan“ sau desp 
poezia cîmpiilor nesfîrșite din c 
pera lui Odobesat, in timp ce < 
legii lor porneau de-abinelea i 
Bărăganul autentic ! Adică de ce 
numai ei? Așa a ajuns la comite 
tul U.T M. propunerea ca săptămî
na viitoare, absolvenții de anul - 
cesta să se constituie într-o brigr 
dă și să petreacă ultima vacanța 
așa cum și-au făcut o tradiție sli 
denții : la munci patriotică.

*

Mașinile cu filologi dornici sc. 
sape și să secere, au plecat. Le 
ghișeul serviciului administrativ st 
împart biletele de odihnă (la a- 
celași ghișeu unde s-<aU dat, luna 
de lună, bursele). La sediul U.T.M. 
te definitivează propunerile pen. 
tru excursiile în străinătate...

Și ca să beneficiezi de z-mte a
. , .mie.cestea, un singur 

rut : timp de un an tarile 
torule student — să P re 
prezinți în sesiune f'.arn' 
Ai „luat-o ?“ Da.
fie spus : bine că a ir;a d

I. Par



CUI NU-I ARDE
DE MUNCA...

Cei mai mulți dintre tinerii inte
lectuali, veniți in satul nostru s-au 
încadrat cu multă pasiune în lup
ta pentru construirea vieții noi. Ti
nerii proîesori Odisei Manolache, 
Antoaneta Secară și Ștefan Se
cară, Gheorghe Aelenei, profesor 
de matematică și director al că
minului cultural, tehnicianul a-' 
gronom Matei Mihalache s-au fă
cut cunoscuți și ca entuziaști acti
viști culturali ai satului. Sprijinind 
organizația de partid în munca 
de educație comunistă, acești tineri 
intelectuali au ajutat flăcăii și fe
tele din sat să se apropie tot mai 
mult de lumina cărții, să activeze 
în echipe artistice, la cercuri agro
tehnice și de științe naturale deve- 

ei înșiși la rîndul lor factori 
<* *-ă  în înviorarea vieții cui

ului.

"(Urmare din pag. l-a)

este în stare să ne aducă munca 
socialistă pe pămintul pe care am 
fost robi, am muncit mult, părîn- 
dumi-se mereu că nu fac destul și 
i-am îndemnat și pe alții să facă 
așa ca mine.

în 1957, adunarea generală a 
colectiviștilor m-a ales în consi
liul de conducere. După trei ani, 
tot colectiviștii, m-au propus pen
tru școala de brigadieri. Am fă
cut această școală care m-a învă
țat să pun în practică știința agri
colă și să organizez munca în cîmp 
după principiile socialiste. Am ve
nit în gospodărie și am primit 
răspunderea conducerii unei bri
găzi de cîmp.

Așa cum m-a învățat organiza
ția de partid, și așa cum îmi dă
deam și eu seama că e bine, pri
mul lucru pe care f-am făcut a
fost acela de a strînge legătura 
dintre oamenii brigăzii, de a-i or
ganiza în echipe bine închegate, 
de a-i face să înțeleagă nevoia 
disciplinei în muncă. Am muncit 
mai mult ca să-i fac pe oameni să 
înțeleagă că normele agrotehnice,

II agățau de minerul ferestrei, 
îi strângeau degetele la fereastră. 
Incercînd toate uneltele de tortură, 
șeful poliției, s-a apropiat din nou 
de Anatoli care respira din greu, 
în loc de' răspuns Anatoli, i-a dat 
o lovitură cu piciorul. Soiikovski 
turbat a luat de pe masă o sabie 
nemțească și dădu cu ea, luindu-și 
avînt, peste picioarele lui Anatoli.

în acea zi, 15 ianuarie 1943, 
Anatoli Popov împlinea 19 ani. Re- 
venindu-și după schingiuirile la 
care fusese supus la interogatoriu, 
el a cerut băieților o bucățică de 
hîrtie peicare a scris cu sînge: 
„Felicită-mă, mama, cit prilejul zi
lei mele de naștere. Nu plîuge, 
șterge-ți lacrimile“.

Unul dintre polițai, vecin cu 
Popov, s-a declarat de acord să 
transmită sorisorica. Seara tîrziu, 
el a bătut încet în fereastră, a 
aruncat hîrtia în ușă și șopti: 
„Du-te mamă, la poliție, poate ai 
să reușești să-ți iei rămas bun...“.

în cea mai mare grabă, mama 
lui Anatoli, Taisia Prokofievna, a 
ieșit în fugă în stradă.

Pe cer strălucea luna. Ajun- 
gînd la clădirea poliției, Taisia 
Prokofievna a văzut cum s-au des
chis porțile, cum din curte a ieșit 
un camion acoperit cu o prelată 
care s-a îndreptat cu mare viteză 
spre puțul minei nr. 5. De sub pre
lată se auzea înăbușit un cîntec. 
Voci tinere, răgușite, cîntau încet 
oîntecul îndrăgit de Vladimir Ilici 
Lenin:

Chinuit de neagră tiranie 
Prefer moartea glorioasă.

’nsă și la noi unii ti- 
aaîi oare rămîn in 

. activități tumultuoa- 
uzgan, de exemplu, 
la cooperativa comu- 

je numai 22 de ani, tră- 
■■-o stare de lîncezeală, 

•- preocupările celorlalți ti- 
ogant și disprețuitor în re

cii țăranii muncitori.
eeași comportare o are in co

dă și ttnărul medic Mircea Fia
re. Mircea Fluture a venit în 

omuna noastră acum un an și 
ceva, ca absolvent al Facultății 
de medicină din București. 6a și 
cetățenii din Pecineaga, locuitorii 
comunei noastre s-au așteptat să 
vadă în el pe omul de cultură care 
vine cu toată dragostea sl spriji
ne munca de apărare a sănătății 
și revoluția culturală din satele 
noastre. Dar Fluture s-a conside
rat încă din primele zile de la so
sirea sa în sat ca aflîndu-se la o 
casă de odihnă. Pe acest medic 
nu numai că nu-1 intereseaiă via
ța satului, dar nici măcar propria 
sa specialitate nu și-o profesează 
cu conștiința care 1 se cere Plic
tisit și comod, orice caz de boală

Gercul de arte plastice de pe Ingă Casa de cultură din orașul Brăila

Cravașa șueră subțire, ’e 
umărul lui Serioja apăru o urnă 
însîngerată, a doua, a treia... &- 
rioja tăcu...

— Aduceți-o înăuntru I — ordi
nă scurt Soiikovski hitleristulii 
care stătea de pază la ușă.

Ușa scîrțîi. Doi polițai au intre- 
dus in cabinet pe mama lui Se 
rioja, Alexandra Vasilievna Tiule 
nina. Văzindu-și fiul, Alexandri 
Vasilievna s-a făcut aibă ca va
rul, a început să tremure toată..

—Iată-l, bucură-te de lepădătu
ră ta, — spuse făcind o grimasi 
Podtinnîi. — Tace... Poate tu î 
vei face să vorbească.

Alexandra Vasilievna continui 
să-și privească tăcută fiul. Urni 
dintre hitleriștii care o însoțeau 
dădu bătrânei un ghiont în spate 
altul ridică deasupra ei cravașa..

Concentrindu-și ultimele forțe, 
Serioja se aruncă spre mama sa, 
dar doi fasciști l-au apăsat din 
nou de perete.

— Canaliilor I — șopti Serioja 
cu buzele tremurîiide. Canaliilor 1

O puternică lovitură de cizmă îl 
culcă la pămînt. Din nou cravașa 
a început să-i brăzdeze corpul.

— Fiule, scumpule — înebunită 
de durere, mama a căzut la po
dea, îmbrățișînd picioarele lui 
Podtinnîi. Dați-i drumul vă rog...

Dintr-o dată se auzi glasul Iui 
Serioja :

— Mamă, nu trebuie I Nu în
drăzni 11!

Și, dîndu-i ascultare, mama s-a 
ridicat imediat în picioare, își făcu 
cruce și a încremenit la perete. 
Cu ochii holbați, ea privea cum 
este torturat fiul ei.

*) Primele părți ale articolu
lui au apărut in numerele 3149 
și 3150, 

capătă intervenția sa numai după 
orele de odihnă pe care și le res
pectă cu cea mai mare strictețe. 
S-a întîmplat deseori ca, în plină 
zi, oamenii din sat care aveau ne
voie de ajutorul medicului să plece 
la Birlad pentru că în acele ore 
medicul comunei noastre se odih
nea.

Cum se poate ca acești doi ti
neri despre care am vorbit mai 
sus, aflați în floarea vîrstei lor, 
să fie totuși atît de nepăsători la 
ceea ce se petrece în jur, complă- 
cîndu-se într-o stare de apatie cu 
totul nefirească pentru activitatea 
tinerilor intelectuali din satele 
noastre î ©are este explicația ? 
lată care:

Și Guzgan și Fluture sînt fii de 
foști chiaburi și negustori. Educați 
în familiile lor în spiritul putredei 
morale burgheze, *1  disprețului 
față de muncă, ei se apun prin 
comportarea lor luptei noastre îm
potriva rămășițelor trecutului.

Faptul acesta arată încă odată 
că atitudinile străine profilului mo
ral al tineretului din patria noas
tră, crescut și educat de regimul 
democrat-popular, sînt proprii ele
mentelor provenite din mediul 
burghez sau elementelor influența
te de morala și ideologia bur
gheză.

Oamenii muncii din satele noas
tre, tineretul intelectual nou nu 
pot însă tolera asemenea mani
festări de nepăsare și dispreț față 
de muncă. Trebuie să spunem răs
picat unor astfel de elemente că 
dacă nu vor înțelege să adopte în 
comportarea lor o atitudine cores
punzătoare ne putem dispensa 
foarte bine de serviciile lor. în 
viața noastră nouă se cere dra
goste de muncă.

HRISTA6HE TALPAU 
profesor

secretar al Comitetului comunal 
de partid Grivița, raionul Birlad

Âșa au 
membri

luptat și 
î „Tinerei

au murit 
Garzi"

Serioja, însă, văzînd că mama 
l-a înțeles și că i-a dat ascultare, 
a zîmbit pentru prima oară în 
aceste zile.

Cu acest zîmbet, Serioja a su
portat toate chinurile pe care 
i le-au pricinuit fasciștii sălbateci. 
El zîmbea atunci cînd patru ace 
groase i-au fost înfipte pînă la 
capăt in degete. Ziinbea atunci 
cind picioarele i-au fost strânse 
între cele două jumătăți ale ușii, 
zîmbea cînd îi ardeau cu un fier 
incandescent palmele.

Torturile au durat două ore. In 
fine, Podtinnîi l-a întrebat pe Se
rioja, pentru ultima oară:

— Vei vorbi ?
Serioja a dat mînios din cap:
— Nu !...
Cînd îl scoaseră din cabinet, își 

pierduse cunoștința.

Vă aduceți aminte, în romanul 
lui A. Fadeev „Tînăra Gar
dă“, una dintre cele mai ti

nere ilegaliste, Tonta Ivanihina, 
spune sincer prietenelor sale : „Mă 
tem foarte mult de torturi. Voi 
muri desigur și n-am să spun ni
mic, dar mă tem foarte mult...“

Tonia era o fată plăpîndă, im
presionabilă. Cel mai mult îi era 
frică de sînge...

Fasciștii s-au străduit să specu
leze slăbiciunea Toniei. întotdea
una ea era adusă ultima la inte
rogatoriu. Atunci cabinetul lui So
iikovski se asemăna cu un abator, 
iar hitleriștii — cu măcelarii care 
taie vitele. Peste tot era sînge...

Tonia intra în cabinet trecînd cu 
grijă peste băltoacele de sînge. 
Apropiindu-se de masă, ea ridica 
ochii săi mari, larg deschiși și 
privea cu îndrăzneală în fața an
chetatorului. In această privire era 
totul: ură, uimire, dispreț... Nu
mai frică nu era.

0xțt&zlția de
aztutiee a tùtezetului

Recent s-a inaugurat Expoziția 
de fotografii artistice a tineretului, 
organizată de Ministerul învăță
mântului și Culturii in colaborare 
cu C.C. al U.T.M. și Asociația Ar
tiștilor Fotografi. Dacă afluența de 
public este o dovadă elocventă a 
succesului expoziției, nu mai pu
țin grăitoare sînt însemnările fă
cute de vizitatori în cartea de im
presii. Acestea consemnează admi
rația publicului față de reușita ex
poziției, față de talentul artiștilor 
care expun și mai ales față de te
matica multilaterală și reprezenta
tivă abordată de ei, intr-adevăr, 
ceea ce impresionează în mod deo
sebit de plăcut pe vizitator este 
caracterul actual al subiectelor ce
lor mai multe și mai bune dintre 
fotografii, faptul că ele oglindesc 
marea diversitate a aspectelor vie
ții noi, socialiste, a poporului no
stru muncitor, a tineretului.

Tocmai de aceea tema căreia îi 
sînt închinate cele mai multe și 
mai interesante fotografii, este te
ma muncii descătușată de exploa
tare, liberă și fericită a poporului 
pentru făurirea socialismului. Ceea 
ce dovedește că fotografii care ex
pun sînt artiști in toată puterea 
cuvîntului, este faptul că ei au știut 
să vadă munca aceasta in toată 
amploarea și măreția ei, în toata 
varietatea ei interesantă și s-o ilu
streze prin imagini tipice și origi
nale in același timp, lată, de pildă, 
două fotografii ale aceluiași expo
zant : losif Giucă : .flocserie“ și 
„Montarea contrabasului“. Sini 
fotografii din domenii diferite de 
activitate și accentul pe care l-a 
pus autorul pe jocul liniilor, între
tăierea liniilor drepte, severe ale 
colosului de metal și șerpuirea gra
țioasă a profilului corpului instru
mentului muzical atestă acest lu
cru, însă, deasupra acestor deose
biri secundare, planează aceeași 
atmosferă de muncă încordată, 
creatoare a poporului -— făurito
rul tuturor bogățiilor și frumuseți
lor. Aceeași slăvire a muncii pen
tru socialism o putem sezisa și pri
vind fotografia lui Iosep Lică „Su
dorul“ care a fost distinsă cu pre
miul III.

Munca are nenumărate fațete, 
care de care mai interesante spuste 
parcă această expoziție, dar fiecare 
din ele este înobilată de flacăra 
pasiunii constructorilor socialis
mului. Despre aceasta vorbește și 
„Pluta pe Bistrița“ da Gabriela

Noi date despre organizația 
comsomolistă ilegală din Krasnodon

Ea a fost crunt bătută. Odată, 
un fascist sălbatec, cu o lovitură 
de picior încălțat într-o. cizm# 
grea, i-a rupt trei coaste. Tonia își 
pierdu cunoștința. Peste ea s-a 
turnat apă și cînd a deschis din 
nou ochii, în ei era aceeași ură, 
același dispreț. SS-istul, adus în 
mod special de Renatus pentru a 
da schingiuirilor un caracter mai 
aspru, nesuportînd această privire, 
a pus mina pe o sîrmă înroșită și 
a împins-o de două ori în fața fe
tei. Tonia a orbit o zi înainte de 
execuție...

Iată ce au povestit călăii des
pre interogatoriile la care a 
fost supus Anatoli Popov.

Anatolii era cel mai puternic 
tînăr din Pervomaisk. Polițaii au 
cunoscut forță sa în noaptea cînd 
au venit să-l aresteze. S-a dovedit 
că nu era chiar atît de simplu să-l 
arestezi pe conducătorul grupului 
din Pervomaisk — patru hitleriști 
l-au culcat cu greu la pămînt.

In primele zile, Anatoli era dus 
la interogatoriu cu mîinile legate, 
— se temeau de el. Numai atunci 
cînd după bătăi crunte, Anatoli 
abia se mai putea ținea pe picioa
re, călăii au hotărât să-i scoată 
funia.

El a fost interogat de Soiikov
ski. Aplecîndu-se asupra tânărului 
care stătea culcat pe podea, el îi 
întreba urlînd mereu :

— Ei, te-ai răzgîndit î Numeș
te-! pe participanți.

— Nemernicule!... Răspundea 
Anatoli. — Păcat că nu te-am o- 
morît din timp. Nu-i nimic, alții 
îți vor face de petrecanie.^

Roth, și „In vie“ de Elena Zlotea, 
și „Studiu“ de Lucian Pascu, „Fila- 
toarea“ de Alexandru Florescu și 
altele.

Atît în fotografiile închinate în 
mod special muncii, cit și în cele
lalte, atenția deosebită cade asu
pra omului, asupra chipului înăl
țător al constructorului socialismu
lui. Este foarte interesant de ob
servat astfel cum se poate stabili 
un fel de scară a virstelor lumina
te de bucuria de a trăi in zilele de 
azi, în fotografiile din expoziție, 
începînd cu fetița din admirabilul 
portret al lui Aurel Mihailopol, cu 
băipțașul din compoziția lui Va
lentin Țepordei, continuînd cu 
sportivii lui Ion Miliăiescu și ajun- 
gînd la portretul plin de optimism 
„Bătrînețe ferigită“ de Alfred Adel- 
man. Cele mai numeroase sînt însă 
lucrările dedicate tineretului, vieții 
sale pline de frumusețe și avînt

La primirea în rîndul 
candidaților de partid

din anii regimului democrat-popu- 
lar. Nu puține sînt de asemenea 
fotografiile reușite care amintesc 
de marile sărbători ale tineretului 
— Festivalurile Mondiale.

O mențiune specială merită foto
grafiile în culori care arată cât de 
important este avîntul ce l-a luat 
acest gen la noi. Sînt cu totul re
marcabile fotografii ca cea a lui 
losif Giucă „Oțel" (distinsă cu 
premiul I), „Atenție !“ de Fr. 
Brandrupp, „Irinel Liciu“ (pre
miul II) și „Hora Unirii“ de 
Aurel Mihailopol.

Expoziția este, precum se vede, 
deosebit de reușită, ilustrând mân
tui artei fotografice în țara noa
stră, entuziasmul cu oare tinerii 
noștri fotografi întimpină prin 
creații interesante, Festivalul Mon
dial aț Tineretului de la Viena.

B. DUMITRESGU

indicațiile pe care le primesc de 
la tehnicianul agronom sînt cheia 
tuturor succeselor noastre.

Am în brigadă mai muilți tineri. 
Organizația de bază U.T.M. mi-a 
fost un ajutor de nădejde în toată 
activitatea mea ; ea s-a ocupat de 
bunul mers al lucrărilor din cîmp. 
Particip la ședințele organizației 
U.T.M. și-i ajut și eu pe utemiști 
să ia cele mai chibzuite hotărâri cu 
privire la munca lor în brigadă.

De aceea poate brigada noastră 
a obținut rezultate de care ne 
bucurăm cu toții. Anf obținut anul 
trecut, după fiecare hectar 3.500 de 
kg. porumb și 2.000 de kg. de 
grâu, și în total cu 11.000 kg. de 
grîu și 50.000 de kg. de porumb 
mai mult decît brigada a II-a. Anul 
acesta vom obține producții mult 
mai mari decît pînă acuma.

Asta-i despre munca mea la 
brigadă...

★
Acum 8 ani, la mine în casă a 

deschis ochii, și-a privit lumea, 
feciorul meu Ionel. Dar în ziua 
aceea el n-a mai avut de văzut 
pușca boierului, ci halatul alb și 
privirile bune ale doctorului.

In acest cor, Taisia Prokofievna 
a auzit și glasul fiului său.

Ei erau duși la execuție.
...Oricît s-au străduit călăii, ei 

n-au reușit să smulgă nici o măr
turisire membrilor „Tinerei Gărzi“. 
Ei n-au auzit vaiete, rugăminți de 
cruțare. Cu capul mîndru ridicat, 
tinerii patrioți au suportat toate 
chinurile. Ei au preferat moartea.

„...Majoritatea covârșitoare a 
membrilor „Tinerei Gărzi“ s-au 
purtat cu demnitate la intero
gatorii. In ciuda torturilor, ei 
nu șj-au trădat tovarășii“, — 
au recunoscut fățiș călăii.

Tot atît de curajoși, tinerii ile
galiști au mers la execuție. In 
cursul procesului, Podtinnîi a de
clarat :

„O dată am avut prilejul să 
însoțesc un grup de membri ai 
„Tinerei Gărzi“ spre locul de 
execuție. Am văzut cum anche
tatorul pentru „chestiunile cri
minale“ trăgea din plin din 
mauserul său în membrii „Ti
nerei Gărzi“, iar pe urmă îi 
aruncă în puț. Comsomoljștii se 
purtau curajos, cu demnitate, 
nimeni n-a cerut cruțare“.

In dosarul procesului tui Pod- 
tînnîi există o copie a depozițiilor 
SS-istului Drewitz, care în timpul 
ocupației a făcut serviciu la jan
darmeria orașului Rovenki. După 
cum se știe, aici au fost împușcați 
conducătorii „Tinerei Gărzi“ Oleg 
Koșevoi și Liuba Șevțova, neînfri
catul agent de legătură al ilega
liștilor.

Cu un cinism fățiș, Drewitz de
scrie execuția lor:

„Așezîndu-i pe arestați la

La baza angajamentelor 
— ridicarea calificării 

profesionale
(Urmare din pag. l-a) 

tru — eliberarea țării de sub jugul 
fascist.

Intr-o consfătuire a brigăzii am 
ajuns la concluzia că acest lucru 
este perfect posibil, că stă în pu
terile noastre să muncim în așa 
fel, îneît brigada să devină un 
colectiv de muncă fruntaș, bine or
ganizat, să obțină indicii cei mai 
înalți în privința producției, a pro
ductivității muncii, a calității pro
duselor.

Ne-am angajat să dăm în cin
stea lui 23 August peste sarcinile 
de plan 400 kg. fire mai mult, să 
nu avem nicio reparație acciden
tală la mașini, să mărim produc
tivitatea muncii cu 0,1 la sută etc. 
Ce trebuie să facem pentru înde
plinirea acestor angajamente ? Am 
ajuns la concluzia că la baza 
muncii noastre trebuie să stea ri
dicarea continuă, pe toate căile, 
a calificării profesionale, însuși
rea tehnicii noi. In fabrică a- 
vern multe posibilități pen
tru a face un asemenea lucru — 
avem bibliotecă, cabinet tehnic, 
putem primi asistență tehnică de 
la maiștri, ingineri. La noi se des
fășoară de asemenea cursuri de 
minim tehnic. Membrii brigăzii 
sînt de aceea, ferm hotărîți să nu 
aibă nici o absență la aceste 
cursuri, să participe la conferințe
le tehnice ce se țin periodic în 
cadrul cabinetului tehnic. De mare 
folos pentru ridicarea calificării 
noastre profesionale sînt și schim
burile de experiență și de aceea 
vom acorda atenție deosebită și 
acestei forme. Tinerele muncitoa
re fruntașe vor împărtăși din ex
periența lor și vom • avea astfel 
prilejul să învățăm eu toții, să 
discutăm problemele tehnice care 
ne privesc.

Cunoscînd că, cu cît îți însu
șești cunoștințe mai multe și mai 
bune, cu atît poți face față cu mai 
mult succes problemelor pe care 
le ridică procesul de producție, 
sîntem hotărîți ca în acțiunea 
de a transforma brigăzile de ti
neret în colective de muncă frun
tașe, accentul principal să-l pu
nem pe ridicarea calificării noas
tre profesionale.

MARIA DUMITRU 
responsabila brigăzii de tine
ret din sectorul filatură al în
treprinderii textile „11 Iunie“ 

Pitești

Gînd a mai crescut și a început 
să înțeleagă lumea, s-a pomenit 
într-o casă nouă, mare și lumi
noasă, îmbrăcată în cuverturi noi 
și chiar hainele de pe el erau noi 
și frumoase.

Pe oameni nu i-a mai văzut 
încovoiați de trudă și supți de mi
zerie, ci i-a cunoscut veseli și pu
ternici. Acum abia trebuie să-i po
vestesc eu trecutul acestor oameni, 
ca să știe să prețuiască tot ce-au 
făcut ei pentru el.

★
— Aceasta este viața mea 1 

Dacă am ajuns acum un om stă- 
pîn pe soarta mea, dacă trăiesc 
acum zilele fericite ale împlinirii 
năzuințelor mele, aceasta o dato- 
resc partidului. Dorința mea fier
binte este ca să devin membru al 
partidului care ne-a crescut și ne-a 
educat.

Adunarea generală a organiza
ției de partid din gospodăria agri
colă colectivă din comuna Radu 
Vodă l-a primit în seara aceea în 
rândurile candidaților de partid, 
pe tînărul brigadier Gheorghe A- 
iexandru.

marginea unei. gropi mari să
pate înaidte în parc,’ i-am îm
pușcat pe toți., Pe urmă am ob
servat că KoșeVoi este încă 
viu, este numai răpit. M-am a- 
propiat de Koșevoi, care era 
culcat pe pămînt și am tras di
rect In capul său.

Printre cei care au fost îm
pușcați în a doua serie îmi a- 
mintesc foarte bine de Șevțova. 
Ea a atras atenția mea dato
rită înfățișării ei. Avea un corp 
frumos, svelt, o față lunguiață. 
In pofida tinereții ei, ea avea 
o comportare foarte curajoasă, 
înaintea execuției, am dus-o pc 
Șevțova la marginea gropii, 
unde urma să fie executata. Ea 
n-a pronunțat nici un cuvînt de 
cruțare și calmă, cu capul ri
dicat, a primit moartea...“.

★ ,
Călăii, care și-au minjit mîinile 

cu sîngele celor mai buni fii și 
fiice ale Patriei, n-au scăpat de 
răzbunare. Paloșul judecății sovie
tice a pedepsit aspru pe acest 
pumn de lași și trădători mîrșavi, 
pe toți acei care au îndeplinit cu 
supunere voința stăpînilor lor fas
ciști plinind la cale măcelul împo
triva eroilor Krasnodonului.

...In parcul des și umbros, care 
se întinde chiar în centrul Krasno
donului a fost ridicat un monu
ment măreț în cinstea eroilor că- 
zuți ai „Tinerei Gărzi“. La picioa
rele lui se ridică munți de flori. 
Din toate colțurile țării vin aici 
oameni ca să se închine în fața 
cenușei curajoșilor tineri și tinere 
care și-au iubit fără preget Patria, 
poporul.

Dîndu-și viața pentru fericirea 
poporului, ei au devenit nemuri
tori.

K. KOSTENKO
(Din „Komsomolskaia Pravda“)

Părinte drag, Partid iubit
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Părinte drag, Partidu-n vremuri grele, 
In lupte ne-a condus și ne-a fost scuit; 
De-am sîngerat, în roșul din drapele 
Ard inimile celor ce-au căzut.
In flamura de foc biruitoare, 
E vuietul sirenei ascuțit 
Și inima lui Roaită cheamă-n zare 
Pe culmile ce-avem de cucerit.

In piept de stînci noi sfredelim tunele, 
Din munte-n munte poduri arcuim ; 
Dăm albii noi izvoarelor rebele
In zale de beton să le strunim, 
încingem țara-n brâu de magistrale, 
Pe fruntea nopții despletim lumini 
Și-acolo unde-a fost doar plîns și jale 
Clădim orașe și-nflorim grădini.

Brigăzi de șoc, spre vremea viitoare, 
Sînt rândurile noastre tinerești; 
Veniți cu noi să ridicăm sub soare 
O patrie bogată ca-n povești. 
Sub steagul de partid, ca o armată, 
Urcăm spre comunism biruitori 
Și nu e forță-n lume să ne-abată 
Din iureșul pornit spre viitor.

Vizitele delegației 
comerciale columbiene
Tiimp de cîteva zile țara noastră 

a fost vizitată pentru prima oară 
de o delegație comercială coluim- 
biană. Delegația a vizitat mai 
multe obiective industriale și orașe 
din țara noastră.

Marți membrii delegației au fost 
primiți de Ana Toma, adjunct al 
ministrului Comerțului. Cu acest 
prilej s-a discutat asupra posibili
tății stabilirii schimburilor comer
ciale între R. P. Romînă și Co
lumbia. In aceeași zi s-a semnat o 
convenție comercială între „Fede- 
raoion Nacional de Cafeteros de 
Colombia“ și întreprinderea de stat 
pentru comerțul exterior „Prod- 
export“ în numele întreprinderilor 
românești de stat pentru comerț ex
terior. Această convenție pune 
•bazele primelor schimburi de măr
furi între R. P. Romînă și Coluin- 
•bia. •

Miercuri dimineață delegația co
mercială columbiană a părăsit 
țara noastră. Oamenii de afaceri 
columbieni au fost salutați la ple
care, pe aeroportul Băneasa, de 
ing. Mihail Ciobanii, președintele 
Camerei de Comerț a R. P. Ro- 
mîne, precum și de funcționari su
periori din Ministerul Comerțului 
și întreprinderile de stat pentru 
comerțul exterior.

înainte de plecare dl. Hernan 
Echavarria Olozaga, președintele 
delegației, a făcut o declarație u- 
nui redactor al Agenției Romîne 
de Presă „Agerpres“.

„Scopul vizitei noastre în fru
moasa dv. țară — a spus dl. Her
nan Echavarria Olozaga — a fost 
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acela de a analiza posibilitățile 
reciproce de schimburi și de a în
cheia o convenție. Sîntem foarte 
fericiți că am ajuns la o înțelege
re cu întreprinderea „Prodexport“. 
A fost o discuție foarte cordială și 
nu a fost nevoie de prea mult 
timp pentru a ne înțelege. Este o 
convenție de cliring, prin care bu
nuri columbiene vor fi schimbate 
cu produse romînești. Columbia va 
exporta îndeosebi cafea, precum și 
alte produse și Romînia în special 
utilaj industrial, între care mate
rial rulant, utilaj petrolifer, trac
toare și altele, precum și unele 
chimicale, cum ar fi, de exemplu, 
negru de fum și alte mărfuri“.

Referindu-se la impresiile despre 
țara noastră, președintele delega
ției comerciale columbiene a spus : 
„Am vizitat Uzinele „23 August“ 
și „Republica“ din București, 
„1 Mai“-Ploești, „Ernst Thălmann“ 
și „Steagul Roșu“ din Orașul Sta- 
lin. Delegația noastră a fost deo
sebit de impresionată de tehnica 
romînească. Ca să fim sinceri am 
fost foarte surprinși că Romînia 
are astfel de echipament și tehni
cieni. Aveți o țară și un popor mi
nunat. Peisagijle țării dv. sînt în- 
cîntătoare“.

In încheiere dl. Hernan Echa
varria Olozaga s-a referit la 
perspectivele relațiilor economice 
romîno-columbiene, subliniind că 
dată fiind noua structură economi
că a țării noastre există condiții 
pentru a se dezvolta un comerț 
bun între Romînia și Columbia.



Cuvintarea Iul N. S. nrușdov 
la Plenara C. C. al P. C. il. S.

MOSCOVA 1 (Agerpres).
TASS transmite :

Luind cuvintul la 29 iunie 
Plenara C.C. al P.C.U.S., N. 
Hrușciov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a vorbit 
despre avîntul continuu al forțelor 
de producție ale țării și despre 
progresul tehnic în toate ramurile 
economiei naționale. El a declarat 
că accelerarea progresului tehnic 
în industrie și construcții are o 
importanță primordiala pentru în
deplinirea cu succes a planului 
septenal.

Referindu-se la începutul cuvîn- 
tării sale, la unele probleme ale 
dezvoltării agriculturii, N. S. 
Hrușciov a subliniat că și pe vii
tor trebuie să existe o preocupare 
pentru creșterea producției de ce
reale. El a recomandat să se de- 
savîrșească mecanizarea produc
ției de cereale și alte culturi în 
gospodăriile organizate pe pămin- 
lurile desțelenite, să se cons'truias- 
ca mai repede elevatoare, hambare 
:•> alte depozite de cereale.

N. Ü. Hrușciov a declarat că 
trebuie continuată valorificarea pă- 
mînturilor înțelenite, îndeosebi în 
ținutul Krasnoïarsk și în regiunea 
Irkutsk din Siberia, eventual în 
regiunea Amur și în alte regiuni 
d;:i Orientul îndepărtat.

Gonștatînd că in domeniul agri
culturii, s-a desfășurat în țară o 
muiișxY uriașă;. N. S. Hrușciov a 

''"'menționat insuficienta folosire a 
posibilităților existente și a bunei 
înzestrări materiali a .agriculturii. 
El a subliniat că principala lipsă 
rezidă in slăbiciunea muncii orga
nizatorice.

N. S. Hrușciov a inforrnat pe 
parlicipanții la Plenară că C.C. a! 
P.C.U.S. pregătește o scrisoare că
tre organizațiile de partid în legă
tură cu problemele urgente referi
toare la întărirea colhozurilor și 
sovhozurilor cu cadre și la măsu
rile pentru ridicarea gospodăriilor 
ramase in urmă la nivelul celor 
fruntașe.

El a subliniat necesitatea întă
ririi cu cadre a colhozurilor de- 
clarînd că acestea trebuie întărite 
în primul rind cu președinți cu 
experiență, cu organizatori pri- 
ccpuți. Se pune problema transfe
rării unora dintre oamenii cu cea 
mai mare experiență în colhozurile 
care rămîn in urmă, pentru a ri
dica agricultura la un nivel mai 
înalt.

N. S. Hrușciov a arătat că, 
deși în ultimii ani s-a desfășurat 
o vastă activitate în domeniul re
organizării conducerii agriculturii, 
din punct de vedere organizatoric 
conducerea agriculturii nu este 
încă perfectă. In practica organe
lor agricole, a organizațiilor de 
pârtia și sovietice munca organi
zatorică, care acuma este lucrul 
principal, hotăritor, este încă in
suficientă.

Trecind apoi la nroblemele ac
celerării progresului tehnic în in
dustrie și construcții, care au fost 
discutate de Plenara Comitetului 
Central al P.C.U.S,, N. S. Hruș
ciov a declarat că măsurile în a- 
cest domeniu urmăresc extinderea 
continuă a producției industriale și 
a construcțiilor, îmbunătățirea ca
lității și reducerea prețului de cost 
al producției.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
numai pe calea progresului tehnic 
se poate asigura o creștere rapidă 
și continuă a productivității mun
cii, un înalt ritm de dezvoltare a 
economiei naționale, factor deose-

la 
S.

bit de important pentru a se ciști- 
ga timp in întrecerea pașnică cu 
cele mai dezvoltate țâri capita
liste.

N. S. Hrușciov a situat pe pri
mul plan construcția de mașini 
noi, mai perfecționate. El a che
mat la introducerea mai rapidă iu 
producție a celor mai bune proto
tipuri ale tehnicii.

Rezultatele îndeplinirii sarcini
lor septenalului pe primele luni 
sînt bune, a declarat N. S. Hruș
ciov. Planul producției globale pe 
primele cinci luni a fost îndeplinit 
în proporție de 105 la sută. Creș
terea producției industriale este de 
11 la sută în comparație cu peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut. Volumul lucrărilor capitale 
efectuate a sporit cu 9 la sută, 
iar al lucrărilor de construcție și 
montaj cu 14 la sută. Sarcinile în 
domeniul creșterii productivității 
muncii în industrie și în construc
ții au fost îndeplinite în proporție 
de 103 la sută.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
toate ramurile economiei naționale 
a U.R.S.S. se află într-o perioadă 
de mare avînt. El a arătat că an
gajamentul unor regiuni economi
ce ale țării de a îndeplini înainte 
de termen planul septenal este un 
indiciu al uriașelor posibilități 
și al forțelor care au crescut. A- 
ceasta arată totodată că după re
organizarea conducerii industriei 
și construcțiilor, producția a în
ceput să se dezvolte în țară mai 
rapid.

Referindu-se la problemele coo
perării în producție, N. S. Hruș
ciov și-a exprimat părerea că cel 
mai rezonabil ar fi ca aceasta să 
fie organizată în cadrul Consiliu
lui economiei naționale sau să se 
organizeze cooperarea cu Consi
liile economiei naționale vecine.

N. S. Hrușciov a declarat că ar 
fi indicat să se creeze în cadrul 
Consiliilor economiei naționale or
gane care să se ocupe zi de zi de 
problemele științei și tehnologiei, 
ale construirii de noi mașini, de 
problemele producției pe o bază 
nouă, în condițiile folosirii tehnicii 
înaintate.

El a propus de asemenea ca în 
întreprinderi să se creeze comisii 
pentru sprijinirea inginerilor, con
structorilor, inventatorilor. După 
părerea sa ar fi util, ca directo
rul, comitetul de partid și sindi
catul să raporteze organizațiilor 
de partid și muncitorilor despre 
propunerile de raționalizare pre
zentate și să arate care dintre a- 
ceste propuneri au fost acceptate 
și realizate.

Arătînd că nu totdeauna capita
liștii sînt interesați în progresul 
tehnic, N. S. Hrușciov a declarat 
că în Uniunea Sovietică nu există 
alte piedici în calea progresului 
tehnic decit piedicile de ordin bi
rocratic. La noi, a remarcat N. S. 
Hrușciov, unii birocrați s-au obiș
nuit cu vechiul și se cramponează 
de el cu unghiile și cu dinții.

Vorbind despre noile sarcini 
puse de viață in fața științei, N. S. 
Hrușciov a subliniat că este nece
sar ca pe viitor să se acorde o 
mai mare atenție dezvoltării știin
ței, întăririi legăturii ci cu viața. 
N. S. Hrușciov a arătat că este 
de dorit ca Academia de Științe a 
U.R.b.S. să elaboreze propuneri în 
legătură cu îmbunătățirea conti
nuă a activității sale, a activității 
secțiilor, filialelor și institutelor 
sale.

El s-a pronunțat pentru crearea 
de laboratoare pe lingă uzine și

fabrici și pentru crearea de insti
tute științifice și alte centre știin
țifice pe lingă Consiliile economiei 
naționale, unde alături de cunos- 
cuți oameni de știință cu expe
riența, trebuie trimiși mai mulți 
tineri.

N. S. Hrușciov a declarat că 
atenția trebuie să se concentreze 
asupra înnoirii utilajului. El a cri
ticat faptul că unele uzine produc 
mașini-unelte și mecanisme înve
chite. Trebuie elaborat un sistem 
de înnoire a utilajului, întrucit 
deocamdată nu există un asemenea 
sistem. De această problemă tre
buie să se ocupe în mod deosebit 
Comitetul de stat pentru automati
zare și construcții de mașini con
stituit recent.

Subliniind necesitatea înlocuirii 
cît mai grabnice a utilajului în
vechit cu altul nou, N. S. Hruș
ciov a spus : „Oare noi, care am 
lansat o rachetă în Cosmos, nu 
vom putea înlătura repede lipsu
rile din domeniul construcției de 
mașini ?“.

N. S. Hrușciov a arătat că tre
buie create condiții noi care să 
stimuleze, să împingă înainte pe 
oameni spre o mai bună organi
zare a producției, spre crearea 
unor prototipuri și modele mai 
bune, mai raționale. Avem posi
bilitatea unei gospodăriri raționale 
a spus el, dar uneori nu știm s-o 
folosim. Trebuie să găsim în noi 
puterea de voință pentru a învinge 
pe cei care fac prea mult pe deș- 
tepții.

N. S. Hrușciov a declarat că în 
prezent Uniunea Sovietică poate 
dezvolta industria ușoară, produc
ția bunurilor de consum, fără a 
aduce prejudicii industriei grele. 
Chimia trebuie dezvoltată și mai 
rapid. Trebuie introdus mai repe
de în producție ceea ce au reali
zat inventatorii. Trebuie să folo
sim tot ceea ce este nou și merită 
să _ folosim experiența Cehoslova
ciei și a R.D. Germane care au 
făcut multe în domeniul chimiei.

N. S. Hrușciov a subliniat din 
nou marea însemnătate a concen
trării investițiilor capitale, atră- 
gînd totodată atenția asupra 
faptului că mai continuă încă 
dispersarea mijloacelor spre mai 
multe obiective, se manifestă insu
ficientă preocupare pentru începe
rea cit mai rapidă a producției în 
noile întreprinderi.

N. S. Hrușciov a cerut să nu se 
tărăgăneze durata construcțiilor.

Subliniind că problema mecani
zării și automatizării complexe a 
producției este problema centrală, 
N. S. Hrușciov a menționat că ea 
poate fi rezolvată cu bine cu con
diția unei juste organizări a mun
cii la fiecare Întreprindere sau 
șantier. El a subliniat în mod 
deosebit rolul omului. Este nece
sar, a declarat el, ca oamenii 
muncii să fie educați in spiritul 
conștiinței comuniste.

N. S. Hrușciov a criticat vehe
ment pe unii conducători ai orga
nelor de partid, sovietice și eco
nomice care încalcă disciplina de 
partid și de stat, ceea ce se con
cretizează printre altele în mani
festări de patriotism local. în de
turnarea arbitrară a investițiilor 
capitale și resurselor materiale 
pentru nevoi locale, în neindepli- 
nirea planului de livrări in cadrul 
cooperării.

N. S. Hrușciov a arătat că 
acum, cînd Uniunea Sovietică a 
intrat în perioada construcției des
fășurate a societății comuniste, ca-

păta o însemnătate imensă contro
lul obștesc asupra îndeplinirii di
rectivelor partidului și guvernului.

Vorbind despre necesitatea de 
a se întări controlul in toate veri
gile organizațiilor de stat, de par
tid, economice și celorlalte orga
nizații, N. S. Hrușciov a comuni
cat că, recent Prezidiul Comitetu
lui Central al P.C.U.S. a adoptat 
o hotărîre în legătură cu această 
problemă. Prezidiul Comitetului 
Central a considerat indicat ca în 
organizațiile de bază ale partidu
lui de la întreprinderile producă
toare și comerciale sa se creeze 
comisii formate din membri de 
partid și candidați în vederea 
exercitării dreptului de control 
asupra activității . administrației 
de către organizațiile de partid.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
este necesar să se dezvolte totdea
una și pretutindeni critica și au
tocritica.

Expunînd unele considerente în 
legătură cu îmbunătățirea muncii 
cu cadrela N. S. Hrușciov a sub
liniat necesitatea justei folosiri a 
acestora. In prezent a declarat el, 
sîntem foarte bogați în cadre, 
dar în ceea ce privește pregătirea 
de. cadre există la noi lipsuri e- 
sențiale. Trebuie să se planifice 
mai rațional pregătirea de cadre 
în instituțiile de învățămînt, să 
se acorde mai multă atenție pre
gătirii de specialiști cu calificare 
medie

Conflrmind principiul justei îm
binări a cadrelor vechi cu cele 

Hrușciov a declarat 
este necesar să se dea 
posibilitatea de a 

mult. Cadrele trebuie 
mai rațional, mai re- 

trebuie utilizate cu

noi, N. S. 
totodată că 
tineretului 
munci mai 
repartizate 
zonabil, ele 
folos.

in încheiere, N. S. Hrușciov a 
declarat:

Călăuzit de învățătura marxism- 
leninismului, partidul nostru co
munist a dus poporul sovietic la 
o mare victorie, la succese re
marcabile, care au făcut ca Uni- 

din 
ce 
in-

unea Sovietică să ajungă 
urmă și să întreacă în ceea 
privește volumul producției 
dustriale toate țările capitaliste, cu 
excepția S.U.A. Fiind ferm cre
dincioși acestei învățături revolu
ționare, sintem convinși că miine 
vom deveni prima țară din lume. 
Sintem siguri de acest lucru, de
oarece clădim cu fermitate un fun
dament trainic, pentru mărețul e- 
dificiu al comunismului.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că organizațiile de 
partid vor face totul pentru a 
conduce mase’e la rezolvarea 
grandioaselor sarcini, trasate de 
Congresul al XXl-lea al partidului 
pentru ca planul septenal să fie 
îndeplinit cu succes și depășit. 
Aceasta va fi o operă de mare im
portanță pentru întărirea statului- 
sovietic și al întregului lagăr 
al socialismului, pentru întărirea 
păcii în lumea întreagă. [ 
tru construirea comunismului 
U.R.S.S. — •—

Noul președinte 
ol Germaniei 
occidentale

pen- 
i in

uBERLIN I (Agerp’-es). 
iulie au fost organizate î:i Ber-

F. Kozlov în vizită la Washington
WASHINGTON 1 (Agerpres).— 

TASS transmite: La 30 iunie 
F. Kozlov, prim-vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri al 
U. R. S. S. și persoanele care 
îl însoțesc au sosit cu avionul 
la Washington venind din 
Philadelphia. F. Kozlov a fost în- 
timpinat de R. Nixon, vicepreședin
tele S.U.A. și de alte persoane ofi
ciale, precum și de reprezentanți 
ai ambasadei sovietice. La Was
hington F. Kozlov se va întîlni cu 
președintele S.U.A., Eisenhower, și 
cu alt*  reprezentanți oficiali.

Salutîndu-1 pe F. Kozlov, vice
președintele S.U.A., Nixon a spus : 
„Credem că aceste Intilniri vor fi 
tolositoare pentru examinarea și 
elucidarea unor probleme referi
toare la relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. Dorim să vă simțiți bine î.i 
cursul vizitei dv. în capitala țării 
noastre și al călătoriei prin Sta
tele Unite și să cunoașteți poporul 
nostru și personalități din guver
nul nostru“.

Tn cuvintarea sa de răspuns 
F. Kozlov a spus printre altele.’. 
„Sperăm că intîlnirile și convor
birile pe care le vom avea cii 
conducătorii S.U.A., la Washing
ton, ne vor da posibilitatea să 
ne cunoaștem mai bine unii pe 
alții și vor contribui la găsirea 
căilor pentru lichidarea acelor fe
nomene anormale 
în ultimii ani in 
cele două țări ale

Este îndeobște 
colaborarea și prietenia dintre 
S.U.A. și U.R.S.S. constituie fac
torul hotăritor al menținerii și 
întăririi păcii în întreaga lume. 
Toată lumea își amintește de pe
rioada cînd cele două popoare ale 
noastre erau aliate și tovarăși de 
a-me in lupta împotriva dușmanu
lui comun. Noi, cei din Uniunea 
Sovietică, sintern de părere că 
trebuie să înlăturăm cu hotărîre 
și curaj rezidurile inutile din anii 
de după război și să ne întoar
cem la politica coexistenței prie
tenești. care a evoluat atît de fe
ricit in timpul celui de-al doilea 
război mondial. Credem că pen
tru aceasta există în prezent 
toate

La 
derli 
New

să vorbesc despre dorința și ho- 
tărirea Uniunii Sovietice și a 
conducătorilor ei de a normaliza 
relațiile sovleto-amerlcane, de a 
contribui la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre țările și po
poarele noastre.

Aș dori in prezent să exprim 
din nou încrederea în faptul că 
relațiile dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii pot 
și trebuie să se dezvolte in spi
ritul prieteniei, pentru binele po
poarelor noastre și al popoarelor 
întregii lumi.

Ingăduițl-mi să transmit cele 
mai bune urări ale oamenilor 
sovietici locuitorilor Washingto
nului și 
can".

întregului popor amert-

★
WASHINGTON 1 

TASS transmite: 
zilei de 1 iulie, F. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a făcut o vizită 
oficială 
Stat a] 
de Stat

(Agerpres). — 
In dimineața 
Kozlov, prim-

lui Herter, secretar de
S.U.A., la Departamentul 
din Washington.

I iulie "au fost organizate î:i Ber
linul occidental alegeri pentru de
semnarea președintelui R. F. Ger
mane. Convocarea Adunării Fede
rale în Berlinul occidental consti
tuie un act provocator la adresa 
R.D.G., .pe al cărei teritoriu se 
află Berlinul și ,a constituit o de
monstrație de „forță" în pauza in
tervenită in Conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe de la Geneva, 
care discută, după cum se știe, și 
problema încetării regimului de 
ocupație in Berlinul occidental. Cu 
acest prilej, a sosit la Berlin și 
cancelarul Adenauer.

Pentru postul de președinte au 
fost trei candidați: Heinrich 
Luebcke (Uniunea creștin-demo
crată). Carlo Schmidt (Partidul 
social-democrat) și Max Becker 
(Partidul liber democrat). In pri
mul tur de scrutin nici unul din
tre candidați nu a obținut majori
tatea abso ută pentru a fi ales. La 
al doilea tur de scrutin, Luebcke 
b obținut 526 de voturi și a fost 
ales președinte al R.F.G. Schmidt 
a obținut 386 de voturi, iar Becker 
— 99. S au înregistrat 22 de abți
neri.

care s-au ivit 
relațiile dintre 
noastre.

cunoscut că

condițiile.
30 iunie în cadrul deschi- 
Expoziției sovietice de la 

York, am avut posibilitatea

Uriașul interes sfîinit 
de expoziția sovietică 

de la New York
pildă 
auto

matizării in metalurgie- și prevăd 
că în perioada 1959—1905 Uniu
nea Sovietică se va situa pe locul 
de frunte în extracția mondia
lă a minereului de fier“.

Presa subliniază că expoziția 
sovietică stîrneștc un viu interes 
în rîndul americanilor. „La toate 
cele trei etaje ale expoziției se 
află multă lume, subliniază „New 
York Herald Tribune“. De cea mai 
mare atenție se bucură machetele 
sateliților, mode.ele de mașini 
agricole, macheta spărgătorului de 
gheață atomic, automobilele și sec
ția de modă eic.

Un coresputident al ziarului 
„New York limes" scrie: „O mul
țime de americani se af.au la 30 
iunie la expoziția sovietică. Unul 
dintre organizatorii expoziției spu
nea că in această zi numărul vi
zitatorilor s-a ridicat cu siguranță 
la 40.000—50.000 de oameni“.

Ziarele publică declarații a’e 
unor persoane care au și reușit să 
viziteze expoziția, Hugh Holmc din 
statul Texas, examlnind cu aten
ție mașini'e-agricole, a dccla'at: 
„Mașinile sînt bine construite și, 
probabil mai trainice decit mași
nile americane corespunzătoare“. 
Profesorul de muzică R. Lantow 
din statul Ohio, după ce a vizitat 
expoziția, a spus: „Cunosc acum 
ceva mai bine poporul rus...“.

NEW YORK 1 (Agerpres). —profundă : ele oglindesc de 
TASS transmite : Presa americană aplicarea pe scară largă a 
acordă un loc important materia
lelor consacrate Expoziției realiză
rilor Uniunii Sovietice în domeniul 
științei, tehnicii și culturii, deschi
se la New York. Știrile și foto
grafiile în legătură cu expoziția 
sînt publicate la loc de frunte.

Impărtășindu-și impresiile, Mas- 
sough. scrie în ziarul „New York 
Journal and American“: „PEN
TRU A CARACTERIZA ACEASTA 
EXPOZIȚIE. ESTE NECESAR 
CUVINTUL „COLOSAL“. EXPO
ZIȚIA SOVIETICA DE LA „COLI- 
SEUM“... ESTE URIAȘA SI A- 
TOTCUPRINZATOARE, TE AAîE- 
ȚEȘTE. Cela 10.900 de exponate 
prezintă in egală măsură domenii
le științei, tehnicii și culturii so
vietice. Această expoziție... cuprin
de totul, incepind cu bomboanele 
in formă de pian și sfîrșind cu 
colosala statuie a metalurgistului 
sovietic...“.

Ziarul „New York Post“ publică 
articolul lui Poston care declară: 
„Cind și-a deschis porțile pentru 
public, Expoziția sovietică în do
meniul științei, tehnicii și culturii, 
de la „Coliseum“, a făcut o pu
ternică impresie în ce privește toa
te aceste trei domenii“,

Comentind exponatele prezenta
te, ziarul „Journal of Commerce“ 
sepie : „Exponatele din domeniul 
industriei grele produc o impresie

Veștile care se împrăștie în toa
tă lumea de pe meleagurile Bosfo
rului și Dardanelelor anunță inva
riabil in ultimii ani înrăutățirea si
tuației economice a Turciei „pun
tea de legătură“ dintre Pactul 
Atlantic și Pactul de la Bagdad, 
transformat acum după ieșirea Ira
kului in Pactul de la Ankara. Gri
ja de a-și îndeplini „misiunea 
atlantică“ legată de cheltuieli mi
litare crescînde a provocat serioa
se perturbări în economia Turciei. 
După cum constata ironic publica
ția franceză „Tribune des Na- 
tions“, la reuniunile Consiliului 
N.A.T.O., Turcia este singura țară 
care „prezintă efective militare 
conform planurilor“.

Fostul președinte al Turciei, 
Ismet lnonu luind cuvintul la 'în
ceputul lunii mai în orașul Ușak, 
a rostit cuvintarea — reprodusă 
de ziarul turc „Vatan“ — în care 
a spus printre altele: „Am ajuns 
într-o asemenea situație incit sîn
tem nevoiți să importăm piine, 
brînză, unt și carne. Rezultatul ac
tualei politici greșite este scăde
rea continuă a puterii de cumpă
rare a monedei și creșterea conti
nuă a importurilor“.

In presa turcă apar continuu 
semnale de alarmă în legătură cu 
înrăutățirea situației economice. 
Ziarul „Istanbul Express“ scria la 
începutul acestui an: „Viața în 
Istanbul se scumpește pe zi ce tre
ce. Dacă nu vor fi luate măsuri 
pentru oprirea scumpirii continue 
a vieții, anul 1959 va fi pentru lo
cuitorii Istanbulului un an greu“. 

■Ziarul „Ulus“ a publicat un arti
col în care citind date statistice

In sovhozurile din R.S.S. Gruzină au fost mecanizate muncile pentru recoltarea ceaiului. In fotografie: 
mașina pentru recoltarea ceaiului pe plantațiile sovhozului din Inghirsk.
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Uriașă mișcare mondială
pentru eliberarea lui Glezos

La 9 iulie începe procesul 
lui Glezos

ATENA
avocații

1 (Agerpres). — Referindu-se la informații furnizate 
lui Glezos, ziarul „Avghi“ relatează că LA 9 IULIEde

VA ÎNCEPE LA TRIBUNALUL MILITAR DIN ATENA, JUDE
CAREA PROCESULUI LUI MANOLIS GLEZOS ȘI AL CELOR
LALȚI DEMOCRAȚI GRECI.

Eroul poporului grec 
trebuie salvat!

C. Paraschivescu-Bâlăceanu
Manolis Glezos și-a cîștigaț 

titlul de erou național al patriei 
sale la virsta de 19 ani.

Dornic să-și elibereze părinții, 
familia, casa, țara de hoardele 
hitleriste, entuziast ca un tinăr 
crescut în mediul sănătos al mun
cii, conștient de datoria cetățe
nească de a înfringe forțele negre 
ale fascismului, s-a avîntat într-o 
luptă eroică.

Exemplu a fost pentru tineretul 
grec. Gestul lui împ’etește armo
nios sentimentul sacrificiului, con
știința datoriei împlinite, cu suc
cesul unui act istoric. Ce om mi
nunat 1

Cine ar putea să-i conteste me
ritele lui Manolis Glezos?!

Oricit am forța judecata n-am 
putea găsi vreun element pericu
los, in gîndul și acțiunea unui om 
care își iubește țara și luptă pen
tru ea împotriva cotropitorilor.

Nu este de conceput ceea ce se 
urzește împotriva lui. Nici pregă
tirea pe ascuns a procesului, nici 
sezisarea tribunalului excepțional, 
nici judecarea secretă, nici carac
terizarea drept crimă a faptei sate.

De aceea oamenii de bună cre
dință de pretutindeni cer : „Salvați 
viața lui Manolis Glezos, erou al 
poporului grec“.

Moțiunea adoptata 
de Consiliul științific al Universității 

„C. I. Parhon" din București, 
în apârarea lui Manolis Glezos

Consiliul științific al Universității „C. I. Parhon“ din București 
a luat cunoștința, cu consternare.' de intenția guvernului grec de a 
deferi unui tribunal militar pe Mlanolis Glezos, arestat de autori
tățile grecești. Există astfel perkolul condamnării la moarte a 
eroului național al Greciei, Manolis Glezos, acela care, în timpul 
celui de-al doilea război mondial, a. făcut acte de eroism ce au 
însuflețit poporul grec în lupta lui pentru libertate și independență, 
împotriva ocupanților fasciști germani și italieni. Oamenii din lumea 
întreagă își aduc aminte și cinstesc Aipta eroică a lui Glezos care, 
in noaptea de 31 mai 1941, a rupt steagul cu zvastica fascistă de 
pe anticul Acropole și in locul lui a pus ăteagul național grec, în
scriind astfel încă o pagină de glorie în istoria tradițiilor eroice 
și patriotice ale poporului grec. Ocupawții fasciști l-au judecat și 
condamnat de multe ori pe Glezos penjtru participarea lui la miș
carea de rezistență: in 1943 acesta a fwit condamnat, în lipsă, la 
moarte, după ordinul personal al lui Ilțfter.

Opinia publică mondială înregistrează ^stăzi faptul, de necrezut 
că eroul național grec, pe care fasciștii nemți îl condamnaseră la 
moarte, în timpul războiului, dar nu au .reușit să-l omoare, să fie 
din nou amenințat cu moartea, de data aceașta, însă, din ordinul 
unor autorități grecești.

Această acțiune a autorităților grecești a umplut de indignare 
întreaga opinie publică mondială.

Exprimînd sentimentele întregului corp djd'actic al Universității 
„C. I. Parhon“ din București, care prețuiește in mod deosebit dra
gostea de patrie, spiritul de sacrificiu, lupta hotărîtă pentru liber
tate și democrație, jjiărețele idealuri care au însuflețit pe Manolis 
Glezos în toate acțiunile sale, Consiliul științific adresează un apel 
autorităților grecești, cerîndu-le să înceteze casmpania de persecu
tare a elementelor democratice care luptă pentru libertatea și inde
pendența [»porului lor, să stingă acțiunea judiciară îndreptată îm
potriva lui Alanolis Glezos și să dispună imediata lui punere în 
libertate.

oficiale ale Ministerului Comerțu
lui constata că în ultimele două 
decenii prețurile au crescut de pes
te . 10 ori. Dacă s-ar face o com
parație între Turcia și celelalte 
țări, s-ar constata că ea ocupă al 
doilea loc în lume, după Brazilia, 
în ce privește scumpetea, constată 
cu amărăciune ziarul. Chiriile au 
sporit în medie in ultimele două 
decenii de 20 de ori. Valurile de 
scumpete au ajuns un 
periodic in Turcia, 
rul „Ulus“ anunța 
fier, ciment, lemn 
var, nisip, au fost 
A urmat creșterea 
ceai, zahăr, tutun și sporirea taxe
lor la serviciile comunale. Recent 
s-a anunțat sporirea cu 12-40% a 
costului luminii electrice, iar zia
rul „Yeni Istanbul“ anunța că mu
nicipalitatea acestui oraș a hotărî! 
să mărească cu 100-200% taxele 
în spitale.

Principala povară a greutăților 
apasă pe umerii oamenilor muncii. 
Ziarul „Akșatn“ constata de pildă 
că un kg. de fasole costă peste 
cinci lire, iar un muncitor nu cîș- 
tigă pe zi nici măcar cinci lire. 
Pentru situația grea a majorității

1 fenomen 
Anul trecut zia- 
că prețurile la 
de construcție, 

mărite cu 3u"/'o. 
prețurilor la

populației este semnificativă con
statarea ziarului tuje „Djumhuriet“ 
care, referindu-se lp date oficiale, 
anunța laconic că Turcia mor 
anual de tuberculoză ~~ 
persoane.

Nu numai presa 
unii ziariști străini 
ochii sînt nevoiți să «constate ade
vărata stare de lucritj i- Revista a- 
mcricană „United Stiâes News and 
World Reports“ a publicat un ar
ticol semnat de Fred ț ainton care, 
relerindu-se la vizita.! pe care a 
făcut-o în Turcia, scria : „Cine vi
zitează în prezent Turcia își poate 
da seama că această iară se află 
la marginea prăpastie^ Pretutin
deni se pot auzi disci fcii despre 
posibilitatea crahului 1 financiar. 
Pentru a plăti datoria etxternă gu
vernul este nevoit să ia o serie de 
măsuri care nu duc ded't la con
tinua scădere a nivelului'.'de trai în 
țară“.

Ce fel de măsuri au ipst luate 
in Turcia? Pentru a da un răs
puns la această întrebare;, este su
ficient să facem apel tot la presa 
turcă. Buletinul Camerei', de Co
merț din Izrnir referindu-șc la po
litica de așa-zisă „stabilitate eco-

50—60.000 de

turcă, dar și 
care deschid

ATENA I (Agerpres). Larga 
mișcare de protest care cuprinde 
cercurila cele mai diferite ale opi
niei publice în lupta pentru salva
rea patriotului grec Manolis Gle
zos se exținde prilejuind importan
te manifestații de solidaritate cu 
eroul poporului grec.

In Grecia numeroși reprezentanți 
ai tuturor păturilor populației își 
exprimă protestul împotriva pla
nurilor de judecare a lui Glezos 
sub acuzația de „spionaj“ în baza 
unei legi adoptate încă în perioa
da dictaturii fasciste a lui Meta- 
xas. Chiar și unii fruntași ai 
partidelor burgheze consideră că 
trebuie să se pună capăt represiu
nilor împotriva elementelor pro
gresiste. Partidul liberal, de. exem
plu, a propus în parlament abro
garea legii excepționale 375, în 
virtutea căreia urmează să fie ju
decat Glezos de către tribunalul 
militar din Atena. După cum rela
tează corespondenții de presă, a- 
ceastă propunere este sprijinită și 
de alte partide din opoziție.

Lupta pentru apărarea vieții lui 
Glcizos cuprinde oameni de bună 
credință din lumea întreagă.

Astfel, noi personalități au ade
rat la Comitetul internațional pen
tru salvarea lui Glezos. Printre a- 
cestea se numără profesori de la 
universitatea din Paris, foști sena
tori francezi, cunoscutul scriitor 
francez Louis Aragon, precum și 
profesori universitari din Japonia 
și India, magistrați de la tribuna
lele supreme din Calcutta și Bom
bay, 50 de democrați spanioli, René 
Blum, fost ministru de Justiție al 
Luxemburgului și numeroși alții.

în Uniunea Sovietică, mișcarea 
pentru apărarea vieții lui Glezos 
cuprinde cercurile largi ale popu
lației din republicile unionale. 
Muncitorii de la uzina de lămpi 
olectr.ce din Tașkent au trimis un 
mesaj Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu rugămintea 
de a cere guvernelor tuturor țări
lor să se pronunțe pentru elibe
rarea imediată a patriotului grec.
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Conferința 
de presă a lui 

Eisenhower
1

WASHINGTON 1 (Agerpres).— 
TASS transmite : Miercuri in ca
drul obișnuitei conferințe de presă 
săptăminale, președintele Eisenho
wer a declarat că in cazul cind in 
cursul viitoarei intilniri care va 
avea loc imediat după terminarea 
conferinței de presă, cu F. R Koz- 
Iov, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S- se 
vor discuta probleme de politică 
externă, el (Eisenhower —n.r.) se 
va situa pe o poziție elastică și 
va încerca să contribuie la găsirea 
unei abordări încurajatoare a re
zolvării acestor probleme fără a 
renunța inso, după cum s-a expri
mat el, la unele principii funda
mentale enumerate de secretarul 
de stat Herter în recenta lui de
clarație radiotelevizată in legătură 
cu Conferința de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe.

Răspunzind la intrebarea în le
gătură cu impresia pe care ia 
produs-o înliinirea cu F. R. Koz
lov la Neto York, Eisenhower a 
spus : Fără îndoială că in cursul 
întâlnirilor cu reprezentanții gu
vernului sovietic in majorita' 
cazurilor se creează impresia 
sînt oameni deschiși, car*-  
/ui umorului ji sint pri 
trivit spuselor lui 
F. R. Kozlov i-a /ocl 
unui om foarte priele. 
nirea cu el la New Yor 
președintelui o mare p 
senhower a declarat de 
că expoziția sovietică îl in. 
ji că este convins că ea va 
atenția și va stârni interesu, 
cărui om care o va vizita.

Referindu-se la viitoarea 
nire cu F. R. Kozlov, Ei senii, 
a spus că, deși ordinea de z. 
acestei intilniri n-a fost stabili, 
el se așteaptă că convorbirea s 
va referi la probleme serioase.

Comentind punctul de vedere al 
guvernului Angliei, care, judecind 
după relatările presei, constă în 
aceea că rezultatele primei etape 
a Conferinței de la Geneva justi. 
fică de pe acum necesitatea convo
cării conferinței șefilor de gu
verne, Eisenhower a declarat că 
S.U.A. au fost întotdeauna de pă
rere că ținerea acestei conferințe 
va fi inutilă in cazul că nu va fi 
pregătită dinainte o bază care să 
dea speranțe în succesul unei astfel 
de intilniri. Guvernul S.U A., po
trivit spuselor lui Eisenhower, con
tinuă și in prezent să fie de pă
rerea menționată mai sus.

------O------

In R. P. Ungară 
a fost înălțat 
un monument 

în memoria ostașilor 
romini

BUDAPESTA 1 (Agerpres). - 
MTI transmite: In localitatea 
Hajduioszormeny situată în estul 
R. P. Ungare, a fost înălțat un 
inonunent din marmură în memo
ria oitașilor romini care, luptind 
alături de Armata Sovietică, s-au 
jertfii pentru eliberarea Ungariei 
în toamna anului 1944. Monumen
tul va fi inaugurat cu ocazia cetei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
Rom'niei.

Declarația comună bulgaro-polonă
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — dmuclearizate în regiunea Balca- 

După cum transmite agenția 
P.A.P., la Varșovia a fost semna
tă declarația cu prilejul vizitei in 
R. P. Polonă a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Bulgaria.

In declarație se arată că cele 
două părți constată că evoluția 
evenimentelor confirmă creșterea 
necontenită a rolului și influenței 
statelor socialiste asupra dezvoltă
rii situației internaționale. Decla
rația arată că politica pașnică a 
țărilor socialiste și în primul rînd 
inițiativele 
contribuit la 
ferei politice 
timp.

Declarația 
în revistă numeroase alte proble
me internaționale actuale. Referin
du-se la problema creării unei zone

Uniunii Sovietice au 
îmbunătățirea atinos- 

în lume în ultimul

bulgaro-polonă trece

nlor, declarația arată: „Transfor- 
narea regiunii Balcanilor și A- 
driaticii intr-o zonă liberă de arme 
atomice și rachetă, precum și 
de baze de lansare a acestor 
arme, ar putea de 
să slăbească încordarea și să 
duci la colaborarea pașnică 
a s'atelor din această zonă. Cele 
doui delegații constată că anumi
te jercuri imperialiste se stră
duise din nou, în ultimul timp, să 
inrăitățească raporturile dintre 
țărie balcanice și să transforme 
aceistă peninsulă într-un „butoi 
cu pulbere“. Realizarea inițiative
lor țărilor socialiste referitoare la 
regunea Balcanilor, se arată în 
decarație, ar contribui la consoli
data păcii și securității în această 
pare a Europei.

asemenea

nomică“ inițiată în august 1958, 
cînd a fost anunțată o urcare ge
nerală de prețuri, scria că datorită 
acestei politici „s-au creat în ciuda 
celor scontate de guvernanți, 
greutăți foarte mari in economia 
Turciei. Tn primul rînd s-au ivit 
dificultăți in finanțarea unităților 
economice. In al doilea rind s-a 
redus volumul comerțului inte
rior. In această conjunctură indu
stria turcă întîmpină greutăți 
mari. Un însemnat număr de în
treprinderi industriale din Turcia 
se află acum in situația de a nu-și 
putea continua activitatea". Iar 
ziarul „Ulus“ nota: „De opt ani 
de zile (de cînd partidul lui Men- 
deres este la putere)... cetățeanul 
turc se simte ca un bolnav cuprins 
de desnădejde în ce privește însă
nătoșirea sa și pe care medicul 
încearcă să-l consoleze cu vorbe 
goale...“ Concludente aprecieri I

Realitatea crudă apare în infor
mațiile de zi cu zi despre șomaj și 
concedieri, despre sinucideri din 
cauza mizeriei. Ziarul „Yeni Sa- 
bah“ relata deunăzi că „unele fa
brici textile din Istanbul nu func
ționează cu întreaga lor capacita
te“. Ziarul „Ulus“ relata că in

urna închiderii minelor de crom 
dil regiunea Alezîg, 4.000 de mun- 
cibri au fost concediați. Propor- 
țiie șomajului sînt dezvăluite in 
pisa turcă care publică continuu 
ștri privitoare la concedieri. Zia
rul „Aksan“ a relatat în luna iunie 
cf din întreprinderile industriei 
tactile, industriei cauciucului și in*  
distriei tutunului au fost concc*  
dhte 7.160 de persoane.

Ziarul „Mylliet“ scria că mun
citorii feroviari din Anatolia de 
Eit au cerut sporirea salariilor in 
ctncordanță cu scumpetea, reven- 
dbînd în același timp un conce
dii anual plătit și modificarea legii 
rruncii. La Congresul sindicatului 
muncitorilor din industria linii și 
cuvoarelor, care a avut loc la în
ceputul acestui an, un delegat a 
aclamat indignat: „Salariile mun
citorilor trebuie neapărat sporite. 
Pină și pentru hrana vitelor se a- 
bcă mai multe fonduri decit pri
mesc muncitorii pentru 
lor“. Și mai grea apare 
pensionarilor. Președintele 
(iei pensionarilor din 
Obadașioglu, a declarat că

munca 
situația 
Federa- 
Turcia, 
146.000 

de pensionari se găsesc intr-o si
tuație tragică, deoarece în ciuda 
urcării necontenite a prețurilor 
pensiile nu au fost majorate.

în aceste condiții, este firesc 
că o parte tot mai mare a opiniei 
publice din Turcia cere schimbarea 
actualei orientări a politicii țării, 
renunțarea la militarizare in fa
voarea unei colaborări interbalca- 
nice roditoare.

Z. FLOREA
jasa
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