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Tînărul Andrei Birthelman este 
unul din fruntașii în muncă la 
furnalul 3 al Tineretului de la 

Hunedoara.

---------•---------

O delegație 
a Comitetului Central 

al Tineretului Liber 
German 

ne vizitează țara
La invitația Comitetului Cen

tral al Uniunii Tineretului Mun
citor, de cîteva zile se află in 
țara noastră o delegație a Comi
tetului Central al Tineretului Li
ber German.

Delegația a vizitat mai multe 
uzine, fabrici, G.A.C., școli etc. 
din regiunile Ploești, Stalin și 
Hunedoara.

Peste tot unde au fost, mem
brii delegației s au interesat în
deaproape de activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor, de formele 
și metodele de muncă folosite de 
organele și organizațiile U.T.M.) 
în diferite domenii.

Delegația își continuă vizita 
prin țară.

Ce pot face tinerii 
pentru economisirea 
materialului lemnos

Documentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie a. c. 
pun în fața lucrătorilor din in
dustria lemnului și din construc
ții, sarcina ae a reduce pe toate 
căile consumul specific de ma
terial lemnos prin mai buna 
exploatare, prelucrare și valori
ficare a acestuia. Pe multe șan
tiere consumul de cherestea este 
încă prea ridicat la lucrările de 
construcții montaj unde se folo
sesc mari cantități de schele, 
cofraje și la diverse lucrări auxi
liare. Pe unele șantiere normele 
de consum sînt încă prea largi, 
lucru care dă naștere la risipă. 
Trebuie combătută de aseme
nea cu tărie risipa care mai 
există în exploatarea lemnului : 
se mai lasă însemnate cantități 
de material lemnos să putre
zească în pădure, considerîndu- 
se operațiunea de scos ca fiind 
„nerentabilă“.

Rezultatele obținute pînă 
acum au demonstrat că prin- 
tr-o mai bună exploatare a lem
nului, printr-o mai bună prelu
crare și valorificare a masei 
lemnoase există încă la fiecare 
unitate posibilități de creștere a 
producției și productivității mun
cii, de reducere a normelor de 
consum la materii prime și 
materiale în anul 1960. Tinere
tul din industria lemnului este 
chemat să intensifice alături de 
ceilalți muncitori lupta pentru 
descoperirea și valorificarea cit 
mai largă a tuturor acestor re-, 
zerve, i

Ing. M. Suder
ministrul Economiei Forestiera

Pentru a asigura materialul 
lemnos necesar ritmului mereu 
crescînd pe care l-a luat indu
stria mobilei, precum și con
strucțiile în țara noastră, este 
necesar să se ducă o luptă sus
ținută pentru o cît mai bună va
lorificare a materialului lemnos 
atît în sectorul silvic cît și în 
industria lemnului. Tineretul no
stru, mobilizat de organizațiile 
U.T.M. sub conducerea orga
nizațiilor de partid, poate aduce 
o contribuție însemnată în acea
stă direcție. Astfel, la exploată
rile forestiere tineretul trebuie 
să ia toate măsurile pentru o 
mai bună sortare a materialu
lui lemnos, pentru curățarea 
parchetelor și înlăturarea pier
derilor provenite din degradarea 
lemnului la colectare și trans
port, din căderea lemnului în 
locuri greu accesibile, din rup
turi, rumeguș, așchii la dobo- 
rîre și fasonare etc.

O contribuție esențială la re
ducerea consumurilor specifice 
o pot aduce tinerii din fabricile 
de mobilă, de cherestea și plăci 
aglomerate. Sarcina tuturor co
lectivelor fabricilor de cherestea 
este de a găsi metodele cele 
mai economice pentru a scoate 
dintr-un metru cub de bușteni, 
cît mai multă cherestea și a 
folosi la maximum toate rămâi

șițele. In vederea folosirii ace
stor rămășițe, s-a construit o 
secție la U.I.L. Fălticeni și o 
fabrică la Serdaru pentru pro
ducerea lăzilor de fag. La a- 
ceste unități, lăzile se confec
ționează printr-o nouă metodă — 
metoda decupării care înlătură 
aproape complect rumegușul, 
reducînd în felul acesta cantita
tea de lemn necesară produce
rii lăzilor. Economiile realizate 
prin aplicarea acestor noi me
tode se ridică la 20.000 m.c. 
bușteni pe an. întrebuințarea 
cherestelei scurte, a lăturoaielor 
și marginilor la confecționarea 
de ambalaje pentru mobilă și 
geamuri este de asemena o 
sarcină a fabricilor producă
toare de cherestea.

In sectorul produselor finite 
din lemn s-au obținut rezultate 
însemnate în reducerea consu
mului specific. Totuși mai sînt 
încă mari rezerve ce așteaptă 
să fie puse în valoare. Pentru 
reducerea consumului de mate
rial lemnos la producerea mo
bilei este necesar să se facă o 
recepție mai riguroasă a mate
rialului primit de Ia furnizor, o 
mai bună sortare a acestuia 
înainte de croire ocolind defec
tele existente în masa lemnoasă. 
Așa cum în industria textilă 
există o grijă deosebită pentru 
a se drămui fiecare centimetru 
de piele, tinerii trebuie să ex
tindă și în aceste întreprinderi 
metoda de folosire a șabloane
lor la croirea diferitelor piese 
pentru mobilă, în vederea redu
cerii consumului specific de ma
terial. Totodată trebuie să se 
dea o atenție deosebită la 
croirea materialului în raport 
cu dimensiunile secțiuni! repe
relor, cit și așezării corecte pe 
vagoneți in uscătorii și bunei 
conduceri a procesului de us
care pentru a se înlătura în fe
lul acesta rebuturile. Colecti
vele de muncitori din fabricile 
de mobilă trebuie să țină sea
ma de cerințele cumpărătorilor 
care cer mobilă de calitate, 
confecționată dintr-un lemn 
bine uscat care să nu dea naș-

; j. (Continuare în pag. 3-a)
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Brigada condusă de Hal- 
ducu Constantin de la Ate
lierele „9 Mai" din Capitală, 
este bine cunoscută în în
treprindere pentru activitatea 
sa privind inovațiile în pro
ducție. lată în fotografia 
noastră, cîțiva dintre mem
bri brigăzii discutînd despre 
confecționarea unui dispozi
tiv menit să reducă rebuturile

Foto : AGERPRES

Președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 

Romîne

ION GHEORGHE MAURER

București
Vă rog să primiți mulțumiri 

cordiale pentru felicitările și u- 
rările pe care mi le-ați adresat 
în numele poporului romîn și în 
numele dv. personal cu ocazia 
sărbătorii naționale a Republi
cii Populare Federative Iugo
slavia.

IOSIP BROZ TITO

Tineri căutători 
de folclor

Una din acțiunile patriotice în 
care este antrenat tineretul re
giunii Baia Mare este și cule
gerea folclorului maramureșean. 
Sub îndrumarea științifică a 
Institutului de Folclor din Cluj 
s-a întreprins o acțiune de slrîn- 
gere a lexicului regional. S-au 
trimis pînă acum pentru viitorul 
dicționar dialectal romîn, un 
număr de peste 2.000 fișe de 
lexic.

F. OȘIANU 
profesoară

In vederea asigurării 
unei producții sporite de porumb 

pentru siloz

BIN VIATA SI MUNEA’
TINERELULUI

Metoda tăierii pa sticlă

TovorOșuM ,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEțj 

Prim-secretar al Comitetului I 
Central al Partidului Munciți H 

toresc Romîn

Tovarășului
CHIVU STOICA I

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare | 

Romîne

Tovarășului ,
| ION GHEORGHE MAURER '1 
i Președintele Prezidiului Mart! I 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

In numele poporului albanez, 
al Prezidiului Adunării Populare' 
a Republicii Populare Albania, 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania, aț 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Albania, precum 
și în numele nostru personal, v<t 
mulțumim din inimă pentru cu„ 
vintele de salut și urările fră* 
țești adresate cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării 
Albaniei.

Urăm din toată inima poporu
lui romîn, frate și aliat, victorii 
și mai mari pe calea construirii 
socialismului, în lupta lui pentru 
consolidarea prieteniei între po
poare și pentru menținerea păcii 
în întreaga lume.

ENVER HODJA i 
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncii diri 
Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Mh 
, niștri al R. P. Albania

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunăriț 

Populare a R. P, Albania j

< .......-........ ......

„Șapte fete cucuiete“ se chiamă spectacolul brigăzii artistice de agitație care a devenit cu
noscut tuturor muncitorilor uzinelor textile „7 Noiembrie" din Capitală. In foto ; brigada In 

timpul unui spectacol.

După cum s-a comunicat de 
la Ministerul Agriculturii^ a fost 
asigurată pentru anul viitor în
treaga cantitate de sămînță ne
cesară cultivării cu porumb pen
tru siloz a unei suprafețe de 
două ori și jumătate mai mare 
decît anul acesta. In prezent se 
desfășoară diferite acțiuni în 
vederea asigurării unei produc
ții sporite de porumb pentru 
siloz. La stațiile de uscat și ca
librat porumb continuă intens 
lucrările de condiționare a se

mințelor pentru ca la începutul 
lunii ianuarie acestea să fie re
partizate unităților agricole cul
tivatoare. Totodată continuă 
transportul îngrășămintelor natu
rale pe terenurile destinate cul
turii porumbului siloz, iar la 
cursurile agrozootehnici de masă 
se predau lecții privind agroteh
nica acestei culturi potrivit con
dițiilor naturale specifice fiecă
rei comune și unități agricole 
socialiste.

(Agerpres)

Cînd nu vezi foloasele muncii
A intrat în tradiția tineretului 

nostru să participe cu entuziasm 
la cele mai importante acțiuni 
patriotice de folos obștesc, do
vedind și in felul acesta dra
gostea sa față de patria noastră 
socialistă, hotărirea de a contri
bui cu propriile puteri la lupta 
pentru continua ei înflorire.

încă de la începutul organi
zării brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică, tinerii și-au 
manifestat interesul pentru ca 
munca lor să aducă un aport 
material substanțial, să contri
buie ia obținerea unor economii 
cit mai importante, dind astfel 
posibilitate, svatutav să inves
tească sumele economisite în 
alte construcții.

De cînd au luat ființă cele 49 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică la Uzinele „23 August“ 
din Capitală, de pildă, cei peste 
1.800 tineri încadrați în aceste 
brigăzi au adus statului o eco
nomie de peste 900.000 lei, prin 
efectuarea a aproape 150.000 
ore de muncă voluntară și co
lectarea a peste 1.600 tone fier 
vechi.

Cînd trec pe lîngă blocurile 
din Bulevardul Muncii, pe lîngă 
cele de pe str. Drumul Murgu
lui, pe lîngă școala din str. Pes
căruș, precum și pe lîngă alte

in legătură cu lipsa de eficacitate economică a activității 
unor brigăzi utemiste de muncă patriotică

obiective care s-au ridicat în ul
timii ani în cartier, tinerii de la 
Uzinele „23 August“ resimt, o 
legitimă mîndrie. Strada Măr- 
cuja este acum pavată ; curtea 
uzinei a căpătat o înfățișare 
mai plăcută, are acum mai 
multe parcuri și spații verzi. 
Toate acestea au fost înfăptuite 
prin munca lor. Tinerii uzinei 
se simt mindri cind văd roadele 
muncii lor, aceasta face să le 
crească hotărirea de a munci 
mai bine.

Dar nu peste tot organizațiile 
U.T.M. s-au preocupat să creeze 
toate condițiile pentru ca mun
ca entuziastă a tinerilor să fie 
pe deplin valorificată. Dacă 
mergi bunăoară la Uzinele „Gri- 
gore Preoteasa“ din Capitală 
afli că, deși s-au constituit 16 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică care au efectuat (după 
cum ne declară tovarășii din co
mitetul U.T.M., deoarece caie
tele de evidență ale brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică nu 
mai sînt complectate de prin 
luna august) 45.000 ore de

muncă voluntară, valoarea mun
cii prestate nu se cunoaște încă. 
De ce ? Pentru că aici comitetul 
U.T.M., ignorînd scopul acestei 
muncii s-a achitat formal de a- 
ceastă sarcină importantă.

Nu se poate spune că tinerii 
de la Uzinele „Grigore Preo
teasa“ nu sînt dornici să con
tribuie, prin munca lor, la rea
lizarea marilor construcții care 
au loc in patria noastră, la ob
ținerea unor economii impor
tante destinate unor noi cons
trucții de fabrici, locuințe, școli, 
etc. Uneori însă, din pricina 
unei proaste organizări a mun
cii voluntare, au pierdut timp 
prețios fără a culege roadele.

— De multe ori, pe șantierul 
Școlii nr. 23 din str. Munteniu 
se adunau duminica la muncă 
mulți tineri dornici de a pune și 
ei o cărămidă Ia construcția 
noii școli, ne spune tov. Adrian 
Boboc. Aici însă nu coordona ni
meni munca. De aceea eram puși 
uneori să facem o muncă de 
prisos „să nu zicem că nu ni s-a 
dat ceva de făcut“. Spre exem
plu, îatr-o zi ni s-a spus să că- 
răm niște scînduri dintr-un loc 
în altul; pentru ca după trei

ore să vedem că în fond n-am 
făcut nimic util. Ce valoare a 
avut atunci munca noastră ?

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la Uzinele „Gri- 
gore Preoteasa“ nu și-au desfă
șurat munca în mod organizat, 
pe basa unui program de lucru. 
Așa se face că aici în ultimele 
luni o seamă de brigăzi n-au 
mai ieșit la muncă.

— La început brigăzile ute
miste de muncă patriotică și-au 
întocmit un plan de lucru 
— ne spune tov. Tudor Mihala- 
che. Dar acest plan nu s-a pu
tut respecta deoarece ieșeam la 
muncă în med accidental. Așa 
că uneori ieșeam la muncă de 
două ori pe săptămînă, iar alte 
ori nu ieșeam oițe două trei săp- 
tămîni. Din pricina faptului că 
ieșeam așa, neprogramat, nu a- 
veam caietul de evidență pregă. 
tit.

Unii tineri și-au exprimat ne
mulțumirea pentru faptul că 
munca patriotică se organizea

ză uneori la întîmplare —- fapt 
care face să se irosească mult 
timp — că brigăzile nu fixează 
obiective precise de muncă unde 
să-și concentreze activitatea și 
în raport cu care să urmărească 
rezultatele economice pe care le 
obțin. Din această pricină unii 
responsabili de brigăzi și-au to
cit spiritul de inițiativă. Acest 
lucru este întrucîtva explicabil. 
Cînd nu vede utilitatea econo
mică a muncii pe care o face 
tînărul nu se mai simte antre
nat să-și continue munca cu a- 
celași elan.

Conștienți că pot pune cu 
folos umărul la construirea so-> 
cialismului, tinerii nu vor să-și 
irosească timpul și forțele în- 
tr-o muncă insuficient organi
zată. Recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. a subliniat încă o dată 
importanța pe care o are orga
nizarea muncii patriotice a oa
menilor muncii, a tineretului 
pentru îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice puse de. planul de stat 
pe anul 1960. De aceea se cere 
ca organizațiile U.T.M. să dea 
dovadă de o mai mare respon
sabilitate în organizarea efi
cientă a activității brigăzilor 
Utemiste de muncă patriotică,

CORNELIA BANCILA

Brigada de pro
ducție nr. 15 de la 
întreprinderea de în
călțăminte „Kirov“ 
din București deține 
drapelul de brigadă 
fruntașă pe raion în 
ramura industriei u- 
șoare.

De curînd, într-o 
ședință de brigadă 
ne-atn pus întrebarea 
cum am putea reali
za și mai multe eco
nomii. Atunci croito
rul Nicolae Moraru 
ne-a făcut propunerea

să croim și noi mo
delele pe sticlă.

A doua zi după șe. 
dință mai mulți croi
tori, printre care ute- 
miștii Ion Drăghici, 
Marin Balcă și alții, 
au încercat noua me
todă.

Prin tăierea pe sti
clă, la economiile de 
piele vom adăuga și 
economii de materia
le, geamurile fiind 
mai ieftine decît 
si iodurile. Tăind pe 
sticlă se poate utili

za mai bine suprafa
ța pielii, netezimea 
sticlei oprind cuțitul 
să alunece de lîngă 
tipar.

Conducerea între
prinderii a luat mă
suri pentru confecțio. 
narea unor geamuri 
speciale și în curînd 
metoda tăierii pe 
sticlă se va extinde 
in întreaga între
prindere.

ȘTEFAN 
LEMANDRO1U 

croitor

Citiți
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Din viața 
universitară

In bîlciul 
lumii burgheze

O seară distractivă
„Fraților soldați,
Nu ne lmpușcați 1 
Că vă sî.ntem frați, 
Frați îndurerați...“
— Răspunsul este foarte bun! 

Așa se adresau muncitorii osta
șilor puși de statul burghezo- 
moșieresc să-i împuște 1

Juriul este mulțumit. Exami
natorul, tînăra FI. Iordan, apro
ba zîmbind iar au
torul răspunsului, 
matrițerul Radu Pă- 
unescu, emoționat, 
mulțumește din pri
viri tovarășilor săi 
de muncă ce îl a- 
plaudă entuziaști.

Concursul „Cine 
știe cîștigă“, orga
nizat din inițiativa 
organizației U.T.M. 
lor „Clement Gottwald' 
tema: „13 Decembrie

Un „concert11 
la Paris

Spectatorii teatrului pari
zian Recamier au avut în
tr-o seară o surpriză, trans
formată apoi in coșmar. în 
pauza spectacolului, Midiei 
Magne a oferit un concert de 
„muzică tașistă", ultima inven
ție a compozitorului. Concertul 
intitulat „Amintirea unei 
găuri“ a fost executat de 
autor la cimbalo, instrument 
care așa cum se arată în pro
gram „are avantajul de a da 
frîu liber sensibilității perso
nale a executantului“.

Iată cum s-a manifestat a- 
ceastă „sensibilitate a artistu
lui“. Una din bucățile in
terpretate s-a intitulat „Clo
poțel în apă fiartă“. Alta 
„Seif-Service“ (cu acompania
ment de furculițe și farfurii). 
O a treia se numea „Puncte 
de foc amortizate“ în care 
solistul se manifestă prin res
pirații sacadate- însfîrșit o 
ultimă piesă a fost botezată 
„Lacrimi în sol plîngăreț“ și 
încadrată în suita „Supărarea 
încotoșmănată“.

întregul concert s-a desfă
șurat în spatele cortinei, cu

și care a reunit în fața comisiei 
de examinare pe tinerii de la 
„Clement Gottwald“ și „Radio 
Popular“, a fost cîștigat de 
primii.

„Sfoara cu surprize", hazlie 
și într-adevăr, plină de... sur- 

mai apoi „pescuitul 
și concursul de 

au completat 
gramul unei 
distractive, în 
tineretul din 
nizațiile celor 
fabrici, 
Gottwald" și 
dio Popular“ 
avut prilejul 

să se

prize, ier 
pe uscat“

comitetului 
al uzine- 

“ P* 
1918“

se cunoască, 
nească.

dans, 
pro- 
seri 
care 

orga- 
două 

„Clement 
„Ra- 

au 
să 

împriete-

PETRE MIHAI
ajustor

Pregătiri 
pentru serbarea majoratului

Comitetul orășenesc U.T.M, 
Mediaș a luat inițiativa de a 
organiza începînd din acest an 
serbări ale majoratului.

în acest scop s a organizat 
cu cei peste 600 de tineri din 
orașul Mediaș, care împlinesc 
vîrsta de 18 ani, lectorate în 
cadrul cărora tinerii audiază 
conferințe despre statul nostru 
democrat-popular, despre viața

și lupta comuniștilor și uteciști- 
lor în ilegalitate, despre mo
rala comunistă și altele, vor 
învăța cîntece patriotice și re
voluționare.

închiderea acestor lectorate se 
va face în cadrul festiv la ser
bările majoratului.

VINTILA DAN 
tehnician

Micuții cumpârâtorî consultă cu atenție noile sortimente de ju
cării de la Mogozinu! Victoria“ din Capitala.

ajutorul unei instalații stereo
fonice bine pusă la punct, 
care înlocuia orchestra.

Programul concertului asi
gura că autorul interpret se 
află în „posesia mijloacelor 
perfecte de expresie“. Nu se 
specifică însă în programul 
concertului dacă acest presu
pus compozitor se găsește în 
posesia deplină a facultăților 
mintale. Fapt de care ne în
doim numai citind numele 
compozițiilor și aflînd modul 
în care au fost executate.

Această impresie ne este în
tărită luînd cunoștință de 
profesiunea de credință îm
părtășită revistei „VExpres“ 
de Michel Magne, compozitor 
care vrea să facă gaură în 
cer, șocînd, violențînd atenția 
auditorului. Magne mărturi
sește că nu s-a prezentat la 
examen la conservator pentru 
că aceasta ar însemna y9să 
se dea în spectacol“, că idea
lul său artistic este „realizarea 
unei plăceri amuzante“ și că 
se teme să fie „luat în se
rios“.

Din păcate elucubrațiile 
sale găsesc trăzniți pe aceeași 
lungime de undă cu compozi
torul, dispuși să-l ia în serios. 
Din păcate în Paris, ca in 
toată lumea capitalistă, se gă
sesc foruri oficiale gata să 
încurajeze manifestările schi
zofrenice ale unor indivizi și 
jă le taxeze drept artă. Din 
păcate teatrul Recamier, sce
na oficiala, plătită cu banii 
contribuabililor francezi, în
curajează asemenea exchibitii. 
Toate acestea se petrec luîn- 
du-se în deșert numele sfint 
al artei, acoperit cu toate 
bazaconiile cu cate burghezia 
încearcă să înstrăineze oa- 
m“sf ii ue realitate și de arta 
realistă,

al. girneața



STUDENȚII Șl PRODUCȚI
Cei care au trecut

prin școala practicii
Inginerii oțelăriei Martin nr. 2: 

din Hunedoara sînt tineri ca și 
secția ale cărei cuptoare n-au 
împlinit toate vîrsta de un an și 
jumătate. Cel mai vîrstnic ingi
ner, Penescu Mircea, șeful sec
ției, a terminat facultatea in 
1953. Toți ceilalți sint ab
solvenți ai Institutului poli
tehnic din București, din pro
moțiile ultimilor 4 ani. Suc
cesele obținute de oțelarii 
noștri sint și roadele muncii lor. 
însuflețiți de chemările partidu
lui, impreună cu muncitorii, in
ginerii au depus o muncă însem
nată și perseverentă, cu dra
goste șl pricepere pentru a da 
patriei mai mult oțel. Despre, 
munca lor s-a scris mult. Mă 
voi mulțumi să vorbesc numai 
despre cei mai tineri, despre in
ginerii din promoția anului 
1959.

Dezvoltarea industriei siderur
gice in țara noastră și deci 
creșterea impetuoasă a Combi
natului Siderurgic Hunedoara a 
făcut ca și în anul acesta să 
fie repartizați aici foarte mulți 
absolvenți. încă de la început 
s-a văzut la aceștia o bună pre
gătire teoretică și practică și o 
mare dorință de muncă. Nu au 
avut nevoie de o perioadă de 
„acomodare". Abia veniți s-au 
integrat in colectivele de mun
că ajutați fiind de faptul că 
încă din facultate au luat con
tact direct cu producția, iar 
mulți dintre ei au trecut prin 
școala practicei înainte de a 
veni la facultate. Au pus 
mina la treabă cu siguranță și 
au pornit la realizarea sarcini
lor ce le revin în producție.

l-au înțeles din pri
ma clipă „cei tineri“, 
preocupîndu-se de 
toate problemele 
care privesc bu
nul mers al produc
ției, lucrînd, cînd era nevoie, efec
tiv la mașină. Intr-o noapte s-a 
ars stația electrică la melanjor. 
Tehnicienii nu erau prezenți. Tî- 
nărul inginer Cioroianu Ion 
impreună cu cițiva muncitori a 
remediat defecțiunea în numai 
50 de minute ; la numai cîteva 
zile de la sosirea sa la combi
nat Hărînglăveanu Gheorghe, 
inginer mecanic, asistînd la re
pararea unei oale de turnare 
perforate și văzînd că se face o 
muncă complicată a demonstrat 
muncitorilor cum să facă o re
parație ieftină, rapidă și du
rabilă. Muncitorii^ au ascultat 
indicațiile tinărului inginer și au 
văzut că avea dreptate.

Inginerul obișnuit in facultate 
să cerceteze continuu, să gă
sească noi soluții și rezolvări, să 
aplice cele învățate, venit în 
producție strînge date și cer
cetează, îmbunătățește și in
ventează. In noua secție de cer
cetare siderurgică a combinatu
lui, condusă de inginerul Bîrsan 
Aurel, lucrează peste 20 de in
gineri din promoția lui 1959. 
Cercetarea unor probleme de 
o importanță considerabilă pen
tru oțelăriile noastre ca „Avan
tajele folosirii minereului Indian 
în încărcătura metalică a cuptoa
relor S.M.", „Reducerea rebuturi
lor la șarjele de oțel pentru

Ștefan Tripța
maistru oțelar,

Erou al Muncii Socialiste

țevi", „Cauzele re
tezării dopurilor de 
la oalele de tur
nare“ stă în centrul 
atenției tinerilor in
gineri care desfă

șoară această muncă cu pasiune 
și competință. Toți desfășoa
ră o muncă de cercetare 
utilă șl numărul mare de 
inovații înregistrate ia biroul 
tehnic dovedește interesul în 
muncă al acestor ingineri. 
Totodată atrag în această mun
că de cercetare științifică foar
te mulți muncitori. In lupta pen
tru a da patriei tot mai mult 
oțel, inginerul nou are o mare 
contribuție. Permanent în căuta
rea noului el mobilizează pe 
muncitori să cerceteze, folo
sește experiența acestora și îi 
ajută cu pregătirea sa teore
tică. Numai așa am putut și 
vom putea să descoperim toate 
rezervele de economii, de creș
tere a producției și productivi
tății muncii.

O altă calitate a tinerilor in
gineri este faptul că lucrează 
mult cu muncitorii, stau de vor
bă cu aceștia, se sfătuiesc. Pe 
acești ingineri li poți vedea des 
la Casa Tehnicianului, la col
țul roșu alături de muncitori 
ascultînd și comentînd expune
rile, dezbat probleme tehnice și de 
producție, își destăinuesc unii al
tora toate gîndurile. Nici nu poți 
să-i deosebești ușor de muncitori. 
Inginerii aceștia au devenit re
pede adevărați membri ai faml-

liei care se cheamă secția, Și-au 
cîștigat prin comportarea lor 
încrederea muncitorilor. Munci
torii îi respectă. Hărînglăveanu 
Gheorghe, Bun Maxim au fost 
aleși în comitetele U.T.M. pe 
schimburi. Cioroianu Ion este 
responsabilul cercului de minim 
tehnic pentru electricieni, nu
meroși tineri ingineri prezintă 
comunicări tehnice și științifice, 
iar ceilalți participă activ la 
rezolvarea problemelor ridicate 
la „joia oțelarului” care se ține 
de două ori pe lună.

N-am apucat a munci sub 
„îndrumarea“ unui inginer — 
produs burghez. Dar din spu
sele muncitorilor vîrstnici îmi 
dau seama de marea deosebire 
dintre vechiul inginer, disprețuit 
slugoi al patronului, și noul in
giner, inginerul de astăzi cres
cut și educat prin grija parti
dului. Profilul nou al ingineru
lui de astăzi este rezultatul pre
gătirii și educației pe care a- 
cesta o primește în școala su
perioară. învățătura în strînsă 
iegătură cu producția, cu prac
tica, participarea efectivă a 
studenților la rezolvarea unor 
sarcini de producție, asigură ti
nerei generații de ingineri o 
formație profesională șl moral- 
politică nouă, profundă. Pregă
tit și modest, îndrăzneț și per
severent, preocupat de proble
mele practice și teoretice 
ale producției, demn tovarăș și 
sfătuitor al muncitorului, pri
ceput conducător al producției 
-- iată calitățile noului inginer. 
Asemenea ingineri, da, aștep
tăm cu bucurie printre noi I

Procesul de solventare sedelectivă a petrolului a captivat-o cu 
totul pe studenta Elena Turjinschi din anul V-tehnologie din 
cadrul Institutului petrol, gaze și geologie. Acesta este tocmai

subiectul lucrării ei științifice.
Foto : P. POPESCU

Examenul 
aptitudinilor

Tinerii ingineri dovedesc mul
tă dragoste pentru profesia a- 
leasă. Cu cîțiva ani în urmă mai 
veneau la noi elemente care fu
geau de greutăți, se prezen
tau la muncă înmănușoți și cu 
ochelari de soare, îngîmfați și 
triști. Aceștia se prezentau la 
locul repartizat doar provizoriu 
așteptînd „aranjarea“ unei re
întoarceri mai aproape de Ca
pitală. Absolvenții veniți anul a- 
cesta sint veseli și mîndri. Mun
ca de inginer oțelar ca și ori
care muncă îți dă satisfacție 
numai dacă o practici cu dra
goste. Buna lor pregătire este 
dovedită și de faptul că venind 
la muncă li s-au dat cu încre
dere posturi de mare răspun
dere. Foarte mulți au fost nu
miți șefi de schimburi, lată cî
țiva : Bun Maxim, Oprănescu 
Alexandru la oțelăria nouă, Bo- 
bîrnea Dumitru la furnalele 
vechi. Inginerul este în același 
timp și muncitor. Acest lucru

Sub conducerea prof. univ. 
Silviu Crișan de la Institutul 
politehnic din Orașul Stalin, 
studenții Dumitrescu Octav 
și Stoica Dumitru au reali
zat un dispozitiv pentru de
terminarea durabilității pile
lor, dispozitiv de mare utili

tate practică.

Răspunzînd indi
cațiilor partidului 
privind legarea tot 
mai strînsă a învă- 
țămîntului de pro
ducție, de practica 
construirii socialis
mului, cadrele di
dactice, organizațiile U.T.M., aso
ciațiile studenților, studenții se 
preocupă în mod deosebit de gă
sirea acelor forme, soluții, proce
dee, care odată aplicate să ducă 
la întărirea acestei legături. Prac
tica premergătoare în producție 
este una dintre cele mai eficace 
forme care servește acestui scop.

Institutul agronomic din Cra- 
iova are o experiență de doi ani 
în ce privește organizarea și 
desfășurarea practicii premergă
toare a studenților anilor I. Din- 
țr-un început trebuie arătat că 
introducerea anului de practică 
premergătoare s-a dovedit a fi 
deosebit de eficace. Criteriul de 
verificare a eficacității practicii 
premergătoare în producție îl 
constituie de bună seamă rezul
tatele la învățătură obținute de 
studenți. Dacă cu ani in urmă, 
înainte de introducerea sistemu
lui practicii premergătoare, pro- 
centul cel mai mare de corijenți 
și repetenți la sfîrșitul anului de 
studii ii dădea anul I, acum, 
dimpotrivă, anul 1 este în frunte. 
In anul școlar trecut, de pildă, 
anul I de la ambele facultăți ale 
institutului nostru nu a dat nici 
un repetent, situîndu-se astfel pe 
locul I.

De la an la an experiența 
noastră în domeniul organizării 
practicii premergătoare s-a îm
bunătățit. De unde in primul an 
s-a mers pe linia îndeplinirii 
stricte a programului de practică 
— și anume s-a urmărit ca stu
denții să se familiarizeze în a- 
ceastă perioadă cu problemele e- 
sențiale pe care le ridică în mod 
obișnuit munca în domeniul a- 
griculturii —, cel de al doilea an 
de experiență a practicii premer
gătoare a fost folosit ca cel mai 
prielnic mijloc de a-i obișnui pe 
studenți cu munca de cercetare

Prof. dr. 
Buia Alexandru

științifică. La G.A.S. 
Segarcea, studenții 
au efectuat cerce
tări științifice pe 
un cîmp experi
mental de cinci hec
tare destinat anu
me acestui scop. 

Mulți dintre ei au urmărit cu 
succes comportarea unor soiuri 
de porumb în condițiile Segar- 
cei, eficacitatea diverselor îngră
șăminte asupra culturilor de po
rumb și soia.

Practica premergătoare des
chide studentului noi orizonturi 
în sectorul de producție în care 
lucrează. îi dă o orientare in stu
diul teoretic al diverselor disci
pline din anii următori, îl ajută 
să.șj sistematizeze problemele, 
să păstreze ceea ce este esențial. 
Datorită faptului că in timpul 
practicii studentul muncește efec. 
tiv în producție, alături de mun
citori, avind de îndeplinit sarcini 
de producție, acesta devine mai 
disciplinat, mai serios, se dezvol
tă la el spiritul de răspundere 
pentru tot ceea ce face. De pildă, 
ia G.A.S. Segarcea, Ia G.A.S. Mo- 
țăței. Afumați și Băilești, stu
denții au lucrat efectiv in pro
ducție, în brigăzi de muncă, ală
turi de lucrătorii și țăranii mun
citori din aceste gospodării, con
tribuind la îndeplinirea planului 
de producție. Toți studenții care 
au efectuat practica premergă
toare știu să conducă acum trac
toarele, batozele și alte mașini 
agricole. Ședințele săptăminale 
de analiză a muncii sînt adevă
rate ședințe de producție : se 
discută aici atitudinea fiecărui 
student față de munca încredin
țată, se scot la iveală lipsurile 
și greutățile care se manifestă.

Pe lîngă toate acestea, practica 
premergătoare constituie în ulti
mă instanță, ultimul criteriu de 
verificare a aptitudinilor celor 
care și-au ales meseria de agro
nom. In acest sens stagiul de 
practică premergătoare e hotărî- 
tor : în mod firesc, cei care au 
venit la facultate numai pentru a 
obține un titlu, pentru a deveni 
apoi ingineri agronomi pe bule
vardele orașelor, sînt eliminați 
in timpul acestui examen de pro
bă practică.

Pentru profesori, practica pre. 
mergătoare e la fel de folositoare 
ca și pentru studenți. Problemele 
care se ridică în G.A.C., G.A.S. 
și S.M.T;, zi de zi, dau posibili
tatea profesorilor care îndrumă 
practica studenților să-și îmbu
nătățească cursurile lor in con
cordanță cu cerințele Abtuale ale 
practicii agricole, să-și aducă 
contribuția la găsirea "acelor me
tode științifice și tehnice agricole 
avansate care să fie aplicate în 
G.A.C., G.A.S. și S.M.T.. în ve
derea sporirii producției agricole 
și animaliere din țara noastră.

Creînd toate posibilitățile pen
tru desfășurarea in condiții op. 
time a practicii premergătoare, 
ne exprimăm convingerea câ stu
denții care au început acum fa
cultatea vor termina anii de stu
denție cu o pregătire teoretică și 
practică solidă, la nivelul actual 
al dezvoltării științei și tehnicii 
agricole înaintate.

Rectorul Institutului 
agronomic Craiova

Numai 
p l a r e î 

a lacului Brafeș cu noi specii 
crapi. In < * 
anului ", ____
tați au stat 12 zile la ivești, 
lingă Tecuci și au contribuit 

la lucrările 
la Facul- 

există aSe- 
cind în cînd

contem
In Institutul politehnic din Ga

lați singura formă existentă care 
asigură schimbul legăturii cu 
producția o constituie vizitele mai 
mult sau mai ptițin frecvente fă
cute în întreprinderile industriale 
de specialitate. Au fost vizitate 
Uzinele metalurgice „Progresul“ 
și Moara „Nicolae Bălcescu“ din 
Brăila, Fabrica „Nicolae Cristea“ 
și Șantierul naval din Galați, U- 
zinele „Ernst Thälmann“ din 
Orașul Stalin, Fabrica de con
serve de pește din Tulcea și încă 
multe altele. Vizitele își au bine
înțeles rostul lor. Nu se îndoiește 
nimeni de utilitatea lor ca pri
mă fază a unui proces complex 
de legarea teoriei cu practica, 
fază în care studenții au posibi
litatea să privească de aproape 
procesul tehnologic și utilajul, 
să-și lămurească pe concret no
țiunile de organizare a întreprin
derii. Dar a reduce contactul cu 
producția la faza contemplativă 
inițială înseamnă a-1 sărăci de 
adevăratul său conținut: partici
parea directă la procesul de 
producție, însușirea unor deprin
deri practice, educarea dragos
tei față de muncă a studenților.

Trebuie spus că și la Institutul 
politehnic Galați au existat cîte
va inițiative valoroase : studenții 
secției de piscicultura a Facultă
ții de tehnologia produselor ali
mentare, de pildă, au participat 
efectiv la acțiunile de repopulare

, . i de
octombrie, studenții 

V, ai aceleași facul-

lingă Tecuci și 
prin munca lor 
de vinificație. Și 
tatea de mecanică 
menea acțiuni. Din 
studenții anului V participă la 
operațiile de trasaj fa Șantierul 
naval din Galați. Toate acestea 
au rămas însă acțiuni întîmplă- 
toare, sporadice. Și rectoratul șitoare, sporadice. ț>i rectoratul și 
membrii comitetului U.T.M. moti
vează aceasta prin condițiile 
.obiective“ care nu permit 

timpul facultății stu.

INITIATIVE
Insti tu- 
perma- 
anului

Relatam, cu cîteva săptămîni în urmă, o inițiativă a 
tului politehnic din București : preocuparea pentru a 
nenliza legăturile studenților cu producția în timpul 
universitar, nu numai în perioada de practică. Inițiativa se ex- 
tinde și în alte institute, căpătînd forme specifice de activitate 
practică.

Iată cîteva din inițiativele cele mai bune luate pentru a con
tinua activitatea practică a studenților și în timpul anului uni
versitar.

Chemare la întrecere

hotă- 
uzină 
făcut

?!

In dorința arzătoare de a-și 
ridica continuu nivelul cunoștin
țelor tehnice și practice și de a 
contribui încă de pe băncile fa
cultății la realizarea unor sar
cini de producție, viitoarele ca
dre de ingineri din Institutul po
litehnic Iași, sub conducerea or
ganizației de partid din institut, 
mobilizați de organizația U.T.M. 
și asociația studenților, consti- 
tuiți în 41 de brigăzi de produc
ție, se angajează să realizeze ur
mătoarele obiective in cursul a- 
nului universitar 1959-1960:

• Cele 11 brigăzi ale facultă
ții de industrie ușoară vor lu
cra In atelierele institutului po
litehnic următoarele : 100 kg fire 
lină, 2.500 m. țesături din 5 sor
timente, 150 m. tricotaje, 200 pe
rechi ciorapi din fire supraelas- 
tice, 400 perechi ciorapi de bum
bac pentru copii, 150 articole tri
cotate pentru copii, 1.200 bucăți 
cravate tricotate.

• Cele 6 brigăzi, cu un efec
tiv de 60 studenți, ale Facultății 
de chimie industrială vor produce 
în stațiile pilot și laboratoarele 
institutului 45 de bucăți piei de 
ovine prelucrate pentru blană, me- 
șină, talpă, 10 kg acid, 4 kg 
sulfamido-fenoxiacetic, produs o- 
riginal de sinteză al Institutului, 
cu deosebit efect terapeutic, 100 
kg rășini de turnare, 1 kg colo- 
ranți direcți și acizi, 2.000 m, 
țesături albite și vopsite, 20 kg 
lină vopsită în culori.

• Gele 7 brigăzi ale Facultății 
de construcții vor contribui la 
executarea lucrărilor de construc
ții de locuințe pentru oamenii 
muncii din lași prin: exploatări 
in cariera Repedea a agregatelor 
minerale (1.000 m. cubi piatră și 
nisip necesari construcției unui 
bloc de locuințe cu 24 aparta
mente din orașul lași), partici
parea, prin prestarea unor munci

calificate, la ridicarea acestui 
bloc în vara anului 1960, urmă
rirea în cariere și pe șantier, a 
calității materialelor și a lucră
rilor executate pe bază de analize 
de laborator, sprijinirea construc
ției Casei tineretului din orașul 
Iași.
• Un număr de 30 studenți, 

organizați în 3 brigăzi, de la Fa
cultatea de electrotehnică se obli
gă să monteze stîlpii si liniile de 
înaltă tensiune pe o lungime de 
2,9 km. între Holboca și 
Vechi. In etapa a doua, 
ții vor electrifica satele 
Vechi și Orzeni.

• Studenții Facultății 
canică, organizați în 4 
vor confecționa 15.000 șuruburi 
pentru letnn și vor sprijini prin 
muncă calificată, în colaborare 
cu Facultatea de construcții, ri
dicarea Casei tineretului din ora
șul lași.

Colectivul de studenți și cadre 
didactice de la Institutul poli
tehnic lași, cheamă toate insti
tutele tehnice de învățămînt su
perior din țară la întrecere pen
tru ca, studiind condițiile e- 
xistente în fiecare institut, să se 
isigure studenților posibilitatea 
,ă lucreze efectiv în producție și 
.n timpul anului universitar.

COMITETUL U.T.M. SI CON
SILIUL ASOCIAȚIILOR STU
DENȚILOR DIN INSTITUTUL 

POLITEHNIG - IAȘI

Rușenii 
studen- 
Rușenii

de me- 
brigăzi,

0 zi pe săptămînă 
în producție

Institutul politehnic din Ora
șul Stalin se află într-un pu
ternic centru industrial. Viața a- 
cestuia este indisolubil legată 
de viața marilor uzine din oraș.

Aici studenții anului IV me
canică, cu o experiență va
loroasă' de muncă, mai califi-

câți în meserii, au luat 
rîrea să lucreze efectiv în 
o zi pe săptămînă. S-a 
un început bun anul trecut 
anul acesta se continuă. Efectul 
inițiativei este vizibil: Uzina
„Steagul Roșu“ are din partea 
studenților un sprijin substan
țial în producție, iar studenții 
se familiarizează mai temeinic cu 
viitoarea activitate șj mulți cu 
viitorul loc de muncă. Odată pe 
săptămînă, timp de opt ore stu
denții lucrează efectiv în dife
rite secții ale uzinei, sub în
drumarea maiștrilor, tehnicieni
lor șj inginerilor ; se lucrează 
îndeosebi la secția montaj-motor. 

Adaptată la specificul său, în 
Facultatea de silvicultură acea
stă inițiativă a luat o altă for
mă. Studenții participă la pro
cesul muncii în domeniul sil
viculturii atunci cînd se desfă
șoară campaniile de primăvară 
și de toamnă. Fiecare an de stu
diu, timp de o săptămînă, prin 
rotație, lucrează la Ocolul Sil
vic Stalin, participînd la toate 
fazele muncii ce o vor îndru
ma ca ingineri silvici: toamna la 
curățatul pădurilor și la dega
jări, iar primăvara la împădu
riri. Studenții de la silvicultură 
au desfășurat această activitate 
astă toamnă șj acum se pregă
tesc pentru campania de primă
vară.

Schimbul de duminică obișnuit 
la politehnica bucureșteană este 
astfel organizat în acest institut: 
odată pe lună fiecare an, prin 
rotație, va elabora cîte o șarjă 
de oțel din fierul adunat de 
studenți.

Experiența bună de anul tre
cut — legăturile mai strînse ale 
studenților din anul II mecanică 
cu secția turnătorie de la „Stea
gul Roșu“ — a sugerat comite
tului U.T.M. ideea perfectării a- 
cestei metode astfel încît un an 
de studiu să aibă legături per
manente eu o secție dintr-o uzină 
pe linia muncii practice, a acti- 

_ vității de organizare și a muncii 
culturale. Gredem că este o for
mă de activitate foarte utilă 
pentru a oferi studenților posi
bilitatea să se integreze cît mai 
profund în activitatea uzinelor 
alături de muncitori, tehnicieni 
și ingineri.

Brigăzi studențești
calificate

L. ILIEȘ

Pe schelele șantierelor de con
strucții sau la mașinile marilor 
întreprinderi clujene, studenți ai 
Facultăților de mecanică și con
strucții din Institutul politehnic 
din Cluj au participat în mod 
efectiv ia munca productivă. In 
întreg Clujul este cunoscut im
punătorul bloc cu 22 dfe aparta
mente din str. Horia. Este „blo
cul studenților“ ridicat cu aju
torul brigăzilor calificate ale’stu- 
denților Facultății de construcții. 
Studenții anului IV al aceleiași 
facultăți pot fi văzuți pe șantie
rul casei de cultură a studenți
lor lucrînd la zidărie și turnări 
de beton și pe șantierul Comple
xului sportiv studențesc „Voința“ 
unde au primit și ajutorul stu
denților anilor II și III. De mul
te ori în decursul ultimelor săp
tămâni studenții constructori au 
fost solicitați acolo unde trebuiau 
făcute unele lucrări urgente: 
clubul studențesc a fost mărit cu 
ajutorul muncii calificate a celor 
40 de studenți din anul III; 
studenți ai anului II au lucrat la 
finisarea noii scoli elementare 
care s-a ridicat la Dîmbul Ro
tund etc.

Și studenții Facultății de me
canică, („strungarii" din anul V 
secția prelucrări la rece) — au 
âvUt succese în producție, pre
cum și specialiștii în turnătorie 
din anul V., care fac parte din 
secția prelucrări la cald. Lucrînd 
pe echipe, în schimburi de cîte 4 
ore, în Atelierele întreprinderilor 
„Unirea" și Atelierele C.F.R. „16 
Februarie" ei au participat efec
tiv la realizarea unor sarcini 
de producție.

Și studenții au de-acum „frun
tașii“ lor în producție: cum ar 
fi Radu Ion, Vasile Cazan, Ni- 
colae Pison din anul V mecani
că și încă mulți alții.

In organizarea practicii se 
ține seama atît de timpul dispo
nibil al studenților precum și de 
necesitățile întreprinderii în care 
se lucrează. In acest scop s-a 
alcătuit comandamentul pe insti
tut, format din 7 membri-asis- 
tenți și studenți. Acest colectiv

ia legătură cu inginerii șefi de 
șantiere, vede care sint necesitățile 
întreprinderilor, repartizează stu
denții după specialitate tncît a- 
ceștia sa poată aduce un aport 
real ia realizarea sarcinilor de 
plan ale întreprinderilor; tot a- 
Cest colectiv organizează brigă
zile de studenți (de«obicei echipe 
de cîte 6) în așa fel încît într-o 
brigadă să existe studenți care au 
de-acurh o calificare într-o me
serie și _ studenți necalificați, 

Studenții institutului politeh
nic clujean sînt exigențl. La 
construcția blocului din str. Ho- 
ria, de pildă, ei au realizat peste 
50.610 lei economii. Ei și-au pro
pus ca în cel mai scurt timp să 
ridice economiile în jurul a 2 
lei ora de muncă „calificată“. 
Astfel își vor aduce aportul lor 
competent în procesul de produc
ție, îmbu>nătățindu-și paralel și 
pregătirea teoretică profesională.

M’ 
ca în
denții să poată dobîndi tot
odată și cunoștințe de ansam
blu asupra procesului tehnologic 
de specialitate și calificarea în
tr-o anumită meserie. Oare așa 
să fie ? Cele cîteva inițiative a- 
mintite mai sus și inițiativele ce
lorlalte institute politehnice do
vedesc că nu. Institutul patro
nează din punct de vedere știin
țific Fabrica de conserve Zagna 
Vădeni unde au existat unele 
greutăți în producție. In acest 
patronaj cadrele didactice au cel 
mai important rol. Pot parti
cipa însă și studenții, fie prin 
intermediul unor lucrări științi
fice legate de necesitățile între
prinderii, dar mai ales prin or
ganizarea unor brigăzi care să 
participe direct în producție, să 
ajute acolo unde lucrurile merg 
mai greu. O astfel de acțiune nu 
ar stinjeni procesul de învăță- 
mînt, ci dimpotrivă ar ajuta la 
o mai bună însușire a cunoștin
țelor teoretice. La Șantierul naval 
din Galați sau la alte întreprin
deri cu profil apropiat specificului 
facultăților din institut se pot or
ganiza schimburi de duminică. 
Cercurile științifice studențești 
pot constitui de asemenea punți 
de legătură cu producția. Dacă 
din partea organizației U.T.M. a 
institutului ca și din partea rec
toratului ar fi existat o preocu
pare mai profundă, dacă primul 
obstacol nu i-ar fi dezarmat, s.ar 
fi găsit destule căi adecvate pen
tru antrenarea studenților in pro
ducție. Cauzele „obiective" sînt 
un paravan destul de șubred. 
La fel ca și în toate celelalte in
stitute politehnice din țară există 
și la Galați posibilități suficiente 
pentru a antrena pe studenți să 
lucreze direct în producție. A- 
ceste posibilități trebuie însă cău
tate și studiate cu atenție.

L. MARTIN

Un student
care nu și-a înțeles

M. DASGALU

Celebrul „Tasilo** 
(ca și nu mai puțin 
celebrul Aristid, con
fratele lui in șotii și 
butade) din folclorul 
maghiar, e un mo
noclat aristocrat scă
pătat, graseist și în- 
gimfat, al cărui ridi
col provine din ati- 
tudinea-i „superioa
ră“, mă rog, față de 
tot ce e firesc, ome
nesc, pămîntesc.

Șere Elemer, stu
dent anul III al Fa
cultății de chimie in
dustrială din Timi
șoara, Tasilo foile
tonului nostru nu 
poartă monoclu, nu 
e de speță aristocra
tică și nici măcar 
nu graseiază ; dar 
față de multe din cele 
pămîntești, pe lista 
cărora figurează și 
îndatoririle de stu
dent el adoptă o ati
tudine asemănătoare 
personajului din u- 
morul maghiar.

Practica este deo
potrivă o treabă pă- 
mîntească și o îndato
rire de student, ceea 
ce istețimea lui Șere 
Elemer, alias Tasilo, 
a izbutit, firește să 
seziseze. Dar se poate 
el dezminți ? Se poa
te coborî un Tasilo 
care se respectă (fi
indcă Șere Elemer e 
încîntat și., și poar
tă cu fală această po
recla dată de colegii 
săi) la mărunțișurile

porecla
cotidiene ? Practica e 
un.., mărunțiș.

Dar viața e uneori 
atît de ingrată ! Ea 
poate pune chiar și 
pe un spirit superior 
în situații umilitoare 
din care aproape să 
nu mai întrezărești 
vreo posibilitate de 
evadare. Șere Ele
mer a fost pus în 
situația de a face 
practică, astă vară, 
timp de șase săp
tămîni, la uzinele 
metalurgice „1 Mai“- 
Ferneziu, care se află

la o depărtare de-a 
dreptul impresionantă 
de Baia Mare : peste 
trei mii de metri. 
Trei mii ! tnfrun- 
tind eroic și cu 
stoicism canicula și 
praful celor peste 
trei mii de metri, o- 
dată ajuns în Baia 
Mare, el se refugia 
în oaza răcoroasă a 
restaurantelor. Și _
„dă-i cu bere, dă-i 
cu vin...“ vorba lui 
Caragiale. A doua zi, 
el trebuia (bietul!) 
să parcurgă din nou 
drumul, de data asta 
în sens invers, numai 
pentru a face act de 
prezență. Așa s-au 
scurs. intre acte 
de prezență formală 
și chefuri foarte pu

țin formale, cele șase 
săptămîni.

— Crezi într-ade- 
văr că practica nu e 
folositoare ? l-am în
trebat.

— V ai, dar depar
te de mine asemenea 
idee.

E folositoare, chiar 
foarte folositoare... 
dar depinde cui. Co
legilor mei, desigur...! 
Mie însă, — nu.

— De ce ?
— Simplu : eu 

știu... eu cunosc... eu 
am, cum să spun ? 
intuiție. Acesta « 
cuvîntul.

— Bine, dar intu
iția nu te-a ajutat să 
iei cele trei examene 
în sesiunea din vară 
pe care, cu chiu, cu 
vai, le-ai luat abia în 
sesiunea din toamnă?

— O, asta a fost 
o pură intîmplare. In 
mod curent, eu ci
tesc o singură dată 
materialul în timpul 
sesiunii și e de-ajuns 
în anul I, așa am luat 
toate examenele. E 
drept, că le-am luat 
pe toate cu 5 și 6. 
dar asupra mea no
tele mari nu exercite 
vreo atracție. Nu de 
geaba m-au porecli, 
colegii „Tasilo“

Șere trebuie să ști 
vă „Tasilo** e nu. 
mult decit o porecli 
E un avertisment.

igor șerbu
FLORIAN BORZ

Laboratorul Facultății de Industrie ușoară din lași s-a 
format într-o mică „uzină" care dă produse finite. Muncitorii, 
maiștrii și inginerii uzinei sînt studenți, In fotografie, un as

pect din laboratorul-uzină.



ctivitatea organizațiilor
U. T. NI. de la sate

Lucrările celei de-a XX-a
sesiuni a Comitetului Executiv

al F. S. M.
La Comitetul raional 

Rupea a avut loc 
mult ședința

U.T.M. a

o atitudine

acestor lip-

U.T.M. 
nu de 

activului 
raionul U.T.M., la care au par
ticipat secretari ai organiza
țiilor U.T.M. de la sate, pro
pagandiști, activiști culturali etc. 
La ședința activului au partici
pat de asemenea tovarășii Sandu 
Gheorghe, secretar al Comitetu
lui raional al P.M.R. și Seves- 
trpan Petre, membru ai Comite
tului regional U.T.M. Stalin. 
Au fost dezbătute cu acest prilej 
sarcinile care stau în fața orga
nizațiilor U.T.M. de la sate in 
perioada de iarnă în lumina pla
nului de măsuri al Biroului C.C. 
al U.T.M.

Atît din referatul prezentat, cît 
și din discuțiile purtate, a reieșit 
că organizațiile U.T.M. de la 
sale, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au adus o con
tribuție importantă la lupta pen
tru transformarea socialistă a 
agriculturii, pentru întărirea și 
dezvoltarea economico-organiza- 
torică a unităților agricole so
cialiste.

Utemiștii au confecționat pa
nouri și grafice, în care se arată 
Cît a cîșugat în 2-3 ani un co
lectivist ori întovărășit, față de 
alți țărani muncitori cu gospo
dării individuale.

De asemenea în adunarea acti
vului, s-a arătat că organizațiile 
U.T.M. au contribuit la întărirea 
și dezvoltarea gospodăriilor agri
cole colective și întovărășirilor.

Totodată ședința a scos în 
evidență o serie de lipsuri ma
nifestate de organizațiile U.T.M. 
în îndeplinirea acestor sarcini. 
In comunele Fîntina, Mateiaș și 
altele, organizațiile U.T.M. nu 
au discutat în adunări generale 
U.T.M. deschise statutul model 
al G.A.C., nu au organizat vizite 
la G.A.C., nu au popularizat su
ficient virța nouă pe care o duc 
colectiviștii.

Comitetul raional 
fost criticat pentru că nu s-a 
ocupat suficient de îndruma
rea activității organizațiilor de 
bază U.T.M. din întovărășiri. 
Din această pricină mai sînt 
tineri care nu iau parte la 
lucrarea în comun a pămintului, 
care mai manifestă 
înapoiată.

Pentru remedierea 
suri și îmbunătățirea în perioada 
de iarnă a activității organizații
lor U.T.M. în vederea mobilizării 
tineretului la creșterea, întărirea 
și dezvoltarea sectorului socialist 
din agricultură, în ședința acti
vului s-au adoptat o seamă de 
măsuri concrete.

Astfel s-a stabilit că în pe- 
rfbada de iarnă să se organizeze 
cu tinerii cu gospodării indivi
duale mai multe vizite la gos
podăriile colective și întovărăși
rile fruntașe, mai multe întîlniri 
cu tinerii colectiviști. Tinerii cu 
gospodării individuale să fie in
vitați la seri de întrebări și răs
punsuri cu privire la viața din 
G.A.C., să fie antrenați la cercu
rile de studiere a statutului G.A.C. 
și al întovărășirilor agricole, să 
se prezinte în fața lor grafice 
comparative cu privire la deose
birile dintre veniturile colectiviș
tilor față de cele ale țăranilor 
individuali. De asemenea s-a in
dicat organizațiilor U.T.M. din 
unitățile Socialiste să invite pe 
toți tinerii din comună la activi
tățile lor, să organizeze joi și 
duminici ale tineretului, clăci, 
hore, șezători etc., apropiindu-i 
și pe această cale de gospodăria 
colectivă.

S-a stabilit de asemenea ca 
în 15 organizații de bază U.T.M. 
din gospodării colective ca: 
Drîușeni, Jibert, Jimbor, Bu- 
nești și altele să se organizeze 
brigăzi și echipe de tineret, că
rora să le fie repartizate parce
lele cu cele mai pretențioase 
culturi agricole. In roate unită
țile socialiste din agricultură se 
vor creea posturi utemiste de 
control care vor urmări bunul 
mers al lucrărilor agricole, mun
că tinerilor.

In vederea măririi contribuției 
organizațiilor U.T.M. la întări
rea sectorului zootehnic, aduna
rea activului a stabilit să se re
comande peste 100 de tineri - : 
să lucreze ca îngrijitori de ani
male. Cu acești tineri, trimes
trial. Comitetul raional U.T.M. 
Rupea va organiza consfătuiri 
privind realizările lor, populari- 
zînd experiența bună în crește
rea producției de lapte și carne, 
stimulîndu-i și ajutîndu-i să se 
perfecționeze din ce în ce mai 
mult. De asemenea s-a mai sta
bilit ca toți utemiștii și tinerii 
să fie încadrați în cercurile agro
zootehnice. deoarece cei 600 de 
tineri înscriși pînă azi, nu re
prezintă decît un foarte mic pro
cent față de posibilitățile raionu
lui.

Trecînd la dezbaterea muncii 
de educație comunistă desfășura
tă de organizațiile U.T.M., ședin
ța a analizat conținutul ihvăță-

INFORMAȚI1
La Consiliul regional A.R.L.U.S. 

din Bacău s-a deschis miercuri o 
expoziție de fotografii intitulată 
„Misiunea păcii și prieteniei*1, 
închinată vizitei în S.U.A, a to
varășului 
odată, la unul din cinematogra
fele din oraș a început să ruleze 
filmul sovietic in culori „Vizita 
lui N- S. Hrușciov în S.U.A“,

★
în cadrul marilor aniversări 

culturale inițiate de Consiliul 
Mondial al Păcii, miercuri a 
avut loc la Tg. Mureș o festivi
tate Cons 'rrută împlinirii a 50 d? 
ani de la nașterea marelui ptie1 
bulgar N- /. Vapțarov, organizată 
de Comitetul regi naț de luptă 
pentru pace, >. (A ger preț)

N. S- Hrușciov. Tot-

Ticu- 
Comăna 

consti
tuent™ 
Tinerii

mîntului politic U.T.M.. Activita
tea desfășurată de cercurile 
politice din comunele Ticu- 
sul Nou. Augustin, 
de Jos și altele a 
tuit un adevărat model 
participanții la ședință.
romîni, maghiari și germani, în
cadrați în aceleași cercuri, sînt 
ajutați în permanență de orga
nizația U.T.M. în înțelegerea 
materialului bibliografic studiat. 
De asemenea propagandiștii au 
dat o atenție deosebită acțiu
nii întreprinse de organizația de 
partid pentru colectivizarea a- 
griculturii, aducînd în cerc gra
fice comparative, făcînd vizite 
cu tinerii la gospodării colecti
ve etc. Rezult stul: toți cursanții 
acestor cercuri, împreună cu fa-

Ședința 
activului Comitetului 
raional U.T.M Rupea

miliile lor, au devenit membri ai 
gospodăriilor colective.

in ședința activului s-a discu
tat de asemenea pe larg despre 
munca culturală desfășurată de 
organizația U.T.M., despre ac
țiunile întreprinse pentru educa
rea materialist-ștlințifică a tine
retului. in ședință a fost eviden
țiată activitatea bună desfășura
tă de unele cercuri ale na’tura- 
lișlilor, cum sint cele din 
comunele Dacia, Sighet.

Ședința activului a apreciat 
faptul că organizațiile U.T.M. au 
știut să răspundă dorinței tineri
lor romîni, maghiari, germani 
de a-și petrece in comun timpul 
liber, organizînd acțiuni intere
sante și educative în acest scop. 
Tinerii romini, germani și ma
ghiari din comunele Hermana, 
Drăușei. Căciulata și altele, al
cătuiesc formații unice, corale, de 
teatru, echipe de dansuri, învă- 
țînd și cintînd împreună cîntece 
populare în limbile romînă, ma
ghiară și germană.

Totodată, în ședință s-a arătat 
că deși s-a deschis învățămîntul 
politic în toate organizațiile de 
bază U.T.M., în multe locuri el 
nu se desfășoară încă la nivelul 
dorit. In cercurile politice din 
comuna Mateiaș și altele se 
fac unele confuzii care 
sînt lămurite de către

nu 
pro

pagandiști. problemele economice 
și politice ale satului nu sînt a- 
duse în discuția cursanților. Da
torită activității monotone a a- 
cestor cercuri tinerii au început 
să lipsească.

Criticînd lipsurile existente în 
activitatea unor organizații 
U.T.M. în ceea ce privește an
trenarea întregului tineret la ac
tivitatea căminului cultural, to
varășul Nicolae Pelei din comu
na Drăușeni a vorbit și despre 
unele greutăți pe . care le fac unii 
directori ai căminelor culturale 
în antrenarea întregului tineret 
la activitatea căminului.

— In comuna noastră — a 
spus vorbitorul — tovarășul 
Zoltan Deszi nu deschide cămi
nul cultural dacă tinerii nu plă
tesc o ,,chirie“ de 30 de lei pe 
zi, iar practica aceasta greșită 
este sprijinită și de tovarășul 
Ion Lurtgu, secretarul sfatului 
popular comunal.

Tinerii au criticat de aseme
nea faptul că în unele sate ca 
Văleni, Mercheasa etc, căminele 
culturale au fost transformate în 
magazii de cereale. Ei au cerut 
secției de învățămînl și cultură 
a sfatului popular raional să ia 
măsurile necesare pentru a lăsa 
căminele culturale să-și îndepli
nească menirea pentru care au 
fost create.

Pentru a se îmbunătăți munca 
de educație comunistă desfășura
tă de organizațiile U.T.M. în 
perioada de iarnă. în ședința ac
tivului au fost adoptate o seamă

Una dintre materiile predate îa 
Școala de meserii din Bacău 
este și sculptura în lemn, lată în 
fotografie cîțiva elevi strînși în 
jurul profesorului, la o explicație 

practică.
Foto : P. POPESCU

pentru
Ce pot face tinerii 

economisirea aterialului lemnos
(Urmare din pag. l-a)

ce mo*

plenare 
că în

tere la defecțiuni după 
bila este finisată.

Documentele recentei 
a C.C. al P.M.R. arată 
anul 1960 se vor construi noi 
fabrici de mobilă. Tineretul tre
buie să se străduiască să învețe 
bine mfeseria pentru a mînui 
cu pricepere utilajele moderne 
cu care vor fi înzestrate aceste 
fabrici, pentru a face față ce
rințelor mereu cresCînde ale 
cumpărătorilor. Pentru aceasta 
e bine co organizațiile U.T.M. 
să dezvolte în masa de tineret 
o largă acțiune pentru însuși
rea și generalizarea celor mai 
înaintate metode de muncă care 
să ducă la reducerea consu
murilor Specifice, la îmbunătă
țirea calități mobilei.

In vederea reducerii consu
lului specific la fiecare tip de 
nobilă, este necesar ca tinere- 
ul Fabricii de plăci aglome- 
ate din lemn de la Brăila, - 
pre ,cp i'tituie majoritatea mun- 
ItaF’ — acostai fabrici, - să 
imit ■ ' "pi.inderilor producă

toare de mobilă plăcile in di- 

de măsuri. întregul activ U.T.M. 
va sprijini și mai mult îmbună
tățirea conținutului activității 
cercurilor politice U.T.M. De a- 
semenea s-a indicat ca, periodic, 
această problemă să fie analiza
tă în adunările generale U.T.M. 
De asemenea, la cererea tineri
lor maghiari și germani, s-a ho- 
tărît ca în fiecare comună să ia 
ființă cercuri de învățarea lim
bii romîne. De asemenea, dezvol- 
tînd experiența bună căpătată în 
ceea ce privește organizarea m 
comun a petrecerii timpului li
ber al tinerilor romîni, maghiari, 
germani, s-a stabilit organizarea 
în toate comunele din raion a 
șezătorilor, clăcilor, horelor, se
rilor prieteniei, serilor de între
bări și răspunsuri, a diferitelor 
concursuri eu participarea tutu
ror tinerilor din comuna respec
tivă. In perioada de iarnă se 
va organiza vizitarea de către 
tinerii țărani muncitori romîni, 
maghiari și germani a Capi
talei patriei noastre, a Orașului 
Stalin, a Constanței și a altor 
localități

în atenția activului au stat de 
asemenea și problemele Întăririi 
continue a vieții interne de or
ganizație. A fost subliniată preo
cuparea pe care a avut-o în ul
timul timp comitetul raional 
U.T.M. pentru îmbunătățirea mun. 
cii comitetelor comunale U.T.M. 
In mod deosebit ședința activu
lui s-a oprit asupra felului în 
care organizațiile U.T.M. se o- 
cupă de pregătirea celor mai 
buni și merituoși tineri în vede
rea primirii lor în U.T.M.

Cu toate succesele realizate în 
aceste direcții s-a arătat că or
ganizațiile U.T.M. vor trebui să 
se ocupe mai atent de aceștia, 
să-i ajute să înțeleagă scopul șl 
sarcinile organizației noastre re
voluționare de tineret.

Este nevoie ca odată cu pri
mirea în U.T.M. a celor mai 
buni tineri — au spus mai mulți 
vorbitori — organizațiile de bază 
U.T.M. să le încredințeze sarcini 
concrete pe măsura capacității 
și pregătirii lor, să-i contro
leze și să-i ajute să le îndepli
nească.

Participanții Ia discuții și-au 
exprimat convingerea că sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, cu sprijinul co
muniștilor, se va putea ridica 
munca organizațiilor U.T.M. în 
perioada de iarnă la un nivel și 
mai înalt.

1. PETRU
ION TEOHAR1DE

mensiunile cerute pentru a în
lătura risipa unei importante 
cantități de material. De ase
menea, fabricile de mobilă tre
buie să continuie mai departe 
și cu mai multă perseverență 
folosirea cu grijă a fiecărei 
bucăți de cherestea.

Muncitorilor din construcții le 
revine de asemenea în anul 
1960 sarcini care întrec cu mult, 
prin volumul și complexitatea 
lor, realizările medii anuale de 
pînă acum. In viitor vor fi date 
in funcțiune noi capacități de 
producție, va începe construcția 
unor noi obiective industriale 
și vor fi date în folosință oa
menilor muncii - așa cum pre
văd documentele plenarei - 
31.000 apartamente, cu 50 Ic 
sută mai mult decit în acest 
an. Creșterea în 1960 a volumu
lui de construcții în țara noa
stră implică în același timp și 
folosirea unei mai mari canti
tăți de material lemnos. In acest 
an, unele șantiere au avut un 
consum redus de cherestea pe 
milionul de lei construcție mon
taj. Astfel, pe șantierul Fabricii 
de cărămizi și țigle de la Jîn-

La școala populară de arta din Oradea, numeroși tineri 
citori, elevi, funcționari primesc îndrumarea necesară perfecțio
nării talentului lor. In foto : Oră de studiu la secția de artă 

plastică.

In ziua de 16 decembrie a.c, 
s-a întrunit Comisia de politică 
externă a Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne sub preșe
dinția tov. Mihail Cruceanu, pen
tru a lua în dezbatere Apelul 
Adunării Populare Supreme a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene cu privire la unificarea 
pașnică și pe baze democratice a 
Coreei.

Exprimîndu-și adînca simpatie 
pentru poporul coreean, Comisia 
de politică externă a Marii Adu
nări Naționale consideră că li
chidarea situației anormale care 
s-a creat în Coreea în urma ce
lui de-al doilea război mondial 
și realizarea unui stat coreean 
unit, democratic și independent

ÎNCEPUT promițător
Tncă cu mult timp înainte de 

sosirea perioadei de reparații 
capitale la tractoare, tinerii me
canizatori de la S.M.T. Rădăuți, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
au început pregătirile necesare. 
Astfel, ei și-au asigurat din 
vreme piesele de schimb, au 
sprijinit prin muncă voluntară 
lucrările de mărirea suprafeței 
atelierului mecanic cu încă 200 
m.p. și au lucrat la instalarea 
a două bancuri de probă pen- 

u
dârei s-au construit 33 m.c. 
cherestea pe un milion lei con
strucții montaj. Acest consum 
redus se datorește faptului că 
pe șantier s-a folosit un pro
cent mare de elemente prefabri
cate care s-au turnat direct pe 
șantier. Nu același lucru se 
poate spune de șantierul fabri
cii de mobile din lași unde 
consumul a ajuns la 67 mc da
torită folosirii de ședuri mono
lite, care au cerut un consum 
mare de cherestea.

Organizațiile U.T.M. de pe 
șantiere au posibilitatea să 
mobilizeze întreg tineretul la 
folosirea mai rațională a lem
nului. Trebuie înlăturată risipa 
de cherestea care mai persistă 
pe unele șantiere. In acest scop, 
trebuie făcută o triere a mate
rialului lemnos ieșit din circuitul 
producție; din acesta s-ar putea 
confecționa panouri ce pot fi 
bine folosite la lucrările auxi
liare de organizare a șantieru
lui, pentru care se mai între
buințează în prezent material 
necesar la lucrări mai impor
tante. Ar fi bine ca tinerii de

ar constitui o contribuție impor
tantă la consolidarea păcii în 
lume. Menținerea trupelor străi
ne în Coreea de Sud, reprezintă 
principala piedică în calea uni
ficării pașnice și democratice a 
Coreei, un factor de încordare a 
relațiilor internaționale.

Comisia de politică externă o
Marii Adunări Naționale a R.P- 
Romîne și-a exprimat convin
gerea că nobilele aspirații spre 
unitate națională, independență și 
pace ale întregului popor coreean 
vor găsi sprijinul sincer al tutu
ror celor care doresc pacea și că 
se va putea trece grabnic la apli
carea măsurilor practice menite 
să asigure unificarea Coreei pe 
baze pașnice și democratice.

tr<j rodarea motoarelor de por. 
nire a tractoarelor și încerca
rea blocurilor de motor.

Cu toate că a trecut puțină 
vreme de cînd au început repa
rațiile capitale, tinerii mecani
zatori de la S.M.T. Rădăuți au 
reușit să revizuiască și să repa
re 9 tractoare, 2 semănători și 
4 polidiscuri.

TRAIAN MALEȘ 
corespondent voluntar

de 
de

pe șantiere să ia inițiativa 
a colecta toate spărturile 
cherestea care nu mai sînt apte 
pentru construcție și să le pună 
la dispoziția fabricilor de celu
loză.

In vederea reducerii consu
mului specific trebuie acordată, 
de asemenea, o atenție deose
bită la decofrare, pentru a nu 
se distruge cheresteaua în 
scopul folosirii ei de mai multe 
ori. Sînt pilduitoare inițiativele 
care au loc în cadrul unor bri
găzi de pe șantierele de con
strucții în dorința de a folosi 
cit mai bine materialul lemnos. 
Bunăoară, brigada condusă de 
Vegh r ................
parte i 
sit la 
Piața 
tală, 
cofrat 
ori cît 
aducînd o economie de 20 mc 
de cherestea. La blocurile 3 ți 
5 de pe același șantier munci
torii au executat unele cofraje 
din material recuperat economi
sind circa 8 mc. Asemenea ac-

din care fac 
tineri, a folo- 
blocurile din 

i din Capi- 
lemnos de-

Gabriel, < 
o serie de 
unul din

Republicii 
materialul 
de 7-8 ori în loc de 4 

: era prevăzut în deviz,

In ședința de marți după- 
amiază, în continuarea discuții
lor a luat cuvîntul Brutyo Ja- 
nos, secretar genera! al Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R.P. Ungară. El s-a referit la 
unele aspecte ale muncii de pro
pagandă, subliniind necesitatea 
intensificării acestei munci și a 
urmăririi eficacității ei. Vorbind 
despre problema întăririi relații
lor cu diferitele organizații sin
dicale neafiliate la F.S.M., el a 
arătat că o metodă bună de 
muncă, experimentată de sindi
catele din R.P. Ungară este în 
special consolidarea legăturilor 
cu sindicatele din acele țări cu 
care există deja relații tradițio
nale.

Luînd cuvîntul, Agostino No- 
vella, președintele Federației 
Sindicale Mondiale, secretar ge
neral al Confederației Generale 
a Muncii din Italia, s-a ocupat 
de condițile concrete de dezvol
tare a mișcării muncitorești in
ternaționale.

Relevînd necesitatea unirii tu
turor forțelor progresiste pen
tru contracararea acțiunilor mo
nopolurilor, vorbitorul a insistat 
asupra faptului că trebuie valo
rificată pe deplin capacitatea de 
luptă a clasei muncitoare care 
și-a dovedit eficacitatea în repe
tate rînduri, și că trebuie îmbi
nată totdeauna lupta pentru rea
lizarea dezarmării cu cea pen
tru satisfacerea revendicărilor 
economice. Agostino Novella s-a 
referit în continuare la actuala 
situație internațională, scoțînd 
în evidență schimbarea substan
țială inregistrată în raportul de 
forțe pe arena internațională in 
favoarea socialismului și a pă
cii. El a arătat că deși au fost 
obținute succese în slăbirea în
cordării, vigilența clasei munci
toare trebuie să fie mereu trea
ză, deoarece cercurile imperia
liste depun toate eforturile pen
tru menținerea „războiului rece“ 
și pregătirea unui „război cald“.

In prezent, cînd mișcarea 
populară pentru apărarea păcii 
este din ce în ce mai puternică, 
capabilă să zădărnicească pla
nurile demente ale cercurilor a- 
gresive, F.S.M. își va intensifica 
activitatea sa închinată unirii 
tuturor forțelor care militează 
pentru apărarea păcii.

In continuarea discuțiilor a 
luat cuvîntul Georges Vanhaute, 
secretar general al Uniunii In
ternaționale a Sindicatelor din 
industria chimică, petrol și si
milare. El a analizat evoluția 
mișcării sindicale mondiale, re- 
levind modificarea în raportul 
de forțe în favoarea F.S.M., a 
cărei influență crește neîncetat. 
In intervenția sa, vorbitorul s-a 
ocupat de metodele cele mai in
dicate de luptă 
ței comune“ și 
pe care le are 
oamenii muncii.

Luînd ouvîntul, tovarășul Ig- 
nacy Loga Sowinski, Vicepreșe
dinte al F.S.M., președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P. Polonă, a arătat că 
în prezent omenirea este mar
toră a falimentului politicii 
„războiului rece“. Referindu-se 
la propunerile sovietice de de
zarmare generală și totală, el a 
subliniat că elaborarea de către 
F.S.M. a unui program comun 
de muncă al sindicatelor și ma
selor muncitoare din întreaga 
lume în vederea atingerii acestui 
deziderat al omenirii, ar avea o 
importanță deosebită.

Vorbitorul a sprijinit propu
nerea secretariatului F.S.M. în 
legătură cu convocarea unei 
conferințe sindicale mondiale 
pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale. El a insistat asupra 
necesității intensificării activită
ții de informare și propagandă 
a F.S.M. și a subliniat că în 
lupta împotriva militarismului 

împotriva „pie- 
a consecințelor 
aceasta pentru

de cherestea

țiuni trebuie extinse pe toate 
șantierele din țară.

De asemenea pentru reduce
rea consumului 
pe șantiere este necesară extin
derea pe scară largă a folosi
ri panourilor de cofraj de in
ventar. O experiență valoroasă 
în această direcție s-a dobîn- 
dit la construirea celor 1.000 
de apartamente din Piața Re
publicii din Capitală unde s-au 
folosit aceste panouri. In acest 
fel consumul de cherestea pe 
milionul de lei construcție mon
taj a ajuns la 35 mc.

Recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. a subliniat necesitatea 
reducerii continue a consumu
rilor de material lemnos. Tine
retul care lucrează în exploată
rile forestiere, in industria lem
nului, pe șantierele de construc
ții este chemat să studieze 
să aplice experiența 
dobindită de cele 
brigăzi, și să-și 
toate forțele pentru 
consumului de material lemnos, 
contribuind astfel la indeplinl- 
rea sarcinilor puse de partid.

Și 
înaintată 

mal bune 
concentreze 

reducerea

pe plan național și
1 în lupta pentru

vest-gerrnan, pentru dezarmare 
și coexistență pașnică se creează 
condiții optime pentru realizarea 
unității de acțiune a oamenilor 
muncii și sindicatelor din toate 
țările.

A luat apoi cuvîntul, Tjugito, 
președintele Uniunii Internațio
nale a Sindicatelor muncitorilor 
agricoli și forestieri, reprezen
tantul sindicatelor din Indone
zia. Referindu-se la problema 
dezarmării generale și totale, el 
a relevat că aceasta este o re
vendicare a tuturor popoarelor 
și constituie o bază materială 
pentru realizarea unității de ac
țiune a sindicatelor de diferite 
orientări. In continuare vorbito
rul s-a referit la sarcinile sindi
catelor în lupta împotriva cercu
rilor reacționare ostile dezarmă
rii și păcii, care vor să profite 
de „războiul rece“, pentru a su
prima, chiar prin forța armelor, 
drepturile sindicale și libertățile 
democratice ale oamenilor mun
cii.

Luînd cuvîntul, tov. Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv al F.S.M., președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P. Romînă, a subliniat 
rolul determinant pe care-1 au în 
destinderea internațională conso
lidarea și dezvoltarea continuă a 
sistemului mondial al socialismu
lui in frunte cu Uniunea Sovie
tică. Aceste succese influiențea- 
ză în mod hotărîtor raportul de 
forțe în lume, izolează cercurile 
reacționare și exercită o influ
ență deosebită asupra maselor 
muncitoare din întreaga lume. 
Există astfel condiții mai favo
rabile ca oricind. care trebuie 
folosite la maximum pentru con
solidarea și lărgirea unității de 
acțiune a sindicatelor și oameni
lor muncii 
internaționa 
pace, dezarmare, libertăți demo
cratice, condiții mai bune de 
muncă și de viață. In această 
luptă, o contribuție tot mai mare 
o pot aduce și departamentele 
profesionale ale F.S.M. care tre
buie însă sprijinite mai pe larg 
de sindicatele pe ramuri.

Lupta pentru dezarmare gene
rală și totală și înfăptuirea ce
lorlalte revendicări ale oameni
lor muncii, nu va fi o luptă de 
scurtă durată. Faptul că anu
mite cercuri susțin încă politica 
„războiului rece“, ne arată că e 
necesar să fim în continuare vi
gilenți, să combatem cu fermi
tate această politică.

Referindu-se la propunerea Se
cretariatului F.S.M. cu privire 
la convocarea unei conferințe 
sindicale mondiale pentru dezvol
tarea schimburilor comerciale, 
vorbitorul a apreciat deosebita 
ei însemnătate subliniind că dez
voltarea acestor schimburi poate 
contribui la scăderea șomajului, 
ridicarea nivelului de trai, Ia 
întărirea înțelegerii și încrede
rii reciproce între popoare.

Vorbind în continuare despre 
unele aspecte ale muncii de pro
pagandă, tov. Gheorghe Apostol 
a arătat că e necesară îmbună
tățirea popularizării succeselor 
construcției socialismului șj co
munismului și demascarea cu 
mai multă tărie a propagandei 
anticomuniste care urmărește să 
abată atenția maselor muncitoa
re din țările capitaliste de la 
lupta pentru interesele lor vitale. 
In felul acesta, oamenii muncit 
din țările capitaliste vor fi aju
tați să găsească răspunsuri la o 
serie de întrebări in legătură cu 
viața și activitatea oamenilor 
muncii din țările socialiste. Pen
tru îmbunătățirea muncii de pro. 
pagandă, ar fi de asemenea util 
sa aibă loc întîlniri periodice în
tre tovarășii care lucrează în a- 
ceste probleme din țările socia
liste și capitaliste.

Sindicatele din R. P. Romînă, 
a arătat în încheiere vorbitorul, 
vor da toată contribuția lor la 
înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de Sesiunea Comitetului 
Executiv.

★
Miercuri dimineața au conti

nuat discuțiile pe marginea ra
portului prezentat de tov. Louis 
Sai liant.

A luat cuvîntul Roberto Lara, 
membru al Comitetului Executiv 
al F.S.M. El a arătat că oame
nii muncii din țările Americii 
Latine consideră dezarmarea 
drept o revendicare principală. 
In continuare vorbitorul a tre
cut în revistă acțiunile între
prinse de sindicatele și de cele
lalte organizații progresiste din 

America Latină, în lupta împo
triva imperialismului, pentru 
pace. In intervenția sa, vorbito
rul a subliniat importanța con
vocării unei conferințe sindicale 
mondiale pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale.

Todor Prahov, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P. Bulgaria, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al F.S.M., a vorbit apoi des
pre activitatea de propagandă 
și agitație dusă de F.S.M. și 
centralele sindicale naționale a- 
filiate. El a fost de părere că a- 
ceastă muncă trebuie să se ba
zeze pe obiective concrete și să 
îmbrace forme tot mai variale, 
pentru a avea mai mare efica
citate. Vorbitorul a subliniat că 
lupta pentru apărarea păcii, 
pentru dezarmarea generală și 
totală, pentru progres social, 
trebuie să aibă un caracter con
tinuu.

Trăgînd concluziile asupra 
discuțiilor, tov. Louis Saillant, 
a constatat acordul deplin al 
membrilor Comitetului Executiv 
asupra schimbărilor survenite în 
raportul de forțe în lume și a 
expus ideile principale ale re
zoluțiilor ce vor fi supuse apro
bării Comitetului Executiv. EI 
a propus ca principala lozincă a 
pregătirilor pentru ziua de 1 
Mai 1960, și a manifestațiilor ce 
vor avea loc cu acest prilej să 
fie luptă pentru dezarmare ge
nerală, totală și controlată.

în campania pentru pace și 
dezarmare, — a spus tov. Louis 
Saillant — chiar dacă oamenii 
muncii constată progrese în slă
birea încordării relațiilor inter
naționale, ei nu trebuie să uite 
că primejdia „războiului rece“ 
mai persistă și deci trebuie să 
fie mereu vigilenți. Această vi
gilență trebuie să se manifeste 
înainte de toate, față de activi
tatea militariștilor germani care 
au ajuns din nou la putere în 
Germania Occidentală, precum 
și față de acțiunile militarismu
lui japonez, sprijinit de trustu
rile din Statele Unite.

Sesiunea Comitetului Executiv 
a trecut apoi la discutarea ce
lui de-al doilea punct 
de zi.

Au fost prezentate 
secretariatului F.S.M, 
la prevederile bugetare pe anul 
1960 și raportul Comisiei de 
Cenzori asupra gestiunii finan
ciare a F.S.M., pe anul 1958.

Lucrările sesiunii"continuă.

al ordinei

raportul 
cu privire

A apărutPresa Noastră“JJ

Organul Uniunii Ziariștilor 
" “ ““ ................... .11

al

so-

din R.P.R. Anul IV—Nr. 
(43)—noiembrie 1959 

Primul Congres Unional 
Ziariștilor Sovietici 

N. S. HRUȘCIOV : Presa 
vietică trebuie să fie cea 
mai puternică și cea mai 
combativă (Cuvîntarea ros
tită la recepția organizată 

de Uniunea Ziariștilor So
vietici la Kremlin).

AL. CIMPEANU ; Ziariști so
vietici — ajutoare de nă
dejde ale partidului.

PAVEL SATIUKOV: Rapor
tul cu privire la activitatea 
Biroului organizatoric și 
sarcinile Uniunii Ziariștilor 
Sovietici. Lucrările Congre
sului. Rezoluția adoptată 
de Primul Congres Unio
nal al Ziariștilor Sovietici. 

SERGIU FARCAȘAN : O 
chestiune care ne privește 
pe toți.

Prof. univ. J. BYCK : Limba 
ziarelor noastre.

H. ZALIS ; Cerințe firești și 
cîteva datorii neplătite.

PAUL MARIAN: Pe „teme 
cetățenești".

AL. RAICU : Despre aspectul 
grafic al oîtorva ziare ra
ionale.

I. PANAIT: Cum lucrează 
redacția ziarului „Muncito
rul forestier“ cu corespon
denții voluntari.

Dr. B. GRUIA : Există o igi
enă a muncii ziaristice ?
— Curs de stenografie fără 
profesor (Lecția I-a).

EUG. IAROVICI : Curs de 
fotografie pentru ziariști 
(II).

Cărți scrise de zia
riști — Note — De peste 
hotare — Din cuprinsul 
revistelor Uniunilor de zia
riști frățești.



Tineretul 
este pentru pace 

și dezarmare

I

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XII-a sesiune

Mitingul organizat de 
Secretariatul F.M.T.D. 

la Budapesta
BUDAPESTA 16 (Ager

pres).— In sala sporturilor 
a Stadionului Popular din Bu
dapesta a avut loc un miting 
al tineretului in apărarea pă
cii, organizat de Secretaria
tul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat împre
ună cu Comitetul Central și 
Comitetul orășenesc Budapes
ta ale Uniunii Tineretului Co
munist din Ungaria.

Mitingul s-a desfășurat sub 
lozinca luptei pentru dezarma
rea generală și totală.

Reprezentanții tineretului 
din Budapesta, a spus Zoltan 
Komocsin, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist din Ungaria, care 
a luat cuvîntul la miting, 
s-au întrunit pentru a spri
jini încă o dată propunerile 
guvernului Uniunii Sovietice 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Z. Komocsin 
a chemat tineretul ungar să-și 
dedice toate forțele și cu
noștințele luptei pentru înflo
rirea continuă a patriei lor, 
pentru pace în întreaga lume.

Christian Echard, secreta
rul general al F.M.T.D., care 
a luat apoi cuvintul, a subli
niat uriașa importanță a pro
punerilor sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală. Niciodată, a spus el, 
n-a avut o declarație guver
namentală un răsunet atît de 
mare, nu a atras atitea simpa
tii și n-a produs atîta însufle
țire în rîndul tineretului lumii 
ca propunerile de dezarmare 
generală și totală prezentate 
de N. S. Hrușciov la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. 
Echard a spus că tineretul 
are datoria să participe în 
modul cel mai activ la miș
carea pentru sprijinirea aces
tor propuneri.

Tn fața participanți'or la 
miting au luat apoi cuvîntul 
reprezentanți ai tineretului din 
Asia, Africa și America.

Mitingul s-a încheiat cu 
intonarea Imnului tineretului 
democrat.

In timpul marii greve a oțelarilor americani poliția a intervenit 
In nenumărate rînduri folosind tot soiul de procedee brutale 
menite să împrăștie pe demonstranți, in fotografia.de mai șuș 
puteți urmări o astfel de ciocnire care a avut loc între polițiști 
și oțelarii de la întreprinderea Allis - Chalmers din Pittsburg.

Din toate colturile lumii
„SUPREMUL PARADOX“ 
AL ISTORIEI AMERICANE

în editura newyorkeză „World 
Publishing Co.“ a apărut „Tra
gedia diplomației americane“, de 
profesorul universitar William 
Appleman Williams. Cartea lui 
Williams este un studiu a ceea 
ce el numește „supremul para
dox al istoriei americane“, în. 
țelegînd prin aceasta faptul că 
deși Statele Unite se găsesc „în 
culmea puterii lor“ totuși „ele 
eșuează tot mai mult în strădu
ințele lor de a inspira, conduce 
și reforma lumea“ după propriul 
lor chip. Autorul atribuie eșecul 
acestor încercări politicii S.U.A. 
„formulată pentru a corespunde 
necesităților capitalismului mo
nopolist“ și face un istoric al 
acestei politici numită „politica 
ușii deschise“, astfel cum a fost 
aplicată față de Cuba, Filiipine și 
China, înainte și după cele două 
războaie mondiale, precum și în 
perioada „războiului rece“ pînă 
în ajunul conferinței de la Ge
neva a miniștrilor de afaceri ex- 
terne.

„Un număr orescînd de ameri
cani, sorie Williams în ultima 
parte a cărții sale, au început 
să se alăture milioanelor de oa
meni din restul lumii care afir
mă faptul elementar că omul se 
naște în vederea unor eforturi 
mai rodnice decît războiul rece... 
Se pare că Dulles nu și-a dat 
seama de faptul că ducea o po
litică care devenise negarea spi
ritului uman“.

COCKTAIL LA ROMA CU PRILE
JUL VIZITEI PROF. DR. A ASLAN

Numeroase ziar» ital'ene con
tinuă să se ocupe pc larg de cer. 
cetările medicilor romini de la 
Institutul de geriatrie „Prof. dr. 
C. I. Parhon“ din București în 
lupta împotriva bătrîneții și su
bliniază cu Interes rezultatele 
obținute în acest domeniu de 
cercetătorii romîni.

Cu prilejul prezenței tn Italia 
a prof. dr. A. Aslan, ministrul

Ideea colaborării 
internaționale 
cîștigă teren

Tratatul cu privire la Antarc
tica — important document 

internațional
BUENOS AIRES 16 (Ager- 

pres). — TASS transmite: C01 
initetul argentinian pentru apă
rarea păcii a dat publicității o 
declarație în care salută semnai 
rea tratatului cu privire la An
tarctica. Acest tratat, se spune 
în declarație, este un important 
document internațional pregătit 
și aprobat în numele colaborării 
și al slăbirii încordării, așa cum 
cer popoarele.

Tratatul cu privire la Antarc
tica, se subliniază în declarație, 
va servi drept exemplu pentru 
pregătirea și încheierea unor 
acorduri cu privire la interzicerea 
producției și experimentării ar
mei nucleare, cu privire la dei 
zarmarea generală și totală, 
care ar face posibilă folosirea 
spre binele omenirii a mijloace- 
lor cheltuite în prezent pentru 
producția armelor ucigătoare și 
pentru întreținerea forțelor ar
mate.

N. S. Hrușciov: Lupta pentru 
pace este datoria tuturor 

oamenilor
PRAGA 16 (Agerpres). — La 

16 decembrie la Praga și-a în
cheiat lucrările cel de-al doilea 
congres al Comitetului național 
pentru pace al clerului catolic 
din Republica Cehoslovacă la 
la care au participat 1.300 de 
preoți și alte personalități clerii 
cale.

După cum transmite agenția 
TASS participanții la congres 
au ascultat cu mare atenție me
sajul adresat congresului de 
către N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. ca răspuns la scrisoa
rea adresată șefului guvernului 
sovietic de către Comitetul na
țional pentru pace al clerului ca
tolic din R. Cehoslovacă.

N. S. Hrușciov exprimă în me
sajul său recunoștință acestui

R. P. Romîne la Roma, dr. Ște
fan Cleja, a oferit în saloanele 
legației un cocktail la care au 
participat numeroase personali, 
tăți de seamă din domeniul me
dicinii. directori ai ziarelor me
dicale, ziariști.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„DELICTUL" DE A LUPTA 
PENTRU PACE 

IN ANGLIA

Șase activiști al „Comitetului 
extraordinar pentru adoptarea 
unor măsuri concrete de luptă 
împotriva războiului nuclear" au 
fost condamnați de un tribunal 
corecțional din Londra la două 
luni închisoare pentru difuzare 
de manifeste, "tn ca'e partizanii 
păcii sint chemați să organizez» 
in ziua de Anul Nou o manifes
tație la baza de rachete din 
Harrington (Northamptonshire). 
Tribunalul l-a acuzat de organi
zare de acțiuni ..care pot încălca 
ordinea publică“.

Cel condamnați au refuzat sd 
declare că nu vor participa la 
această manifestație.

MĂSURI DE COORDONARE 
SAU CONCEDIERI IN MASAT

Intr-o declarație făcută la 
Londra, președinte e industriei 
carbonifere a Angliei a declarat 
că în viitorul apropiat vor fi 
luate în industria carboniferă en. 
gleză o serie de măsuri denumite 
„măsuri de coordonare a produc, 
(iei carbonifere eu nivelul cerin. 
țelor“. In urma acestor măsuri, 
pină în anul 1965 vor fi închise 
în Anglia peste 200 de mine, tn 
urma cărora peste 60.000 de mi
neri vor fi lăsați pradă șoma
jului.

PREMIERA OPEREI „RĂZBOI 
Șl PACE“ LA MOSCOVA

La 15 decembrie, pe scena Tea
trului Mare din Moscova a avui 
loc premiera operei „Război și 
Pace“ de Serghei Prokofiev. Pen. 

comitet „pentru hotărîrea de 
a sprijini și pe viitor in mod 
activ politica pașnică a Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei și celor
lalte țări ale puternicului lagăr 
socialist, de a lupta fără preget 
pentru înfăptuirea propunerilor 
cu privire la dezarmarea genera
lă și totală".

„Lupta pentru pace, serie pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., este datoria tuturor 
oamenilor planetei noastre, indi
ferent de convingerile lor politice 
și de concepțiile lor religioase“.

Voci în spiritul păcii 
în R.F.G.

BONN 16 (Agerpres). — La 
Bonn a avut loc sub președinția 
cunoscutului fruntaș al vieții pu
blice din Germania Occidentală, 
Wilhelm Elfes, o ședință a pre
zidiului „Uniunii germanilor 
care luptă pentru unitate, pace 
și libertate", care a examinat si
tuația internațională și a discutat 
sarcinile acestui partid pentru 
anul viitor.

!n comunicatul publicat după 
terminarea ședinței in buletinul 
„1 nformazionsdienst fur Presse 
und Rundfunk", se subliniază că 
anul 1959 este un an de cotitură 
in dezvoltarea politică a epocii 
postbelice. Recunoașterea faptu
lui că metodele „războiului rece“ 
nu mai sint '•plicabile, înseamnă 
o nouă eră in tratative, „tn timp 
ce orizontul internațional se înse
ninează — se spune în comunicat 
— situația politică in Republica 
Federală devine tot mai sumbră“, 
tn comunicat se remarcă că oa
menii care protestează împotriva 
înarmării atomice a R.F. Germa
ne sint supuși represiunilor, în 
timp ce cei care fac propaganda 
războiului sint sprijiniți în mod 
oficial.

Toate acestea arată, se spune 
mai departe în comunicat, cit de 
necesară este reorientarea politi’ 
cil R. F. Germa-ne. Participanții 
la ședință relevă marea impor
tanță pe care o are conferința 
la nivel înalt ce urmează să aibă 
loc. „Pentru a se folosi în mod 
deplin această posibilitate — se 
subliniază în comunicat — este 
necesar ca cele două state germa
ne să participe la conferință",

Vizita unui grup 
de ziariști romîni 

în U. R. S. S.
MOSCOVA 16. — Corespon

dentul Agerpres- transmite: Azi 
dimineață la invitația Uniunii 
Ziariștilor Sovietici a sosit la 
Moscova un grup de ziariști ro
mîni, condus de tov. Teodor Ma
rinescu, vicepreședinte al Uniu
nii Ziariștilor din R.P. Romînă, 
director general al Agerpres.

La sosire oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai 
Uniunii Ziariștilor Sovietici, ai 
agenției TASS, precum și ai 
Ambasadei R. P. Romîne la 
Moscova.

în timpul vizitei de două săp- 
tămîni, ziariștii romini vor avea 
prilejul să cunoască aspecte ale 
vieții economice și culturale a 
Moscovei, Leningradului, Gruziei 
și Azerbaidjanului și vor avea 
întîlniri cu colegii lor sovietici.

tru punerea tn scenă a acestei 
opere monumentale s-a lucat a- 
proximativ trei ani. „Război Și 
Pace" este prima operă a lui 
Prokofiev pusă in scenă la Tea. 
trul Mare.

Opera Iul Prokofiev „Război și 
Pace“ a fost creată in anii celui 
de-al doilea război mondial șl 
pusă pentru prima dată in scenă 
in anul 1946. la Teatrul Mic de 
Operă din Leningrad.

EȘECURI IN LANȚ
După cum anunță agenția A. 

ssociated Press, experimentarea 
de către comandamentul arma
tei terestre al S.U.A. a unei na- 
chet-e de tip „Nike.Hercules“ sia 
soldat cu un nou eșec.

Agenția precizează că racheta 
a făcut explozie la numai 20 de 
secunde după lansarea ei, dea
supra bazei armatei terestre din 
Alaska.

Cauzele exploziei nu se cu
nosc.

Acest nou eșec survine la 
scurtă vreme după eșuarea expe. 
rienței cu un alt tip de rachetă 
— „Titan".

FAVORITUL LUI ADENAUER 
NU SE DEZMINTE

îndată după înapoierea sa din 
Europa de la Congresul Confe
derației internaționale a sindica
telor libeie, președintele A F.L.- 
C.I.O., G. Meany. a făcut o de. 
clarație provocatoare în care s-a 
pronunțat împotriva încheierii a- 
cordului sovieto-american cu pri
vire la efectuarea unor schimburi 
în domeniile științific, tehnic și 
cultural care fusese semnat ia 
Moscova la 21 noiembrie.

Acest lider sindical al S.U.A. 
a fost nemulțumit îndeosebi de 
pasajul în care se arată utilita- 
tea unui schimb de delegații sin
dicale între Uniunea Sovietică și 
Statele Unite. Dedîndu-se la a- 
tacuri grosolane împotriva sin. 
d'catelor sovietice, Meany a con
firmat că organizația A.F.L.- 
C.I.O. pe care o conduce este îm. 
potriva oricărui schimb de dele
gații cu U.R.S.S.

Sosirea unui delegat mult iubit de monopoluri. 
Desen de V. TIMOG 

„Unitatea atlantică“ — 
un edificiu șubrezit 

de divergențe
Lucrările sesiunii Consiliului Ministerial al N.A.T.O.

PARIS 16 (Agerpres). — In 
continuarea lucrărilor sesiunii 
Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O., in ședința din dupâ- 
amiaza zilei de 15 decembrie au 
luat cuvintul miniștrii de Ex
terne ai aproape tuturor țărilor 
membre ale alianței. In interven. 
țiile lor ei au susținut în gene
ral teza continuării și intensi
ficării pregătirilor militare. In 
același timp insă, după cum su
bliniază agenția France Presse 
intr-un comentariu, aproape toți 
miniștrii au recunoscut realitatea 
destinderii intervenite in ultima 
vreme în relațiile internaționale. 
Așa se explică faptul că nume
roși vorbitori, deși s-au pronun
țat pentru continuarea politicii 
de militarizare, au cerut, in ace
lași timp, „readaptarea“ pactu
lui nordatlantic.

Ministrul Ue Externe britanic, 
Lloyd, de exemplu, care — arată 
agenția France Presse — „s-a 
declarat de acord cu Herter pen
tru a se menține efortul N.A.T.O. 
in Europa“, a subliniat în ace
lași timp necesitatea unor mai 
extinse schimburi culturale și a 
contactelor de orice fel intre ță
rile occidentale și Uniunea So. 
vietică. Lloyd a apreciat de ase. 
menea ca diplomația a intrat in
tr-o nouă fază, odată cu pregăti
rea conferinței la nivel înalt în
tre Est și Vest si că „trebuie să 
se mearga înainte“. Ministrul de 
Externe al Canadei a acordat 
de asemenea atenție în interven
ția sa Droblemei dezarmării și 
a recunoscut evoluția favorabilă 
a evenimentelor internaționale 
de la ultima sesiune de iarnă, 
de anul trecut, a Consiliului 
N.A.T.O.

Totodată însă, reprezentanții 
unora din guvernele membre in 
N.A.T-O. cum ar fi Portugalia, 
Luxemburgul au vorbit în spiri
tul „războiului rece“, cerind 
„menținerea unui sistem militar 
solid“. In același spirit a vorbit 
și ministrul de Externe al Italiei, 
Pella, care a și anunțat că gu
vernul său își va spori bugetul 
militar pentru a-și mări „con
tribuția la N.A.T.O.“.

De fapt însă, așa cum au su
bliniat agențiile de presă occi. 
dentale, incă din prima zi a se
siunii au ieșit la iveală divergen
țele care dezbină așa-zisa „uni
tate atlantică“. Selwyn Lloyd 
însuși î>n declarația sa a sublii 
niat că „există desigur divers 
gențe".

★
PARIS 16 (Agerpres). — 

Ziua de 16 decembrie, cea de-a 
doua zi a sesiunii N.A.T.O. a fost

------•-------

Situația 
din Paraguay
R1O DE JANEIRO 16 (Ager

pres). — După cum transmite a- 
genția UiP.I. Comandamentul 
forțelor revoluționare din Para
guay a difuzat două comunicate 
in care anunță că avioanele sale 
efectuează patrulări și misiuni 
de aprovizionare a unităților an
gajate în luptă și că grupuri de 
refugiați politici înarmați trec ne
încetat frontiera paraguayană un
de se încadrează în rîndul partiza 
nilor. Ziarul „Jurnal do Brazii“ 
publică informații ale posturilor 
de radio clandestine ale Frontu
lui unit de eliberare națională 
privind luptele care continuă în 
regiunea Ponta Porra. Ofițeri 
superiori din armata dictatorului 
Stroessner au fost făcuți prizo
nieri și s-a capturat o mare can. 
titate de armament și muniții.

„Un imens număr de volun
tari veniți din toată țara, se 
spune în comunicatele Frontului, 
se prezintă la comandamente ce
rind să participe la lupte". A- 
gențiile de presă relevă că „miș
carea 14 mai“ din Paraguay se 
bucură de sprijin și din partea 
aripei progresiste a Partidului 
Colorado, partidul lui Stroessner. 

consacrată exclusiv problemelor 
militare.

Potrivit relatărilor ziarului 
„Le Monde“ pe ordinea de zi 
a ședinței a figurat discutarea 
raportului așa-numitului „grup 
permanent“ (organ strategic cu 
sediul la Washington din care 
fac parte reprezentanți ai S.U.A., 
Angliei și Franței), cu privire la 
„situația strategică și stabilirea 
scopurilor finale ale Uniunii pe 
anul 1960“.

Raportul în numele grupului 
permanent a fost prezentat de 
actualul președinte al acestui 
grup, amiralul american Walter 
Boone care a cerut întărirea pu
terii militare a blocului noraat- 
lantic. în același spirit a fost 
conceput discursul ministrului de 
război al S.U.A., Thomas Gates 
care a asigurat pe partenerii a- 
mericanilor că S.U.A. vor continua 
să acorde ca și pînă acum aju
tor participanților la N.A.T.O., 
în special, „în crearea de noi 
tipuri de arme“.

In ședință au luat cuvîntul de 
asemenea miniștrii de război ai 
Angliei, Franței, Germaniei Oc
cidentale, Olandei și Italiei.

După cum rezultă din infor
mațiile agenției France Presse, 
ministrul de război al Franței, 
Guilaumat, a exprimat din nou 
in ședința de miercuri nemulțu
mirea guvernului francez fața de 
discursul generalului american 
Twining care a declarat că Fran
ța nu-șj îndeplinește obligațiile 
în cadrul N.A.T.O. In pofida în
cercărilor secretarului general 
al N.A.T.O., Spaak, de a aplana 
divergențele, ministrul de Război 
al S-U.A., Gates, a sprijinit pe 
Twining considerînd acuzațiile 
drept „juste“. în legătură cu a- 
cest incident, pe care agenția 
Associated Press îl consideră ca 
„prima izbucniri publică în ca
drul N-A.T.O.“, observatorii po
litici subliniază că diferendul 
franco-american va constitui un 
obiect de discuție in cadrul în- 
tîlnirilor inter-occidentale la ni
vel înalt. „Eisenhower șF de 
Gaulle — relevă agenția Asso
ciated Press — urmează să aibă 
sîmbătă convorbiri secrete și 
problema lor cea mai importantă 
este rezolvarea luptei duse în 
cadrul N.A.T.O.“.

r Știți... plecăm din motive de economii I...

Desen de EUG. TARU

ordinară a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

Intre 10 și 14 decembrie 1959 
a avut loc la Sofia cea de-a 
XIl-a sesiune ordinară a Consi. 
liului de Ajutor Economic Reci
proc. La lucrările sesiunii au 
luat parte delegațiile tuturor ță
rilor membre ale Consiliului. 
Delegațiile au fost conduse de 
tov. A. Kellezi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Albania ; tov. R. 
Damianov, prim-vieepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria ; tov. 
O. Simunek, locțiitor al președin
telui Guvernului Republicii Ceho
slovace ; tov. K- Gregor, prirn- 
vicepreședinte ai Comisiei de 
stat a Planificării a Republicii 
Democrate Germane ; tov. P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone ; tov. A. Birlă- 
deanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne ; tov. A. Apro, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare ; tov. A. Kosî- 
ghin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Ca observatori la lucrările se
siunii au participat reprezentanți 
ai Republicii Populare Chineze, 
ai Republicii Populare Democra
te Coreene, ai Republicii Popu
lare Mongole și ai Republicii De
mocrate Vietnam.

Sesiunea Consiliului a fost 
prezidată de conducătorul dele
gației Republicii Populare Bul« 
garia, tov. Raiko Damianov.

Sesiunea Consiliului a relevat 
rolul mereu crescînd al Consi
liului de Ajutor Economic Reci, 
proc în organizarea colaborării 
economice între țările membre 
ale Consiliului. Avînd in vedere 
experiența acumulată în colabo
rarea economică a țărilor socia
liste și oportunitatea înlocuirii 
printr-un Statut a hotăririlor a- 
doptate anterior privind obiecti
vele, principiile și formele orga
nizatorice ale activității acestuia, 
Sesiunea Consiliului a examinat 
și a adoptat Statutul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
și Convenția privind capacitatea 
juridică, privilegiile și imunitățile 
Consiliului.

In Statutul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc se con
sfințește experiența acumulată în 
colaborarea strînsă economică și 
tehnico-științifică a țârilor socia
liste ale Europei, bazată pe prin
cipiile egalității depline in drep
turi, resnectării intereselor națio
nale, avantajul reciproc și al 
ajutorului tovărășesc reciproc. In 
Statut se exprimă hotărîrea fer
mă a guvernelor țărilor-membre 
ale C.A.E.R. de a dezvolta și. în 
viitor o asemenea colaborare pe 
baza realizării consecvente a di
viziunii internaționale socialiste 
a muncii in interesul construirii 
socialismului și comunismului in 
țările lor și asigurării unei păci 
trainice in lumea întreagă. Tot
odată. Statutul exprimă faptul 
că țările.membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
sint gata să dezvolte legăturile 
economice cu toate țările, inde
pendent de orinduirea lor socială 
și de stat, pe baza egalității, a- 
vantajului reciproc și neameste
cului în treburile interne.

Statutul prevede că primirea 
ca membri în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc este deschisă 
pentru alte țări ale Europei, care 
împărtășesc obiectivele și princi
piile Consiliului și sînt de acord 
să-și asume obligațiile cuprinse 
în Statut. Principiile ce stau la 
baza activității Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc cores
pund spiritului Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite.

Convenția privind capacitatea 
juridică, privilegiile și imunități
le Consiliului cuprinde principiile 
general adoptate In practica in
ternațională în această proble
mă.

Diplomația S.U.A, afirmă că trupele americane părăsesc Islanda 

,rdin motive de economii“.

Statutul și Convenția semnata 
de reprezentanții guvernelor tu
turor țărilor-membre ale Consi
liului urinează a fi supuse rati
ficării.

Sesiunea Consiliului a exami
nat rapoartele prezentate de 
Comisiile permanente ale C.A.E.R. 
și a aprobat propunerile în pro
blemele relațiilor economice din
tre țările-inembre ale C.A.E.R. ce 
decurg din planurile de perspec. 
tivă ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada pînă in 1965.

Sesiunea a adoptat recoman
dări privind specializarea în 
continuare a producției principa
lelor utilaje chimice, a unor ti
puri de mașini și utilaje pentru 
industria de zahăr, de prelucra
re a cărnii și de hîrtie. Reali
zarea acestor recomandări va per
mite țărilor-membre ale C.A.E.R. 
să folosească mai eficient capa
citățile de producție și să satis
fac« în mai mare măsură nece
sarul de astfel de utilaje ale ță
rilor.

Măsurile adoptate de sesiune 
privind siderurgia prevăd per
fecționarea în continuare a teh
nologiei de preparare a minereu
lui de fier și îmbunătățirea unei 
serii de indici tehnico-economici 
în activitatea întreprinderilor si
derurgice, precum și majorarea 
suplimentară într-o serie de 
țări-membre ale C.A.E.R. a re
surselor de materii prime sidei 
rurgice și de combustibil și asi
gurarea producției suplimentare 
ae fontă, oțel, laminate și țevi.

Cu ajutorul țărilor-membre ale 
C.A.E.R. cointeresate se va dez
volta într-un ritm mai rapid ex
tracția de minereu de fier-nichel 
în Albania și de minereu de fier 
în Bulgaria, în vederea dezvol
tării în aceste țări a siderurgiei 
proprii și sporirii resurselor de 
nichel și fier în țările-membre 
ale C.A.E.R.

Sesiunea a relevat că, în pe
rioada de după sesiunea a Xl-a 
a Consiliului, țările-membre ale 
C.A.E.R. au înfăptuit intr-o în
semnată măsură recomandările 
Consiliului privind sporirea re
surselor și producției de metale 
neferoase și a exprimat dorința 
ca țările interesate să continue 
această lucrare pe baza coordo. 
nării și unificării eforturilor ță
rilor, acordind totodată o aten
ție deosebită specializării produc
ției de metale neferoase, ținînd 
seama de resursele existente de 
materii prime.

La sesiune s-a examinat pro
blema, sporirii in țările-membre 
ale Consiliului a producției de 
lină, materii prime oleaginoase 
și a lărgirii producției și valo
rificării fructelor, strugurilor și 
legumelor în stare proaspătă și 
prelucrată. In vederea creării 
condițiilor pentru satisfacerea 
mai deplină a necesarului popu
lației, țările-membre ale Consi
liului prevăd sporirea în anul 
1965 față de anul 1958, a pro
ducției de lină de 1,7 ori, de 

: fructe — de 1,7 ori, struguri — 
de 2,1 ori și legume — de 1,9 
ori ș.a.

C O M U
La 14 decembrie 1959, la So

fia — apitala Republicii Popu
lare Bulgaria — reprezentanții 
Guvernelor Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Cehoslova
ce, Republicii Democrate Germa
ne, Republicii Populare Polone, 
Republicii Populare Romine, Re
publicii Populare Ungare și 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste au semnat Convenția 
privind traficul internațional de 
mărfuri direct combinat cale fe
rată — apă (M.J.V.S.), pentru 
transporturile de mărfuri între 
aceste țări, pe căile ferate șl pe 
Dunăre.

Albania, Bulgaria, Romînia și 
Ungaria, folosind condițiile favo. 
rabile din țările lor, prevăd spo
rirea considerabilă a producției 
de fructe, struguri și legume in 
vederea exportului in alte țări. 
Astfel, Bulgaria va spori in anul 
1965 exportul de fructe proaspe
te, struguri și roșii, conserve da 
fructe și legume in alte țări- 
membre ale C.A.E.R., față de 
anul 1958, de peste 2 ori, iar, 
față de anul 1950 — aproape de 
6 ori.

Sesiunea a adoptat convenții
le multilaterale pregătite de Coi 
misia permanentă pentru agri. 
cultură privind colaborarea ță
rilor socialiste în domeniul me- 
dicinei veterinare, precum și în 
domeniul carantinei și protecției 
plantelor agricole împotriva dău
nătorilor și bolilor.

In urma examinării raportului 
Comisiei permanente pentru 
transporturi cu privire la situa
ția și dezvoltarea necesară a 
transportului feroviar ș1' maritim 
în scopul asigurării traficului 
crescînd în țările-membre ale 
C.A.E.R. în anii 1961—1965, se. 
siunea a menționat importanța 
pozitivă a lucrărilor efectuate pa 
o scară largă privind coor lonm 
rea intre țările-membre ■ ala 
C A.E.R. a volumului de trans
port al mărfurilor de export- 
import și alegerea felurilor celor 
mai economice și a direcțiilor de 
transport ale acestor mărfuri, în 
particular, a transporturilor pe 
conducte. Se menționează că vo
lumul considerabil crescînd al 
transporturilor maritime ~u onaj 
propriu va permite în viitorii ani 
reducerea substanțială a cheli 
tuielilor de transport ale țărilor- 
membre ale Consiliului.

Înfăptuirea recomandărilor a- 
doptate va permite asigurarea 
mai deplină a transporturilor de 
mărfuri între țările-membre ale 
C.A.E.R., in special a transpor
turilor de țiței și produse petro
lifere, precum și a mărfurilor 
perisabile. In recomandări se a- 
cordă o atenție serioasă necesi
tății îmbunătățirii în continuare 
a folosirii parcului de vagoane, 
a tonajului flotei maritime, pre
cum și a capacităților de irans- 
bordare in porturile țărilor-mem
bre ale C.A.E.R.

La sesiune a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
organizarea lucrărilor în orga
nele C.A.E.R. în legătură cu pre
gătirea elaborării planurilor de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe perioadă de după a’h’ut 1965, 
începută în țările-membre ale 
Consiliului. Ca urmare a schim
bului de păreri, sesiunea a 
trasat sarcină Secretariatului 
Consiliului și Comisiei perma
nente pentru probleme economice 
să pregătească propuneri cores
punzătoare cu privire la organi
zarea lucrărilor menționate în 
organele C.A.E.R.

Cea de-a XI l-a sesiune a Con
siliului s-a desfășurat într-o 
atmosferă de unanimă și deplină 
înțelegere reciprocă și de cola
borare frățească.

N I C A T
Convenția prevede organizarea 

transportului de mărfuri in tra
ficul combinat calea ferată — 
apă cu folosirea de documente de 
transport unice, precum și cu 
aplicarea de tarife unice, ceea 
ce creează condiții mai favora. 
bile pentru expeditorii și destina
tarii mărfurilor.

Organizarea traficului combi
nat calea ferată — apă va con
tribui la folosirea cit mai rațio
nală a căii fluviale dunărene, 
precum și a mijloacelor de trans
port pentru transportarea măr
furilor în traficul internațional 
dintre țările participante la con
venție.

MOSCOVA. La 16 decembrie 
N. S Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R S S. 
a primit pe ambasadorul Iranu
lui tn U.R S.S. A. Masud.Ănsarl 
la cererea acestuia și a avut cu 
el o convorbire.

PHENIAN La 16 decembrie au 
sosit in portul Cihoncijin primul 
grup de 975 de coreeni repatriați 
din laponia.

MEXICO CITY. La 15 decem
brie s-a închis la Mexico City 
Expoziția realizărilor U.R.S.S. in 
domeniul științei, tehnicii și cul
turii care a fost deschisă 23 de 
zile. Nici o expoziție străină nu 
s-a bucurat In Mexic de un suc
ces atît de mare ca expoziția so
vietică. Ea a fost vizitată de 
ciren l milion de mexicani și ce
tățeni din alte țări latino-umeri, 
cane

ROMA Consiliul municipal al 
orașului Voghera a ales primar 
al orașului pe comunistul Ricar. 
do Dagradi.

HANOI. Comitetul pentru mo
dificarea Constituției a adoptat 
proiectul final al Constituției R. 
D. Vietnam care va fi supus 
discuției Adunării Naționale.

MOSCOVA. La 16 decembrie a 
plecat din Moscova spre patrie 
delegația Sindicatului internațio
nal a| muncitorilor portuari și 
din antrepozite de pe coasta de 
vest a S U A tn frunte cu Louis 
Goldblatt secretarul trezorier al 
acestui sindicat.
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