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Totul„Ziua experienței 
înaintate 

în producție"
„Ziua experienței înaintate în 

producție", înfiata lunar în nu
meroase întreprinderi din Capi
tală, sub îndrumarea comitetelor 
sindicale, ii ajută pe muncitori 
să-și însușească în mod organizat 
și mai temeinic metodele avan
sate de muncă. In această zi au 
loc demonstrații practice la 
locurile de muncă făcute de frun
tași în producție, care ajută ast
fel și celorlalți muncitori să lu
creze mai bine și cu un ran
dament sporit.

La Uzinele „Tudor Vladimires- 
cu" din Capitală, de exemplu, 
peste 1000 de muncitori lucrea
ză în prezent după metoda V o- 
roșin, alți peste 100 după me
toda Bîkov-Bortkievici, iar alții 
după metoda Kuznețov. Insușin- 
du-și metoda Voroșin, brigada de 
forjori condusă de Cristache 
Sima, de exemplu, a realizat in
tr-o lună aproape 3.000 lei eco
nomii, iar cea condusă de Va- 
leriu Savu din secția a IV-a 
autobuse — peste 6.000 lei. In 
urma demonstrațiilor practice la 
aceste uzine, metalurgiștii de 
aici și-au însușit inițiativa celor 
de la Uzinele „Vasile Roaită", 
privind economisirea metalului.

Demonstrațiile practice efec
tuate la „Industria Bumbacului" 
cu prilejul „Zilei experienței 
înaintate in producție" au dus la 
extinderea metodei Kovaliov la 
numeroase locuri de muncă.

Succese frumoase dobîndesc 
datorită cunoștințelor noi căpă
tate cu prilejul „Zilelor expe
rienței înaintate in producție" și 
muncitorii Uzinelor „Vasile Boai
tă", cei de la „Filatura Romi- 
nească de Bumbac", întreprinde
rile „Kirov“, ,Flacăra Roșie" și 
altele.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a ambasadorului 

extraordinar 
și plenipotențiar al 

R.P. Ungare la București
Miercuri 6 ianuarie a sosit 

în Capitală Bela Nemety, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Ungare la București.

La sosire in Gara de Nord, 
ambasadorul Bela Nemety a 
fost întîmpinat de N. Șerban, 
director ad-interim al protoco
lului Ministerului Afacerilor Ex
terne și de alți funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față membrii Am
basadei R. P. Ungare la Bucu
rești in frunte cu Jeno Gyorgy, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
și șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

(Agerpres)

--- •-

în prima zi de lucru a acestui 
an la uzinele „Ernst Thălman" a 
intrat in funcțiune o bandă ru
lantă de transport a pieselor 
mici de la mașina dă sablat la 
secția ajustare. Aceasta va face 
ca productivitatea muncii să 
sporească cu 15 la sută. In fo
tografie : Șablonerul Baba Lu
dovic privește cu satisfacție mer

sul unei benzi rulante.

Proletari cfîn toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Tinerii inovatori din brigada 
„23 August" din secția ll-a 
strungărie vagoane a com
plexului Grivița Roșie s-au 
intMnit din nou la cabinetul 
tehnic. Este vorba de tov. 
Dumitrescu Nicolae, lonescu 
Constantin Barbu llie și Ion 
V. Gheorghe care în 1959 
au făcut 15 inovații. In 1960 
ei și-au propus să facă cu 4 

mai mult.

Foto : N. STELORIAN

pentru grăbirea 
construcției...

9
Dar e numai nerv, 

vorbă se mișcă 
și gesticulează, 

să dea contururi 
lucrurilor despre care po-

Tînăra Turcu Victoria din secția 
circulare de la întreprinderea 
Industrială de Stat „7 Noiem- 
brie“ Sibiu este fruntașă în 
secție. Depășește permanent pla

nul cu 15 la sută.

Foto : S. NICULESCU
așezare de pe rîul 
situat la marginea

Ludușul, 
Mureșului, 
cimpiei transilvane, nu are nici 
o istorie. El și-o 
lele noastre.

Ludușul este 
mai proaspete 
au intrat în 
rilor radicale, 
— prin munca 
structorilor — haina 
a târgului de provincie și impru- 
mutînd-o pe cea a orașului in
dustrial, modern, cu o viață nouă, 
trepidantă. Aici la marginea 
de apus a cimpiei ardelene tră
iește atmosfera febrilă a con
strucțiilor masive, unul din în
semnatele șantiere ale patriei : 
aici se construiește, într-un ritm 
vertiginos, o modernă fabrică de 
zahăr.

Bătălia cea mare se dă 
acum pe frontul numărul unu al 
șantierului de la Luduș : hala de 
fabricație. Scheletele metalice, 
închegate din bare lungi și groa
se, cîntărind zeci, sute de va
goane, s-au înălțat pînă la 40 de 
m., sfidînd dealurile dimprejur. 
Pe ele, agățați ca niște veritabili 
acrobați, stau monterii. Bravii 
monteri. Ei se luptă 
țimile amețitoare, cu 
nicia și duritatea 
Dar le înving și le supun. Din 
această încleștată luptă învingă
tori ies tot ei, constructorii. Și 
nu e ușoară această bătălie. Să 
stai la 40 de metri înălțime cu 
aparatul de sudură, să-ți biciuie 
vîntul obrajii, să te ningă, și să 
întregești cu fiecare zi gigantul 
de fier, înseamnă ceva. Ceva care 
nu încape în cuvinte.

Constructorii îi vezi alergînd, 
grăbindu-se, să-și ocupe fiecare 
posturile de luptă. Nimeni n-are 
vreme, pe nimeni nu poți să-l 
întrebi ceva. La o răspîntie de 
drumuri de pe șantier îl întâl
nești pe organizatorul U.T.M. 
Dacă vrei să nu-l scapi și să-l 
mai aștepți alte 2—3 ore, să nu-ți 
iei ochii de pe el. Tovarășul 
Hîrceagă Samoilă nu are un

făurește în zi-

una dintre cele 
așezări care 

zodia preface- 
schimbindu-și 
eroică a con- 

ponosită

cu înăl- 
îndărăt- 
fierului.

robust, 
stă de 

timpul 
vrind

DIM VIATA SI MUMA
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Pentru cea mai frumoasă 
cameră...

carnară frumoasă este cel 
bun loc de studiu și odihnă, 
această lozincă se desfă- 

„Pentru cea

O 
mai 
Sub 
șoară concursul _ 
mai frumoasă cameră* organi
zat în centrul universitar Cluj.

La 1 ianuarie s-a încheiat 
prima etapă a concursului și re-

......................... 1 ‘! înzultatele au fost anunțate 
tr-un cadru festiv. Pe locul I s-a 
situat colectivul camerei 47 de 
la căminul „Jaszo Bela“, format

din studenți din anul III al Fa
cultății de filologie.

Autodeservindu-se, aceștia au 
reușit să-și îngrijească cel mai 
bine camera, care întotdeauna 
are parchetul lustruit, paturile 
frumos aranjate, pe pereți ta
blouri și pe noptiere flori.

Pentru strădania lor Consi
liul Asociației Studenților le-a 
acordat premiul I.

A. NICOLAE

Alături de obiecti
vul principal — în
sușirea cît mai te
meinică a cunoștin- 
" • r teoretice și

fizic 
Cînd 
tot 
parcă 
reale 
vestește. Cunoaște șantierul și 
oamenii cum își cunoaște buzu
narele. A venit aici astă vară. 
L-a trimis regiunea U.T.M. Cluj. 
Pe șantierul de la Luduș 70 la 
sută dintre constructori sînt ti
neri. Lucrările înaintau destul de 
încet. Prima cauză ? Slaba orga
nizare. Sub conducerea comitetu
lui de partid s-a format un comi
tet U.T.M. pe șantier. După aceea 
au luat ființă 10 organizații de 
bază U.T.M., unind în jurul lor

aproape 400 de utemîști. S-au 
organizat primele 7 brigăzi de ti
neret. Lucrările pe șantier au 
început să se îndrepte. Imediat 
după Plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie, cînd a văzut că 
în documente se pomenește de 
șantierul de la Luduș și necesi
tatea intețirii eforturilor pen
tru a pune in funcțiune înainte 
de termen fabrica, la sfa'ul 
organizației de partid, 
ceagă. împreună 
U.TJf. a convocat
a

Hîr- 
comitetul 

adunare 
de pe

VASILE CABULEA

cu 
o 

tuturor tinerilor

(Continuare în pag. 3-a)
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țelor teoretice 
practice predate 
elevii Centrului 
Iar agricol din Co- 
pou-regiunea lași, în 
frunte cu utemiștii, 
au desfășurat în 
timpul liber o intensă 
activitate de folos 
obștesc efectuînd sute

Răsplata
de ore muncă volun- 
tiră la îngropatul vi- 
ței de vie de pe 50 
ha de la stațiunea 
experimentală horti- 
viticoîă din 
fate.
luate 
fate. 

Cu 
misiți 
voluntară a acestor 
lucrări, direcția școlii 
a cumpărat nu d«

muncii

șco-
locali-

Lucrările efec- 
au fost de cali-

banii econo- 
prin efectuarea

mult elevilor un te
levizor, un picup cu 
50 de plăci și 12 cos
tume naționale pen
tru echipa de dan
suri.

Tinerii 
ca și pe 
participe 
tens la 
muncă patriotică.

ECATERINA 
MACOVE1 

elevă

au hotărît 
viitor $ă 

cît mai in
acțiuni de

Din viața
universitară

/ IM

E vacanță : In camera de povești a Palatului Pionierilor din București s-a odunot un grup 
de pionieri.

Producții sporite de lapte
Utemista Maria Nicolae din 

GAS. Domnești, regiunea Bucu
rești este cunoscută ca fruntașă 
a sectorului zootehnic. De la 
lotul de vaci de care răspunde 
ea a obținut anul trecut o pro
ducție de lapte peste plan de 
peste 3.000 litri. Hotărită să qb- 
țină rezultate și mai bune în a- 
cest an, ea acordă o și mai mare 
grijă furajării sistematice a aai-

malelor cu porumb siloz, pe care 
tinerii gospodăriei I-au asigurat 
In cantități îndestulătoare. Dato
rită acestui lucru, în primele zile 
ale acestui an, utemista Maria 
Nicolae, a obținut zilnic de la 
fiecare vacă îngrijită de ea, cîte 
12 litri de lapte in plus față 
de producția obținută pe luna 
decembrie a anului trecut

B. NICUȚA

LEOVEANU GHEORGHE 
corespondent voluntar

Preocupări 
din vacanță

Ecouri la chemarea tinerilor actori din Bacău
La Teatrul Național 

„L L. Caragiale"
Tn anii puterii populare, în 

orașele și satele patriei noa-stre 
mișcarea artistică de amatori 
cunoaște o puternică și continuă 
dezvoltare. Dorind să contribuie 
cu tot elanul lor tineresc la 
îmbunătățirea pe mai departe a 
activității formațiilor artistice de 
amatori ale căminelor culturale 
sătești, utemiștii și tinerii actori 
ai Teatrului Național „I. L. Ca-r 
ragiale" răspund cu însuflețire 
chemării utemiștilor de la Tea
trul de Stat din Bacău.

Din activitatea dusă pînă în 
prezent cu colectivele de artiști 
amatori din diversele comune 
ale regiunii București, utemiștii 
din teatrul nostru au dobîndit c 
experiență pozitivă. Sub conduce, 
rea organizației de partid și cu 
sprijinul direcției teatrului, co
lectivul nostru de tineri actori a 
făcut în această stagiune o serie 
de deplasări în comunele regiuni’ 
cu prilejul cărora a prezentai 
spectacole, a ajutat formațiile ar
tistice de amatori din comunele 
respective să-și îmbunătățească 
munca lor cultural-artistică, ti
nerii actori întîlnindu.se cu ti
nerii țărani. Dar în munca dusă 
pînă acum în acest sens colecti
vul nostru nu a avut întotdeauna 
consecvență și continuitate. Răs- 
punzînd cu multă bucurie chemă- 
rii utemiștilor Teatrului de Stat

din Bacău, sub conducerea or
ganizației de partid și cu spriji
nul . direcției teatrului, utemiștii 
și tinerii actori ai Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale“ ne pro
punem să realizăm în perioada 
de iarnă următoarele obiective:

1. Vom prezenta 6 spectacole 
model la sate, urmate de discu
ții, antrenînd în mod special pe 
ținerii artiști amatori.

2. Un număr de 20 de tineri 
actori vor răspunde de instruirea 
a 20 formații artistice de la sate, 
în vederea participării lor la 
Festivalul Bienalei „I. L. Cara- 
giale".

3. Tinerii tehnicieni din teatru 
vor ajuta un număr de 5 formații 
artistice de amatori de la sate, 
la amenajarea instalațiilor de 
scenă și la confecționarea — din 
materiale economisite și recupe
rabile — a decorurilor și recuzi
telor necesare pentru spectacolele 
date de acestea.

4. Vom lua sub patronajul 
nostru colectivul artistic de a- 
matori din comuna Otopenii de 
Jos.

5. In primul trimestru al anu
lui ne propunem să invităm la 
vizionarea spectacolelor „Trage
dia optimistă44, „A treia, Pateti
ca" și „Cei din urmă" tinerii din 
jașe comune ale regiunii, Cu o-

cest prilej vom organiza discu
ții pe marginea spectacolelor, in- 
tîlniri cu actorii de frunte ai 
teatrului nostru și von vizita îm
preună Capitala.

6. In lunile ianuarie și februa
rie vom organiza două reuniuni

tovărășești la sate împreună cu 
tinerii țăran:.

In numele otennștiîbr si 
tinerilor de la Teatrul Na
țional „L L. CaragjaJe" 

GRIGORE PAVEL 
NAGACEVSKI 

secretar al organizației U.TM.

de Stat
m ișoara

Utemiștii și tinerii din teatrul 
nostru au luat cunoștință cu 
multă bucurie de hotărirea ute
miștilor de la Teatrul de Stat 
din Bacău.

Dorința de a sprijini intensi
ficarea activității culturale la 
sate in perioada de iarnă și-au 
exprimat-o și utemiștii și tinerii 
din teatrul nostru cu prilejul re
centei adunări generale U.T.M., 
organizate in acest sens.

in cadrul acțiunilor inițiate de 
colectivul teatrului nostru, sub 
conducerea organizației de par
tid, pentru o mai strinsă colabo
rare și cunoaștere reciprocă intre 
actori și muncitori, un loc impor
tant l-au ocupat consfătuirile or
ganizate de teatru cu diferitele 
categorii de spectatori la cluburi 
sau in cadrul „Cercurilor priete
nilor teatrelor" din întreprin
deri.

Râspunzlnd chemării „Să mo
bilizăm toți actorii tineri pen
tru acordarea unui sprijin con
cret și sistematic formațiilor ar
tistica de amatori de la sale"t li*

nerii de la noi și-au luat urmă
toarele angajamente :

F om folosi cu și mai multă 
eficacitate deplasările scurte și 
turneele ce le facem pentru spri
jinirea formațiilor artistice de la 
sate, țn acest sens rom lua sub 
patronaj 4 case raionale de cul
tură și 8 cămine culturale din 
raioanele Jimbolia. Sinnicolau 
Mare, Ciacova și Timișoara fi 
vom îndruma permanent forma
țiile artistice de amatori ale a- 
cestor unități (formații de tea
tru și brigăzi artistice de agi
tație), ajutindu-le in pregătirile 
lor pentru cel de-al lt-lea festi
val bienal ,J. L. Caragiale".

Vom sprijini aceste formații 
artistice in alegerea judicioasă a 
repertoriului și în pregătirea 
spectacolelor. Vom delega tineri 
actori să facă parte din comisiile 
de selecționare ale concursului in 
fazele : intercomunală, interre
gionala și regională, cu care pri
lej aceștia vor da instrucțiuni 
concrete formațiilor pentru îm
bunătățirea activității lor. Echi
pele noastre de teatru vor mergi

U deplasare in aceste raioane. 
Tiaerii noștri actori, fie că merg 
îa locul in care se deplasează 
echipe respectivă, fie ci rămin 
in alte localități de-a lungul trr 
seului, vor da îndrumări con
crete membrilor formațiilor tea
trele de amatori din aceste 
4 raioane și-i vor ajuta la 
punerea in scenă a pieselor pro
gramate. Ei vor asista la repeti
ții și vor da îndrumări practice. 
Pentru ca cei 10 tineri actori din 
teatrul nostru care vor merge la 
sate pentru a îndruma formațiile 
artistice amatoare să fie cit mai 
bine pregătiți se vor ține cu ei 
instructaje speciale.

Fiecare utemist, fiecare tânăr 
actor va răspunde periodic de 
cite o formație artistică de la 
sate și o va sprijini in ridicarea 
nivelului ei artistic.

I om extinde vizitele de in
structaje pe care le facem in în
treprinderi și la sate. Pom pune 
la punct spectacolul ^Nedeie 
inimilor" de Radu Teodoru, jucat 
numai de actori tineri pe care îl 
vom prezenta in fața oamenilor 
muncii de la sate și vom purta 
discuții cu artiștii amatori în ca
drul căminelor culturale in legă
tură cu tematica spectacolului cît 
și in legătură cu unele probleme 
generale ce le ridică punerea in 
scenă a unei piese de teatru.

Sintem convinși că angajamen
tele noastre vor fi concretizate în 
spectacole de • amatori la un ni
vel artistic cit mai înalt.

ADUNAREA GENERALA 
/A ORGANIZAȚIEI DE 
BAZA U.T.M. DE LA TEA
TRUL DE STAT DIN 

TIMIȘOARA

Printre acțiunile mai impor
tante la care participă tinerii 
țărani muncitori din comuna 
noastră se numără și aceea a 
stringerii fierului vechi. Intr-o 
adunare generală a organizației 
U.T.M. fiecare utemist și-a luat 
angajamentul să stringă cite 100 
kg. her vechi. Această inițiativă 
a utemiștilor, a fost îmbrățișată 
și de către pionierii și școlarii 
din comuna noastră, Budești, re
giunea București. Acum, în tim
pul vacantei de Iarnă, cu spri
jinul utemiștilor și al cadrelor 
d-dadice, pionierii au format e- 
chipe pentru depistarea fierului 
vechi. Fiecare echipă poartă cu 
sine două-trei roabe în care a- 
dună fierul vechi de prin curțile 
țăranilor muncitori. In numai 
trei zile de vacanță, elevii din 
școala noastră de 7 ani, au strins 
aproape 1.000 kg. fier vechi.

ILEANA ION 
elevă

-

fn întreaga fără

Au început 
cursurile pentru 

ridicarea calificării 
mecanizatorilor

în întreaga țara se desfășoară 
acțiunea de ridicare a califică
rii mecanizatorilor. In stațiunile 
de mașini și tractoare au în
ceput zilele acestea cursuri 
speciale îm vederi împrospătă
rii cunoștințelor tehnice ale trac
toriștilor, șefilor de brigadă, 
pontatorilor alimentatori, meca
nicilor și agronomilor de sector. 
Sînt predate lecții despre între
ținerea tractoarelor și a princi
palelor mașini agricole, reme
dierea defecțiunilor, mînuirea 
aparatelor de măsură și control, 
a utilajelor și dispozitivelor de 
atelier, precum și despre alte 
probleme în legătură cu exploa
tarea tractoarelor și mașinilor 
agricole. Participant la cursuri 
își însușesc de asemenea cu
noștințe de agrotehnică, eco
nomice și financiare, despre 
căile de reducere a prețului de 
cost în S.M.T.-uri etc. La sfîrși- 
tul cursurilor vor avea loc exa
mene.

Concomitent cu aceste cursuri, 
în țară funcționează zeci . de 
școli în care se pregătesc cîteva 
mii de noi mecanici agricoli. 
Alți aproape 1-000 de mecaniza
tori se califică la locul de pro- 
ducți î.

In cursul anului 1960 sînt pre
văzute a mai fi deschise cursuri 
speciale pentru cunoașterea și 
monipularea semănătorilor de 
porumb, cultivatoarelor purtate 
în fața tractoarelor, a combine
lor și a altor mașini moderne 
cu care se înzestrează agricul
tura țării noastre.

(Agerpres)

▲rtiții de peste hotare 
pe scenele noastre
încă din primele zile ale aces

tui an, pe podiumul sălilor de 
concert au urcat, alături de mu. 
zicienii noștri și artiști de peste 
hotare. La Cluj, violonistul ceh 
Josef Suk a concertat cu Filar
monica din localitate, iar forma
ția de muzică de cameră „Soliș. 
fii din Zagreb**, sub conducerea 
dirijorului și violoncelistului An
tonio Janigro. își continuă in 
București seria concertelor sale 
de muzică preclasică și clasică. 
Zilele acestea iubitorii de muzi
că din lași și București se vor 
intilni de asemenea și cu dirijo
rul și compozitorul finlandez Ta- 
uno Hannikainen, pentru a doua 
oară oaspete al țării noastre.

In luna ianuarie mai sînt aș. 
teptați să sosească și alți ar
tiști de peste hotare. Din R. P. 
Ungară va sosi soprana Szec- 
sody Iren, care își va da con
cursul la spectacole cu operele 
„Traviata-, „Boema- și „Cio- 
cio-san“. ce vor avea loc in 
București, lași și Timișoara. în 
a doua jumătate a acestei luni, 
dirijorul polonez Stanislav Skro- 
vaczewski va conduce două con
certe ale Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" din București.

(Agerpres)

La Teliuc se introduce 
tehnica nouă

în procesul de extracts 
a minereului

In minele de fier de la Teliuc 
este introdusă tot mai larg teh
nica nouă in procesul de extrac
ție a minereului. Nu de mult 
s-au dat în folosință aici un 
funicular de mare capacitate, o 
stație de sortare și o stație de 
antezdrobire a minereului. Nu
mărul utilajelor folosite la ex
tracția din carieră a fost com
pletat cu 2 excavatoare noi. 
Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de transport în subteran, recent 
a fost străpunsă o galerie pen
tru transportul minereului de 
la orizontul 180.

Prin folosirea cît mai deplină 
a noilor instalații și utilaje puse 
în funcțiune anul acesta și ca 
urmare a ridicării nivelului cu
noștințelor profesionale, minerii 
de la Teliuc și-au propus să spo
rească în 1960 producția de mi
nereu de fier cu 42 la sută și 
să mărească cu 25 la sută pro
ductivitatea muncii,

£ *

fn orășelul copiilor d in Piața Republicii
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DI N N©U- NELE!
Cronică de sesiune

Semnificația 
unei noi 
lozinci

De curînd am făcut o vizita 
la Institutul de construcții din 
București. Prof. ing. V. Nicolau 
ne-a împărtășit cîteva lucruri 
legate de pregătirea pentru a- 
propiatele examene, ne-c vor
bit despre masurile care s-au 
luat în institut pentru reușita 
acestei sesiuni... „Studenții au 
învățat în timpul semestrului se
rios, cei mai mulți dintre ei au 
devenit adepți ai principiului 
muncii ritmice. Sesiunea aceasta 
îi găsește pe studenți mai bine 
pregătiți decît în sesiunea simi
lara a anului trecut. Imi amin
tesc că anul trecut, lozinca lan
sată în sesiunea de examene 
a fost : „Cu toții, la toate exa
menele". Anul acesta însă, ți- 
nînd seama de munca desfă
șurată, de progresele făcute de 
studenți, sesiunea se desfășoară 
sub lozinca : „Cu toții bine pre
gătiți la toate examenele". 
După sondajul făcut reiîse că 
aproape 90 la sută din stu
denți se vor prezenta la exa
mene.

Credem în seriozitatea angaja
mentelor studenților dar în ace
lași timp îi ajutăm pe studenți să 
și-l respecte. Oricît s-a învățat 
în decursul semestrului se
siunea de examene presupune 
măsuri speciale și o încordare 
a efortului. Totul trebuie însă 
făcut rațional pentru a evita 
rezultatele superficiale și irosi
rea energiei. Noi am făcut pla
nul de măsuri pentru examene 
cu mai bine de o lună în urmă.

Planul a și început să prindă 
viață. De curînd au avut loc 
consfătuirile profesionale, ulti
mele înainte de sesiune, La 
anul Iii instalații a fost orga
nizată prima consfătuire închi
nată examenelor - o consfă
tuire model. Studenți și cadre 
didactice, organizația U.T.M. și 
asociația studenților au anali
zat activitatea fiecărui student, 
metodica muncii lui și în con
sfătuire, cu ajutorul cadrelor 
didactice s-a alcătuit pentru 
fiecare student planul activității 
individuale și modul de pregă
tire pentru fiecare examen, ți- 
nînd seama de munca studenți
lor in timpul semestrului. De a- 
semenea, tot în aceste consfă
tuiri s-au format grupele de 
învățătură, 
învățătură sînt studenți 
bine pregătiți și 
pregătiți - care 
preună. Alte grupe, 
situația o cere, sînt 
un cadru didactic 
fie în $cia de studiu.

diu să fie în permanență cadre 
didactice care să controleze 
cum studiază studenții și să-i 
ajute în studiu. Toată atenția 
noastră este îndreptată pentru 
a-i determina pe studenți să-și 
valorifice bine timpul pentru re
petarea materiei, să nu facă e- 
forturi inutile, să piardă nopți 
și mai ales să nu-i lăsăm să 
fie tentați să se prezinte la 
examene superficial pregătiți. 
De aceea trebuie să fim 
reu la curent cu stadiul 
pregătire al fiecărui student, 
controlăm.

Și, bineînțeles, nu rămîn , 
planul al doilea nici proble
mele administrativ-gospodărești. 
Bibliotecile își prelungesc ora- 
riul, se mărește numărul sălilor 
de studiu, etc.

Există toate condițiile ca stu
denții să promoveze cu bine 
examenele. Le urâm succes l“.

Cînd asaltezi

me
de 

să-i

pe

materia la chimie-fizică este re
petată pe bază de plan, capitol 
cu capitol, aproape în întregime, 
învățînd in colectiv, organizin' 
du-și mai bine timpul, cunoștin
țele căpătate la curs și in orele 
de laborator au fost mai bine 
sistematizate, studenții și-au lă
murit reciproc problemele încă 
neclare.

Examenul nu a început dar te* 
rijicarea în colectiv a cunoștin
țelor a și dat rezultate : la lu
crarea de 
notele de 9 
joritatea în

control semestrială 
și 10 alcătuiesc nur 
grupă.

D. N1ȚESCU

de control

In unele grupe de 
moi 

slab 
im-

mai 
învață 
acolo unde 
conduse de 
care vine 

fie la 
cămin pentru a-i ajuta pe stu
denții care întîmpinâ dificultăți 
sâ se pregătească. La acestea 
S3 adaugă meditațiile și con
sultațiile pe care, din păcate, 
studenții nu le solicita decît 
in sesiune. Organizația U.T.M. 
și asociația studenților și-a sta
bilit ca un obiectiv principal 
al său în această perioadă an
trenarea studenților la orele de 
meditații și consultații.

In curînd se vor publica 
gazetele 
metodice 
tice, în 
studenților cum 
anumite 
ror capitole să insiste etc A- 
semenec recomandări se ror 
face și la stația de radioam
plificare. O altă măsură eficace 
pe care am luat-o este aceea 
ca la cămin și în sălile de stu-

la
perete articolede

ale cadrelor didac- 
care se va 

să 
materii, asupra

crăta 
învețe la 

ca-

ce
III metalur- 

politehnic-Bu- 
in cadrul

Studenții anufui 
gie din Institutul 
curești au analizat 
unei adunări generale U-T-M. 
deschise situația profesională a 
anului, stadiul de pregătire al 
studenților pentru sesiunea de 
examene. Din darea <k seamă 
ph:/entată de studentul Berceanu 
Edmond, membru în biroul 
V.i-M. al anului și din discu
țiile celor 18 studenți și cadre 
didactice înscrise ia cuvint a 
reeșit ca o concluzie generală 
faptul că anul III metalurgie nu 
stă tocmai bine in ceea ce pri
vește pregătirea celor patru e- 
xamene din sesiunea de iarnă.

„Ne întrebăm — se arăta in 
darea de seamă — cum se face 
că un fost an fruntaș pe facul
tate și institut, an lotegralist, an 
de unde au plecat o serie de ini
țiative valoroase ca ..schimbul 
de duminică*, ..ziua cîntecului* 
etc. să devină dintr odată un an 
în care să fie pusă la îndoială 
promovarea cu succes a exame
nelor ?* Situația e dară: culcin 
du-se pe laurii victoriilor de am* 
trecuți. considerindu-se de acum 
destul de mari și pricepuți in 
ceea ce privește problema exa
menelor. studenții anului III me 
talurgie — așa cum se arată și 
în darea de seamă — au lăsat 
în acest semestru pe planul al 
doilea pregătirea profesională.

Dar să dăm cuvlntul faptelor.

Intrind in institutul politeh
nic din Galați privireu iți este 
atrasă de un afiș situat la loc 
central : „Organizația de bază 
U.T.M. a anului IV al Facultății 
de tehnologia produselor ali
mentare cheumă la întrecere toa
te grupele și toți anii de studii 
din institut in îndeplinirea ur
mătoarelor obiective : 1) pre
darea tuturor temelor de casă fi 
a proiectelor la datele fixate de 
catedră; 2) trecerea probelor de 
control cu calificative bune : 
3) prezentarea tuturor stu.ienți- 
lor la toate examenele din se
siune și obținerea de calificati
ve cit mai bune*’.

De atunci au trecut aproxima
tiv două luni... \'e-am oprit la 
una din grupele anului UI el 
f acultății de tehnologie . grupa 
231) pentru a redea cum rir 
pund studenții la îndeplinire* 
obiectivelor întrecerii, care e 
stadiul pregătirii lor pentru exa
mene, care e metode lor de stu
diu. O discuție cu întreaga gru
pă a răspuns tuturor acestor iu- 
trebări. A doua zi după lansarea 
chemării intr-o adunare L.I31- 
fulger, studen'ii grupei au br 
tirît să 6e prezinte toți la exa
menul din sesiunea aceasta fi

Necesitatea unui conlrol per
manent al felului în care se pre
gătesc studenții și a dnui ajutor 
eficace a constituit motivul
creării brigăzilor dc control.
Inițiativa aparține rectoratului, 
comitetului —
studenților de la Universitatea 
„Babeș-Boliav” din Clnj. Ce 
sînt aceste brigăzi de control ?

în fiecare facnltate s a con
stituit cile un grup
din cadre didactice cu
periențâ. din utemiști 
munci de răspundere 
den ți fruntași, care prin discu
ții cu cadrele Hidneticr 
denii, prin asiatența la 
seminari: «i lucrări de

LLT.M. și asociației

compus 
ex- 
eu 

<i stu

și stu- 
cursuri, 
control, 

prin vizitarea sălilor de studii 
și a căminelor urmăresc in per

despre metodica muncii de stu
diu, ordonată și echilibrată.

Pentru Laszlo Deneaș ,,sesiu- 
nea“ a început cu cîteva luni 
în urmă, adică chiar în prima 
zi a acestui an universitar. 
la prima oră de curs, de 
prima oră de seminar șj de 
borator, Laszlo Deneaș a 
cep at să-§j pregătească ca serio
zitate nu numai cele două exa
mene șj două colocvii dm apro
piata sesiune, ci și examenele 
și colocviile pe care le va sus
ține în sesiunea de vară.

Principiul lui este acesta: să 
nu piardă nimic din ceea ce i 
se oferă ca să-și însușească un 
volum bogat de cunoștințe. De 
aceea participă cu regularitate 
la toate cursurile, la toate se
mi nariile, la toate orele de lu
crări practice. Și-a luat notițe 
pe care apoi le a confruntat cu 
manualele. După studierea a 
tentă, minuțioasă a cursului el 
s-a obișnuit să desprindă ideile 
principale pe care apoi și 
schițat intr-un caiet. Astfel 
are concentrate în scheme, 
cîteva caiete, cursuri care depă
șesc 1.000 de pagini. De pildă 
pentru a putea mai ușor ricine 
sumedenia de date, de nume, de 
proprietăți, din cursul de bacte
riologic, el și-a făcut tabele cu 
toate proprietățile de bază. 
Acest lucru l-a făcut an de an 
la toate materiile. Acum dacă 
are nevoie de anumite date din 
cttfstt! de ana.omie descriptivă, 
din cei de anatomie patologică, 
sau din oricare alt curs studiat 
piuă in prezent, ei na mai tre
buie să răsfoiască diverse ma
nuale a doar să și cavte caie
tul unde are schițele sau tabe
lele respective.

Acum, pen.ru Laszlo Deneaș 
sesiunea de examene înseamnă 
revederea minuțioasă a materii
lor pentru examene conform 
unei planificări judicioase. in 
timpui anului universitar el 
avea o pianilware a timpului de 
studiu pe o durată mai lungă 
(de exemplu pe o lună), in se 
siune insa. Laszfo 
să-și planifice timpul 
Și in fiecare zi se 
să se țmâ strict de 
studieze numărul de 
naMrte stebiHt In 
râmi n pînă la e

De 
la 

la-
In

le-a 
el 
in

obișnuiește 
pe zile, 

străduiește
* 

pegim A- 
riHe ce-i 
lamtn re-

plan.

această sesiune, Laszlo Deneaș 
își va adăuga cu siguranță încă 
un succes la cele obținute pînă 
acum.

A învăța să
FLORIAN BORZ

Vin examenele 1 Bibliotecile sînt viu solicitate. Orice clipă liberă 
e prețioasă pentru repetarea materiei.

FOTO : N. STELORIAN

Grupa 416 din anul IV al 
Facultății de istorie din Cîuj 
este o grupă bună și membrii ei 
țin mnlt la renumele de grupă 
fruntașă. Anul acesta au hotărît 
să obțină rezultate și mai bune. 
Au hotărît să se prezinte toți 
la examene. Doar Bandi Agnula...

Bandi Agnula constituie încă 
pentru grupă o problemă, fapt 
care justifică întrebarea insistent 
repetată :

— Ce faci Agnula ?
Ce să facă ? Nici ea nu știe. 

Unora le spune că se va prezenta 
la examene, altora le dezvăluie 
teama. Teama de examene, tea
ma ei nu va face față. Anul tre
cut tot așa s-a înlîmplat. înainte 
de sesiune Agnula stătea la în
doiala Se pregătise mult, ' poate 
mai mult decît alți colegi și 
totuși examenele le-a aminat 
pentru toamna spre surprinde
rea grupei și a profesorilor.

Concluzia la care au ajuns co
legii este că Bandi Agnula nu 
știe si învețe. Ea nu
încredere in forțele ei, 
are încredere pentru ci 
odăii nu-ți poate da seama
ceea ce cunoaște. Ea învață 
mult, dar dezorganizat. Colegele 
ei și-eu dat seama că felul ei 
de a incița e defectuos. Citește, 
cind notițe, cînd material biblio
grafic. dud conspecte, cind din 
uumimL firi nici o ordonare, 

in timpul anului pregă- 
txndn-se doar sporadic, in se- 
*«e timpul scurt nu-i permite 
si faci o recapitulare sis
tematici. Ori firește de aici de
curge neuguranța și teumi.

Așa e incățat anul 
Anul acesta trebuie si 
niliei. au hotârii colegii,

Bc-di Agnula are 
rrertn sesiune două examene. 
Colegii au ajuiat-o să-și întoc
mească un plan de studiu, si-și 
planifice citirea bibliografiei, sâ 
faluteusci consultațiile- Învățînd 
fi inrețe. »â muncească ordonat 
șs nstemutic. Bandi 
baie se se prezinte 
ter* teamă

trecut, 
încete

Confesiunea
unui fost restantier

9

grăitoare 
a indolentei

AgitmIs tre
ia examene

IEȘANU

unui student

».« ■»

la anul 1 am fost res- 
tanțier. Nimerisem intr-un grup 
de colegi „cu experiență** 
care n-au făcut altceva decît 
sa mă sustragă învățăturii. 
Pe de altă parte nici n-am avut 
prea multă experiență in orga
nizarea învățăturii pentru exa
menele de facultate In sfirșit, fie 
că nu rn-am pregătit deloc pen
tru unele examene în sesiunea 
din vară, fie că m-am prezentat 
slab pregătit, după ce învăța
sem in asalt in cîteva zile și 
nopți din sesiune, rezultatul a 
fost același: am rămas cu 3 
examene restanțe la trei materii 
grele. Colegii mei „binevoitori- 
încercau să mă consoleze spunîn- 
du-mi „lasă că mai ai tot timpul 
să dai examene în toamnă**. 
Și într-adevăr... am avut timp.

Nu vo* uita niciodată vacanța 
de vară a anului 1957. A fost 
pentru mine o perioadă nespus 
de grea. In timp ce ceilalți co
legi ai mei se bucurau din plin 
de vacanță, așa cum te poți 
bucura numai după ce trăiești 
satisfacția muncii îndeplinite, eu 
învățam pentru sesiunea de 
toamnă. Pline de veselie și voie 
bună au fost zilele pe care co. 
lecfîvul de studenți din anul nos
tru le-a petrecut la Rupea cu 
prilejul participării la muncile 
agricole; minunate au fost pen
tru majoritatea studenților din 
anul meu zilele petrecute în ta
băra studențească de 
Moldova. Asupra mea 
sa ca o lespede grea, 
liniștea care creștea 
apropierea sesiunii de

se prezintă nepregătit 
examene anul IH?

Toate grupele aa avTrt de dat 
un examen parțui *a laboratorul 
de minereuri, examen ce fac* 
parte d«n coMMe de admitere 
la examenul propria n» dia >e- 
siune. Foarte pnțm atndenf aa 
luat aceste examene.

Probele de contrei sini un in
diciu pretxjs al gradului de pre
gătire ai >int

pînă acam e din
capul tocvi pros!,

au luat note pe^e 5 Un smgjr 
8, un S »i te * 7 - iaU cu 
ce se pol lăuda tnMHașai din a- 
nul trecut Grupete de invită* 
tufă desfășoară o activitate for
mali. sim. praclK. inexistente. 
Lucrările la protect sint și ele 
intirzitte. U«" studenți ca Bo 
ieru Traian. Șteotnascniu Traian. 
Lupu Gbeorghe. Pîtvj Petre etc., 
nu au predai nici pînă acum 
proiectele la dino plina organe 
de mașini Planurile individual 
mijloc principal și eficace de 
planificare a timpului sînt în- 
tocmite formal sau nu există.

Cunoaște biroal L TAl- acesie 
fapte ? Da A taat mișun ? Nu. 
Organizatorilor de grupă U.T.M. 
și deleg ați: lor de asociație le 
revin o mare răspundere pen
tru actuala situație a anului. Ei 
n-au tras la răspundere pe stu 
denții care au săvkșit diferite

abateri fnndcâ ei nșși an fost 
de avii* or> te fruaUa ctter 
care aa arte delăsări in amoc* 
și aa te»' i 4i»c*pâe>V- Caff 
poate de pildă. sHteeawî Ghiață 
Vastie, orgawzator de grupa 
L-T-M. U tragi ia răspundere 
pe coîegM ua Ama Leoo și Tot 
Gbeorgtoe in ceea ce privește nu
mărul «nare de absențe cind el 
însuși ace ua aamâr de absențe 
mai mare decît al lor Nici 
măcar acum. ia adunarea 
generală. studenta! Gheața Vi
sile n-a luat o atitudine hotă- 
rită împotriva lipsurilor din 
grupa sa. S-a mulțumii doar să 
discute in general, să tragă con
cluzii vagi să critice „situația 
slabă*, o critică fâră adresă 
precisă, fără nume de studenți.

A existat și mai există o atitu
dine de cocoloșire a lipsurilor, o 
colegialitate prost înțeleasă. O 
vină principală o poartă și bi
roul U.T.M. care nu a pus în 
discuția adunării generale U.T.M. 
pe studenții cu lipsuri mari în 
ceea ce privește situația la învă
țătură.

Pînă la sesiune mai e puțin 
timp. Concluziile sînt clare, s-a 
constatat situația existentă în 
anul III. Acum trebuie luate mă
suri eficace pentru a se recu
pera din timpul pierdut. In ca
drul grupelor U.T.M. trebuie să 
existe preocuparea ca fiecare 
student să-și alcătuiască planul 
individual de studiu. Cu ajuto
rul cadrelor didactice, 
nizația U.T.M și 
studenților trebuie să 
anumite consultații 
pentru a le ajuta 
ților să și sistematizeze 
să vadă mai clar care 
toda pregătirii pentru

mateni. De asemenea, trebuie 
U se reorganizeze și grupele de 
învățătură care vor avea meni
rea >a-« ajute pe cei râmași in 
urmi să se pregătească mii se
rios pentru examene, să și com
pleteze notițele, să-și clarifice 
nedumeririle. Activitatea acestor 
grupe trebuie insă controlată 
de către biroul U-T.M. al anu
lui. Biroul U.T.M. de an trebuie 
să tragă concluzii din această 
experiență negativă și să ta mă
suri de pe acum pentru a prein- 
timpina în semestrul viitor o 
atare situație. Studenții din anul 
III trebuie ajutați «ă revină la 
bunul obicei de a învăța sistema
tic, perseverent.

O problema nu este clară. In 
colectiv, insă, totul se clarifi
că și cunoștințele însușite in 
timpul

se
studiului individual 
aprofundează.

Foto : P. PAVEL

la Slănic 
însă apă- 
grija, ne- 
odată cu 
examene 

din toamnă. Bineînțeles exame
nele nu mi Ie-a „datu profeso
rul ci le-am luat pentru că învă
țasem și cu aceste eforturi su
plimentare am trecut și anul II. 
Acum de-abia am înțeles deplin 
ceea ce 
înainte 
cui ta te.

ar fi trebuit să știu încă 
de intrarea mea în fa- 
încă la începutul anu-

ÎNVĂȚÎND
ÎMPREUNĂ

I, la primaîn anul
lor sesiune de exa
mene, studenții Alar- 
covici Paul, Mihiț 
Ion, David Marin, 
Chirilâ Dumitru din 
grupa 120 și Banc 
Andre* din grupa 121 
a Facultății de filozo
fie din București au 
învățat împreună. A- 
cum sînt în anul V.

Examenele ultimei lor 
sesiuni le pregătesc 
tot împreună și sînt 
hotărîți și convinși 
că vor obține aceleași 
calificative foarte 
bune.

Modul de a învăța, 
le garantează suc
cesul. Rezultatele ob
ținute în cele 8 se 
siuni dovezi

că

. orga- 
A soci ați a 

inițieze 
metodice 

studen- 
materia, 
este me- 
anumite

convingătoare 
munca împreună e 
mai rodnică. Ce nu 
ințelege unul explică 
celălalt. Ai u’tit 
ceva are cine să-U 
amintească. Cîte pro
bleme, cite întrebări 
nu-șî găsesc rezolva
rea cea mai bună 
acolo unde strădania 
e colectivă .

lui cîțiva tovarăși din biroul 
U.T.M. de an au ^>tat cu serio
zitate de vorbă cu mine. Am pri
mit cu acest prilej un neprețuit 
sprijin moral, fn Scurt timp 
m-am debarasat de colegii mei 
cu ,.experiență“ (dintre care tre
buie să vă .spun că unii au pier
dut anul) și am mers hotărît 
pe drumul muncii conștiincioase. 
Ca urmare am promovat exa
menele cu bine în prima sesiu
ne. Succesele mele m-au bucu
rat nu numai pe mine ci și co
lectivul din care fac parte. Ast
fel am fost propus -pentru a 
merge la odihnă — o odihnă de 
data aceasta bine meritată — 
și mi-am reînnoit forțele pen
tru cel de-al IlI-lea an de fa
cultate.

lată dar pe scurt cum am 
ajuns în anul III al Facultății 
de silvicultură, în ajun de o 
nouă sesiune. Acum avem doua 
examene : unul de selecție fores
tieră, celălalt mai greu — fi- 
topatologia — care necesită o 
pregătire serioasă. După expe
riența — aș putea spune ruși
noasă pentru un student din zi
lele noastre — prin care am 
trecut de data aceasta, cum e 
și firesc m-am pregătit pentru 
respectivele examene odată cu 
primul seminar pe care l-am 
avut în acest an. Ca și majori
tatea studenților din anul nos
tru îmi dau limpede seama că 
pentru un examen trebuie să în
veți perseverent, conștiincios, din 
prima zi de facultate.

Peritru noi studenții se pune 
o întrebare esențială : vom fi noi 
toată viața studenți ? Cum vom 
răspunde oare sarcinilor în pro
ducție ? Vom putea amina oare 
răspunderile per.tru „sesiunea 
din toamnă** ? lată de pildă în 
domeniul nostru silvic un exem
plu de strictă specialitate sem
nificativ însă. Dacă în cazul re
generării unei păduri, la vîrsta 
cînd puieții au cele mai mari 
exigențe față de lumină, nu se 
executa tăierea arboretului bă- 
triiț pu et’i dio lipsă de lumină

-nerp-erarea 
pădurii este ratată S-ai mai pu
tea face aite plantări dar a- 
ceasta înseamnă timp și hani i- 
rasiți In zadar.

Corespondentul se poate găsi 
in orice altă-specialitate pentru 
Care ne pregătim in ani' de fa 
cultate dacă unele lucrări prac
tice nu sînt Tăcute la titnpul po
trivit este inutilă munca unui an 
întreg. Aceeași analogie se poate 
fi‘*e și cu sesiunea de examen. 
Nu ex stă nici un argument se
rios pentru care nu ne-am pre
zenta totdeauna la examene în 
sesiunile stabilite, bineînțeles 
bine pregătiți.

ION CÎRIAN
student anul IU. silvicultură. 

Orașul Stalin

Pe 
fie 
tă-
Ce 
un 
în

Maria Coman, studentă în 
anul II al facultății de meca
nică din lași are o uluitoare, 
o exasperantă facultate de a-și 
pune lacăt la gură, de a 0 face 
pe mortul în păpușoi și 
mutul de la manutanță. Să 
un filozof ? Să fie de aur 
cerea ei ? Da de unde ! 
„filozof Ce „aur" ? Nici 
metal prețios nu încape
comparație, aici. E o muțenie 
nu atît a organului vorbirii 
cit a simțului datoriei și răs
punderii, o indolență senină și 
enormă, o încleștare a buzelor 
provenită din refuzul de a 
gîndi cît de cît asupra meni
rii ei de studentă, a obligații
lor ei de utemistâ.

E o restanțieră călită 
absentomană încercată, 
siunea din ianuarie 
avut de dat două i 
un

și o 
In se 

1959 u 
colocvii și 

examen. N-a luat nici unul.

sesiunea din vară, a avut 
dat 6 examene și trei co‘

în 
de 
locvii. A luat la trei examene 
trei note de 4 iar la celelalte 
nu s a prezentat. In sesiunea 
din toamnă a luat un singur 
5 la colocviul de tehnologie 
mecanică pe care îl dădea a 
treia oară. In rest — nota 3 
nota 4 și neprezentare.

De nenumărate ori, tovarășii 
din organizația U.T.M. au în
cercat să stea de vorbă cu ea 
A fost imposibil. Maria Coman 
tăcea.

Anul acesta, povestea 
să se repete. Maria 
are pînă acum 19

f ără iluzii, (pentru 
avea deziluzii ~~ și 
am hotărîl să-mi 
terile. l-am pus o mie de în
trebări, dar nu mi-a răspuns 
la nici una.

De ce atîtea restanțe ? De 
ce atîtea absențe ? De ce ai 
venit la facultate ? Ce îți lip
sește ca să poți învăța ? Ți s-a 
refuzat vreun ajutor la învăță
tură ? Iți cunoști îndatoririle 
de studentă ? Dar cele de ute- 
mistă ? Ce ai de gind pe vi
itor ? De ce 
pentru 
pie ?

Nici 
glasul 
stanță 
întreaga-i indolență, 
chiul, pentru lipsa 
simț de răspundere, elemen
tară.

Maria Coman trebuie să se 
gindească, - oricît de nouă 
ar fi pentru ea această treabă 
— că nu poate să tacă la in
finit du vă rum nu i se poale 
vorbi la nesfirșit Ajunși la 
marginile întinse ale răbdării, 
colegii ar putea cere scoa- 
tereu ei din facultate.

pare 
Goman 

absențe, 
a nu 

totuși..) 
încerc pu-

nu te pregătești 
sesiunea care se apro-

n-am apucat să-i aud 
Muțenia ei de circum- 

e insă grăitoare pentru 
pentru 

oricărui

IGOR ȘERBU
AR1ST1CA BRINZAN

Rubrică pseudo-sportivâ
desene de N. GLAUDIU

Cei mai mulți se pregătesc să lovească drept 
la țintă

Alții profitînd de anotimpul favorabil
se strecoară către... toamnă

slalomului Mai sînt și unii care trebuie să 
neglijenței

ridice halterele

pen.ru


VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Activitatea organizației U.T.M. 
în perioada de iarnă 

în discuția utemiștilor

Cîntînd 
prin Europa

In sala coifului roșu s-au 
adunat peste 80 de utemiști 
precum și invitați, secretarul 
organizației de partid, preșe
dintele gospodăriei, colectiviști 
vîrstnici. Karol Markus, secre
tarul organizației de bază 
U.T.M. din colectivă citește da
rea de seamă. Darea de seamă 
a făcut o analiză temeinică a 
muncii desfășurate de organi- 
ztfia U.T.M. pentru dezvoltarea 
continuă a gospodăriei colecti
ve, pentru îmbunătățirea mun
cii de educație comunistă a ti
neretului, pentru întărirea vieții 
interne de organizație.

Să devenim buni 
gospodari

Vorbind despre întărirea Șl 
dezvoltarea continuă a gospo
dăriei colective, una din prin
cipalele probleme dezbătute și 
în ședinfa activului rtional, in 
adunare s-a arătat că organiza
ția U.T.M. și-a asumat răspun
derea îndeplinirii unor obiecti
ve economice concrete din pli
nul de muncă al gospodăriei 
colective. Astfel, de pe cele 16 
hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr și patronate în întregime 
de către tineret, s-a obținut o 
producție medie la hectar de 
27.000 kg., mai mult cu 4.000 
kg. la hectar față de planul 
gospodăriei. Tot cu forțele tine
retului tu fost însilozate 450 
tone de porumb furajer, mai 
mult cu 50 tone decit angaja
mentul initial.

O contribuție importantă a 
adus-o organizația U.T.M. la 
dezvoltare-1 sectorului zootehnic 
al gospodăriei colective. In
tr-un timp, treburile la secto
rul zootehnic nu mergeau bine. 
Comitetul U.T.M. a discutat 
atunci cu biroul organizației de 
partid, cu conducerea gospodă- 
riei, le-a cerut sprijinul pentru 
a face din sectorul zootehnic un 
sector fruntaș, o sursă impor
tantă de venituri.

Anul acesta, cu sprijinul or
ganizației de partid și al con
ducerii gospodăriei, la ferma de 
vaci a fost creată o echipă de 
îngrijitori-mulgători formată 
din 5 utemiști șl tineri și con
dusă de comunistul Nicol-e Gu- 
guianu.

— Aplicînd regulile zootehni
ce științifice de hrănire a ani
malelor, spunea în cuvîntul său 
comunistul Nicolae Guguianu, 
echipa de îngrijitori-mulgători 
a obținut anul acesta in medie 
de la fiecare vtcă furajată cite 
70 kg. de lapte mai mult de- 
cit prevedea planul de produc
ție al gospodăriei.

— Iar eu, spunea utemista 
Allies lrmgard, îngrijitoare, de 
păsări, am adus gospodăriei e- 
conomii in v-Joare de peste 
5200 lei. Anul viitor sectorul zoo
tehnic al gospodăriei noastre se 
va dezvolta și mai mult și va fi 
nevoie de și mai mulți tineri care 
să lucreze aici.

Atit în darea de set mă cit 
și in discuțiile purtate s-a ară
tat insă că iii activitatea orga
nizației de bază U.T.M. pen
tru sporirea contribuției ti
nerelului la întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriei 
colective se manifestă Încă lip
suri serioase. Organizația 
U.T.M., sublinia darea de set- 
mă, n-a luptai pentru îndepli
nirea tuturor angajamentelor 
stabilite De aceea, unele obiec
tive cum sînt redarea t1 5 ha. de 
teren agriculturii, transportarea 
și imprăștierea pe cimp a 1.000 
tone de îngrășăminte naturale 
și altele, au rămas neîmplinite. 
In ședința activului raional 
U.T.M. ni s-a atras atenția asu
pra acestor lipsuri, iar noi va 
trebui ca împreună să luăm 
toate măsurile ca ele să nu se 
mai repete.

— Asemenea lipsuri, spuneau 
in cuvintul lor utemiștii Virgil 
Păzitoru și Ion Albușoiu, pu
teau fi lichidate dacă comitetul 
U-T.M. n-ar fi dovedit forma
lism in activitatea sa. Cu ci
teva luni în urmă, comitetul 
U.T.M. a creat în gospodărie 
un post utemist de control a 
cărui menire err tocmai de a 
ajuta la lichidarea acestor lip
suri și îmbunătățirea muncii. 
Postul de control și-a trăit insă 
formal viața.

Pentru lichidarea rcestor lip
suri și pentru a spori și mal 
mult contribuția tineretului la 
întărirea econoinico-organizato- 
rică a gospodăriei colective, in 
lumina noilor sarcini stabilite 
de recenta Plenară a C.C. al 
P.M.R., adunarea de alegeri a 
hotărit ca tineretul din gospo
dărie să patroneze în viitorul 
an agricol 18 ha. de sfeclă de 
zahăr și 5 ha. de porumb fura
jer, să îusiiozeze 500 tone de 
furaje. Pentru a traduce în via
ță planul de măsuri stabilit în

------•------

INFORMAȚII
Filmul documentar în culori 

„Vizita lui N. S. Hrușciov In 
S.U.A.“ se bucură de un mare 
interes din partea publicului 
spectator din orașul Stalin. Nu. 
mai în primele 4 zile el a fost 
vizionat de mai mult de 16.000 
de spectatori.

★
In cadrul turneului pe crre-l 

întreprinde în țara noastră, for
mația iugoslavă de muzică de 
cameră „Soliștii din Zagreb**, 
de sub conducerea lui Antonio 
Janigro, a susținut miercuri sea
ra, în se la Ateneului R.P. Ro
mine, cel de-al doilea concert.

ședința activului raional U.T.M. 
privind îmbunătățirea muncii 
organizațiilor U.T.M. sătești in 
perioada iernii, adunarea gene
rală a hotărit de asemenea să 
se treacă de îndată la transpor
tarea și imprăștierea pe cîmp 
a 1.000 tone de îngrășăminte 
naturale și 120 tone de îngră
șăminte chimice, iar cinci ute
miști și tineri să fie recoman
dați conducerii gospodăriei pen
tru a lucro în sectorul zooteh
nic, S-a hotărît de asemenea 
să fie reorganizat postul ute- 
mist de control.

In fiecare seară, 
o acțiune culturală

Pornmdu-se de la problemele 
ridicate în ședința activului co
mitetului raional U.T.M. în a- 
dunarea de alegeri s-a dezbătut 
de asemenea pe larg activitatea 
politică și cultural-educLtivă 
desfășurată de către organizația 
U.T.M. pentru educarea comu
nistă a tinerilor colectiviști. 
S-a arătat astfel că cele două 
cercuri politice au contribuit 
simfitor la îmbogățire-1 cunoș
tințelor politice și de cultură

Pe marginea adunării 
pentru darea de seamă 
și alegeri a organizației 

de bază U. T. M.
din gospodăria colectivă 
Ghimbav, raionul Codlea

generală ale celor aproape 50 
de utemiști și tineri care au 
fost cuprinși în anul de învăță- 
mint politic 1958-1959.

Pariicipanții la adunare au 
sublinut însă în cuvîntul lor 
că învățămîntul politic nu s-a 
desfășurat la nivelul cerințelor, 
că unii utemișJi și tineri n-au 
frecventat cu regularitate cercu
rile politice, n-au studiat întot
deauna cu atenție materialul 
bibliografic indicat, iar propa
gandiștii nu s-au străduit să 
facă întotdeauna expuneri in
teresante, bine documentate, 
strîns legate1 de activitatea și 
preocupările cursantilor.

Pe baza recomandărilor fă
cute in ședința activului corni- 
tetului raional, cercurile politi
ce vor organiza in perioada de 
iarnă citeva vizite la întreprin
deri, precum și citeva excursii 
in împrejurimile comunei pen
tru £-1 ajuta și pe această cale 
pe cursanți să-și însușească mai 
bine materialul predat. Totoda
tă organizația U.T.M. va ana
liza periodic, în adunări gene
rale, conținutul învățămîntului 
politic și va Stabili măsuri con
crete pentru continua lui îmbu
nătățire.

Pentru educarea materialist- 
științifica a tinerilor, pentru or
ganizarea în mod plăcut și edu
cativ i- timpului lor liber, orga
nizația U.T.M. a inițiat anul a- 
cesta cîteva acțiuni cultural-e
ducative care s-au bucunt de 
mult succes în rîndul tinerilor 
colectiviști. Așa au fost spre 
exemplu „Joile tineretului* și 
„Duminicile tineretului" urmate 
de programe artistice, conferin
țele despre „Originea și evolu
ția omului**, „Știință și religie**, 
de asemenea, excursiile orga
nizate cu tinerii colectiviști la 
Castelul Bran, Piatra Mare, 
Piatra Craiului și Poiana Sta
lin care au fost mult apreciate 
și în ședința activului raional.

Cu toate acestea, utemiștii au 
arătat in adunare că, activita
tea cultural-educativă nu s-a

(Urmare din pag. l-a) 

șantier in cadrul căreia s-a dez
bătut problema : ce trebuie să 
facă tinerii de la Luduș pentru 
a grăbi ritmul construcției ? S-au 
descoperit soluții, au ieșit la ivea
lă propuneri. Mintea tinerilor 
s-a dovedit mai scăpărătoare și 
entuziasmul mai puternic ca ori- 
cînd. Pe șantier, la loc vizibil, 
au apărui pancarte și lozinci mo
bilizatoare. Peste toate trona 
una care se înscrisese, de fapt, 
in mintea fiecăruia, cu litere și 
cuvinte înflăcărate : „Tineri ! 
Să terminăm fabrica înainte de 
termen ! Așa ne cere partidul !"

Dacă în aceste zile te duci pe 
șantier și vezi ritmul in care se 
construiește, trebuie să știi că 
acesta se datorește elanului pro
vocat de chemarea partidului de 
a face totul pentru terminarea 
cit mai grabnică a construcțiilor 
Parcă fiecare din ei iți spune 
din priviri, chiar fără să 
vorbească : mai repede, mai 
degrabă, n-avem timp de pier
dut ! Mulți se minunează de 
forța mobilizatoare a lozincii 
lansate în urma plenarei. Ea a 
trezit noi energii. Tinerii și-au 
dat seama că au de atins un so
roc. Și toate energiile s-au în 
dreptat pe acest făgaș, lată de ce 
ritmul muncii este viu și dispu
tat cu o ardoare tinerească, iată 
de ce construcția înaintează ver
tiginos. fn această bătălie, apar 
caractere tari, apar inițiative noi. 
Așa cere viața de șantier. Așa 
trebuie să fie.,. 

desfășurat la nivelul cerințelor 
și posibilităților.

— Sînt unele zile din săptă- 
mînă și mai ales in perioada de 
v£ră — spunea utemistul Marin 
Marinescu, cînd căminul cultu
ral arată ca o casă părăsită. Și 
asta din vina noastră, pentru că 
nu ne-am preocupat iă organi
zăm în fiecare sexră la cămi
nul cultural acțiuni educative.

— Sîntem o gospodărie bo
gată, milionară — a spus ute
mistul Gh. Ieremie — șj cu 
toții am obținut venituri impor
tante în acest an. Avem deci 
condiții ca să organizăm ex
cursii educative h- Orașul Sta
lin și chiar la București, să vi
zităm expoziții, muzee, între
prinderi, să ne întîlnim cu mun
citori, să mergem la spectacole. 
Pentru aceasta se cere însă mai 
multă inițiativă.

A luat apoi cuvîntul utemista 
Schmidt Grete.

— Avem la gospodărie, spu- 
ne£< ea, o bibliotecă cu citeva 
sute de volume. Mulți dintre 
noi au și pe acasă mici biblio
teci personale. Comitetul orga
nizației de bază U.T.M. nu s-a 
preocupat însă pîna acum să 
afle ce fel de cărți citesc tine
rii și dacă înțeleg conținutul 
lor. In ședința activului comite
tului raional U.T.M. am fost 
criticați și pe bună dreptate 
pentru faptul că la noi în gos
podărie n-a fost organizat nici 
pînă acum concursul „Iubiți 
cartea". Și asta deoarece, comi
tetul U.T.M. a considerat că 
sarcina organizării concursului 
„Iubiți cartea** revine comisiei 
concursului și nu organizației 
U.T.M

In adunarea generală s-a sta
bilit un bogct plan de activi
tate cultural-artistică pentru pe
rioada de iarnă.

Principalul: mobilizarea 
fiecărui utemist in munca 

de organizație
Trecind în revistă succesele 

dobîndite în creșterea rînduriior 
organizației, utemiștii au criticat 
totodată comitetul U.i.M. pen
tru că nu s-a ocupat îndea
proape de educarea comunistă 
a noilor utemiști. In acest sens 
un rol deosebit de important 
îl avea activizarea în munca 
de organizație a fiecărui ute
mist. Ce-i drept comitetul 
U.T.M. a încredințat asemenea 
sarcini unor utemiști, dar el 
n-a controlat și ajutat îndea
proape tinerii să-și îndeplineas
că sarcinile încredințate.

In adunare a fost de aseme
nea criticat vechiul comitet. 
U.T.M. pentru faptul că nu p 
fost respectat cu strictețe prin
cipiul conducerii colective.

— In asemenea condiții, cînd 
munca este desfășurată numai 
de către secretar, spunea în cu- 
vintul său utemistul Nicolae 
Ieremie, este și firesc să avem 
atit de multe lipsuri. Iată de 
ce socotesc că una din sarcinile 
principale ale noului comitet 
este de a lichida sectarismul, 
de a lupta pentru respectarea cu 
strictețe a democrației interne 
de organizație, de munci în 
colectiv.

Pe baza discuțiilor și a pro
punerilor făcute de participanți, 
adunarea a adoptat p seamă de 
măsuri menite sa ridice nivelul 
vieții de organizație.

Participant!! la adunarea de 
alegeri și-au exprimat convin
gerea că sub conducerea orga
nizației de partid și aplicînd în 
viață măsurile adoptate, vor pu- 
tea să îmbunătățească activita
tea organizației de bază U.T.M. 
din gospodăria colectivă.

I. ANDREI

Totul pentru grăbirea construcției
Eroul zilei...

Pîrghia principală care asigura 
montarea barelor de metal era 
macaraua turn de tip „23 Au
gust". Ea asigura „hrana" pentru 
peste o suia de constructori. 
Brațul ei de oțel și „ghiarele", 
purtau pe de-asupra platoului 
zeci de vagoane de bare de fier 
și plăci prefabricate mari cit pe
retele unei camere. La „cîrmă", 
era un tinăr de nădejde, utemis
tul Daraban Vasile. Se lucra zi 
și noapte . Orele de muncă, Dără- 
ban le împărțea în două cu 
schimbul lui, macaragistul Coan- 
lă loan, nn om mai vîrstnic. Era 
o perioadă de cîteva zile în care 
se cereau eforturi mai mari. 
Echipele tinerilor monteri, în
trecerea între ele, erau în mii- 
nele lui Dărăban. Tinărul Szanto 
luliu. nu odată a urcat în cabină 
la Dărăban, aducindu-i țigări, 
apă, numai ca să nu se oprească 
din lucru. Atunci invidioși, cei
lalți tineri monteri, in frunte 
cu Hurubeanu Gh. și Chirai Ște
fan, strigau de jos, ori de pe 
schele : „Nu-l țineți de vorbă pe 
Dărăban. El e sufletul nostru", 
într-o zi pe cînd Dărăban scru
ta cu privirile platoul șantieru
lui, să-și zărească schimbul ve
nind spre macara, sosește vestea 
că macaragistul Coantă Ion s-a 
îmbolnăvit. E adevărat ? Nu-i 
adevărat ? Dărăban nu știa ce să 
creadă. Ta dat drumul înainte. 
O oră, două, trei. Oboseala îi 
dădea târcoale. Dar ce se va în
tâmpla pînă la urmă ? Nu avea 
cine să-l înlocuiască. Pe jos, se 
vedea agitație. Cocoțat acolo sus,

lata o scena din noul film sovietic : „Ceasul s-a oprit Ia 
miezul nopții" care va rula în curînd pe ecrane!» Capitalei.

• In ceea ce privește numă
rul recordurilor mondiale de a- 
v ia tie sportivă. Uniunea Sovie
tică s-a situat din nou pe pri
mul loc a comunicat Evgheni 
Stepanov președintele Consiliu
lui aeroclubului central al 
U.R.S.S. Evgheni Stepanov a 
arătat că comisia de aviație 
sportivă e aeroclubului central 
a înregistrat anul trecut 112 re
corduri unionale, dintre care 73 
depășesc pe cele mondiale. Spor
tivii sovietici din domeniul a- 
viației au stabilit cu 41 recor
duri mondiale mai multe decît 
în anul 1958.

Evgheni Stepanov a subliniat 
că, din cele 360 de recorduri 
omologate de F.A.I., aproape 
140 aparțin Uniunii Sovietice, 
aproximativ 100 — Statelor
Unite ale Americii. 29 — Italiei 
și 28 — Franței,

Aviatorii sportivi sovietici vor 
participa anul acesta la cele 
mai importante campionate 
mondiale și unionale. Pentru' 
prima oară parașutiștii, plano- 
riștii, aeromodelișții și pr-acti- 
canții sportului aviatic vor lua 
parte la Spartachiada Popoare
lor din U.R.S.S. Sportivii so
vietici, după cum a subliniat 
Stepanov, vor lua parte la cam^.. 
pionatul mondial de parașutism, 
la campionatul mondial de a- 
viatie acrobatică șî la alte com
petiții de amploare.

Brigado de tineret din secția presă a întreprinderii „Electro
ceramica*' din Turda condusă de Viorica Florea este cunos

cută de întregul colectiv pentru frumoasele rezultate.

în cabină, Dărăban nu înțelegea 
însă nimic. S-a mai uitat el prin 
curte, apoi n-a mai văzut, că în
cepuse să coboare înserare0- 
„Pînă-oi putea, îi dau înainte. 
Nu cobor dacă n-am schimb. Că 
doar n-o să opresc construcția 
și-a zis cu glas tare, ca pentru 
sine, utemistul Dărăban Vasile. 
îi plăcea tare mult să simtă cum 
strunește și cum îl ascultă acest 
colos complicat de fier, să vadă 
cum, de priceperea lui, se leagă 
munca a zeci de oameni. Trebuia 
să urmărească rotirea săgeții ma
caralei, drumul materialului în
hățat in cîrlige, și urcarea în sus 
sau lăsarea în jos. Toate acestea 
se dirijau de la 3 aparate din 
cabină, care la fel trebuiau su
pravegheate. Apoi trebuia să fie 
atent să nu lovească pe nimeni 
sau să nu strice ceva. N-a avut 
nici o stricăciune, nici un acci
dent. De asta este el tare mîn- 
dru. Dar e și mai mîndru că-l 
văd consătenii lui din satul Oar
ba, din apropierea Ludușului, ce 
poate el să facă și ce post im
portant are pe acest mare șan
tier.

Nici nu și-a dat seama cum în 
spatele lui, în cabina de coman
dă, apăruse inginerul Luca și cu 
maistrul de la montaj. Intr-un 
moment de repaus, inginerul i-a 
zis :

— S-a întâmplat o încurcătură. 
Te rugăm...

— Știu, nu e nici o nenorocire 
pînă sînt eu aici. Dacă n-am 
schimb nu părăsesc macaraua !

Dărăban a stat pe macara a- 
proape două zile și două nopți 
încontinuu. Ce se întâmpla dacă

• S-au stabilit datele întîlni- 
rii internaționale de baschet 
dintre echipele C.C.A. București 
șl Dinamo Tbilisi contînd pen
tru turul doi al competiției 
„Cupa campionilor europeni**. 
Primul meci se va disputa du
minică 17 ianuarie în sala spor
turilor de la Floreasca, cu în
cepere de la ora 19. Returul este 
programat pentru 31 ianuarie la 
Tbilisi.

• Federația romîtnă de hand
bal a hotărît în cursul zilei de 
miercuri ca jocul Dinamo Bucu
rești — Dukla Praga, din ca
drul „Cupei campionilor euro
peni**, să aibă loc sîmbătă 16 
ianuarie în sala Floreasca- și nu 
la 17 ianuarie cum fusese ini
țial stabilit.

® Turneul internațional de 
șah de la Hastings a continuat 
cu desfășurarea partidelor din 
cea de-a- 6-a rundă. In Cea mai 
importantă partidă, liderul cla
samentului Gligorici. l-a învins 
în 44 de mutări pe Pomar. Iată 
alte rezultate înregistrate : Go- 
lombek — Heemsoth 1—0; Uhl- 
man — Winser 1—0 ; Kottna-uer 
— Averbach 1—0 ; Bobțov — 
Burger 1—0. Restul partidelor 
au fost întrerupte.

.In clasament conduce Gligo
rici (Iugoslavia) cu 5 puncte, 
urmat de Averbach (U.R.S.S.) 
cu 4*/2 puncte, Pomar (Spania) 
și Uhlman (R. D. Germană) 
fiecare cu cîte 4 puncte.

Dărăban n-ar fi stat ? Se întâr
zia construcția halei de fabricație.

Am omis un amănunt: în cabi
nă, Dărăban scrisese cu creta: 
„Totul pentru grăbirea construc
ției*1...

Inițiativele 
s-au arătat...

Simpla enunțare a unei iniția
tive și a unei acțiuni care au ur
mat este edificatoare pentru ceea 
ce sînt în stare să facă tinerii de 
pe șantierul fabricii de zahăr de 
la Luduș.

Brigada tinerilor dulgheri, con
dusă de tânărul comunist Lazăr 
Ț asile, în repetate rînduri a stat 
după orele de program dovedind 
că înțelege urgența unor lucrări. 
Tot această brigadă, din dorința 
de a nu avea timpi morți, cînd 
n-avea de lucru, executa alte lu
crări unde se cerea muncă neca
lificată. Ei au fost cei dintâi care 
au sărit să dea o mînă de aju
tor la instalarea conductelor de 
apă. Maistrul canalizării Aliman 
Alex, un tânăr de mare ispravă, 
le-a arătat că muncind la cana
lizare, grăbesc indirect construc
ția. Și ei au înțeles. Participarea 
activă la muncă le-a adus dra
pelul de brigadă fruntașă pe 
șantier...

Inițiative. Mecanicii, betoniștii 
șantierului, cîțiva zeci de ti
neri, aceia care asigură elemen
tul de prima mină a cojistruc-

A apărut 
„Probleme ale păcii 
și socialismului**

nr. 1
A apărut în limba romînă, 

în Editura Politică, numărul 
1 pe 1960 al revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismu- 
lui“.

In acest număr s-înt publi
cate articolele : în pragul
anului 1960; Apologia capi
talismului (Despre noul pro
gram al Partidului Social- 
Democrat din Germania) de 
T. Wegener; Socialismul și 
omul de B. Riurikov ; Steri
litatea filozofiei burgheze con
temporane de N. Iribadja- 
kov; Partidul comunist și 
interesele națiunii de 1 Nor- 
lund; Din experiența luptei 
pentru unitatea de acțiune a 
oamenilor muncii de L. Iun- 
ttila ; Un continent în luptă 
de A. Ischenderov.

Rubrica „In partidele co
muniste și muncitorești** cu
prinde un bogat material in
formativ cu privire la activi
tatea unor partide frățești.

In cadrul rubricii „Schimb 
de păreri** sînt publicate cu
vântări rostite de participanți 
la conferința internațională 
a institutelor de marxism-le
ninism și institutelor de is
torie ale partidelor comunis
te și muncitorești, care a a- 
vut loc la București în au
gust -septemb r ie 1959.

La rubrica „Cărți și re
viste** sînt publicate artico
lele : Tehnica și progresul 
social de N. Kuîaghin ; O 
lucrare care cheamă la luptă 
de Jorge del Piado; „Tar- 
sadalmi Szemle" — armă i- 
deologică a comuniștilor un
guri de J. Nagy ; justificări 
mincinoase de M. Strang.

In cadrul rubricii „Scri
sori, note, replici** este pu
blicată scrisoarea lui Ch. Ha- 
roche: „Care este soarta lui 
Farjallah Helou ?“ și răs
punsul redacției la această 
scrisoare. In această rubrică 
mai slnt publicate și două 
replici: O umbră a trecutu
lui de T. Docktail; De la 
marxism — la religie, de la 
religie — la marxism de K. 
Sacher.

Revista „Probleme ale pă
cii și socialismului** apare 
lunar in limbHe albaneză, a- 
rabă, bulgară, cehă, chineză, 
coreeană, engleză, franceză, 
germană, italiană, japoneză, 
mongolă, olandeză, poloneza, 
portugheză, romînă, rusă, 
spaniolă, suedeză, ungară, 
vietnameză.

• ••

ției, betonul, au constatat că a- 
tunci cînd motoarele betoniere
lor se defectează, ei stau și pierd 
vremea așteptând să vină meca
nicul să le repare. De ce ? Pen
tru că ei, mecanici de utilaje 
fiind, nu știau să le pună la 
punct. „Treabă faină-i asta, mă, 
fraților ?“ a zis într-o zi beto- 
nistul Sărăcuț Vasile. „Da ce-i 
fi vrînd să mă apuc eu s-o stric 
și mai rău', s-a răstit Viorel Dă- 
dălău. „Nu, mă ! Să-nvățăm să 
le reparăm noi. Altfel nu ne pu
tem numi mecanici. E o rușine". 
Discuția dintre ei a fost surprin
să de comunistul Oancea Mar
cel, mecanicul șef, care răspunde 
de buna funcționare a utilajelor.

— Aveți și unul și altul drep
tate. S'« stai lingă betoniera în
țepenită nu-i bine. (Jude ajungem 
cu construcția ? Să te apuci s-o 
repari fără să știi, iar nu-i bine. 
Dar s-ar găsi totuși o soluție : 
să învățați toți să vi le reparați 
singuri. Asta e ! Și uite : eu mă 
angajez să vă învăț...

Dură cîteva zile, Oancea Mar
cel a ținut la club, prima con
ferință cu caracter tehnic din 
cadrul unui ciclu mai mare de 
conferințe axate pe această pro
blemă vitală a șantierului...

Acestea sînt doar două iniția
tive. Șirul lor nu se isprăvește 
aici. Poate că sînt tot așa de 
multe, cîți și tineri. Inițiativa 
creatoare a tinerilor este și ea 
unul din factorii care ajută la 
împingerea construcției înainte.

De vorbă ch 
Dan lordăchescu 
despre recentul 

său turneu 
în străinătate

De curind s-a Înapoiat în 
țară, după o lungă călătorie in 
Europa, tînărul și cunoscutul 
bariton Dan Iordâchescu, după 
ce a cîntat în 46 de spectacole 
de operă, recitaluri și concerte 
în Franța, Anglia, Elveția, Ita
lia, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Danemarca, Suedia și 
Belgia.

Presa din rceste țări i-a în
chinat peste 100 de recenzii elo
gioase. Iată, de pildă, ce scrie 
foarte e.vigenta revistă „B.B.C. 
Music News" despre concertele 
date în Anglia de tînărul solist 
al Operei din București: „Ba
ritonul romin Dan lordăchescu 
este prezent în această țară, 
pentru a face înregistrări, la in- 
vitația lui Walter Legge de la 
E.M.I. El a fost ascultat de 
Kenneth Wright de Ia postul de 
televiziune B.B.C., care a de
clarat că are cea mai frumoasă 
voce de bariton din lume, o voce 
de o bogăție neobișnuită, fiind, 
totodată și un excelent muzi
cian".

...Deși s-a întors de puține 
zile, ne-am adresat 
lui Dan lordăchescu 
pentru a-i solicita un 
interviu. N-a fost 
ușor să-1 găsim pe 
tînărul solist, mai 
ales acum cînd, de 
îndată ce a sosit s-a 
și încadrat în ritmul 
alert al repetițiilor 
pentru spectacolele 

și concertele ce le pregătește.
— Sint foarte bucuros — ne-a 

declarat el, chitr de la început— 
că „prima notă" pe care am 
cîntat-o în țară după o absen
ță c>‘e 20 de luni, a fost la con
certul festiv cu prilejul aniver
sării Republicii. Și aceasta — 
pentru că Republicii, prrtidului, 
statului nostru le sînt recunos
cător pentru tot ce au făcut 
pentru miile. Lor le datorez 
toate succesele mele.

— V-am ruga să ne povestiți 
cîte ceva despre concertele date 
în anul 1959 peste hotare.

— Am dat în special concer
te de lieduri, dar am susținut 
și specttcdle de operă. De pildă, 
la Londra am cîntat „Carmen" 
cu corul și soliștii de la cele
brul teatru de operă „Covent 
Garden". De altfel, acest spec
tacol a fost filmat în întregime 
și se prezintă la multe cinema
tografe din Anglia și din alte 
țări. La Copenhaga am cîntat în 
„Traviata". Lieduri am cîn
tat Ip Malmo, în Suedia (unde 
publicul, vreo 4.000 de persoa
ne —■ m-a primit cum nu se poa
te mai călduros) și în mulie 
alte orașe europene,

•— Ați cîntat, desigur, și lu
crări ale compozitorilor noștri...

—- Firește 1
•— Cum au fost apreciate ?
•— Excelent. Peste tot am pu

tut să constat că muzic:. noa- 
sțră are mulți admiratori. De 
cîte ori cîntam o bucată de 
Enescu sau „Gornistul" de Paul 
Constantinescu, și altele, am 
fost bisat De altfel, pentru 
„Festivalul muzicrJ de vară" 
din Danemarca, la care voi 
participa, mi s-a cerut să tri
mit partiturile a trei lucrări ro- 
mînești, lucru pe care l-am și 
făcut a doua zi după sosirea 
în țară. Mulți oameni de artă, 
muzicieni renumiți cum e Tulio 
Serafim și Votto, primi diri
jori ai Operei „Scala" din Mi- 
lano, Ricardo Lavroco, directo

CINEMA
Patria, București, înfrățirea 

între popoare: Avalanșa; Re
publica (cinemascop) Gh. Doja 
(cinemascop). Libertății : Poe
mul mării; V. Alecsandri, Ma
xim Gorki. Miorița. 1 Mai: Mă- 
mu; Magheru, I C. Frimu, 8 
Martie : Părinți și copii; Elena 
Pavel: Oameni și lupi (cinema
scop) ; 13 Septembrie: Simfo
nia dragostei; Lumina. Flacăra, 
Volga : Desigur, Nelly; Central t 
7n zilele lui Octombrie; Victoria, 
V. Roaită; In căutarea comorii;

rul „Festivalului de operă" din 
Veneția, celebrii cintăreți Pan- 
zerrs, Lotte Schone, Ejisabeth 
Schwartzkopf și mulți alți mu
zicieni pe care i-am intilnit, au 
manifestat un viu interes lafl 
de viata muzicală de la noi, față 
de avîntul cunoscut astăzi de 
arta rominească, in general. In 
discuțiile noastre, ei cereau me
reu amănunte pe care eu, bine
înțeles, le dădeam cu plăcere și 
o îndreptățită mlndrie.

Din vorbă în vorbă, discuția 
alunecă spre planurile pe care și 
le-a făcut pentru noul an.

— Nu știu cum să vă spun 
cit de fericit slnt că mă văd din 
nou în țară acasă, că voi apare 
iarăși în fața publicului romî- 
nesc, pe care îl iubesc, de care 
mi-era dor, publicul care m-a 
încurajat întotdeauna și căruia 
îi datorez cele mai frumoase cli
pe din viața mea. Luna ianuarie 
va fi foarte încărcată: voi cînta 
în „Traviata", „Trubadurul", 
„Carmen", „Faust", în concerte 
de lieduri și arii din opere la 
Ateneu și Ia televiziune, voi face 

imprimări la radio și 
la „Electrecord". Spre 
sffrșitul lunii voi
cînta la Opera din 
Cluj, în „Balul mas
cat" și „Lucia de La- 
mermoor". Aceste 
două roluri le voi in
terpreta în italienește 
și vor fi un fel de 
repetiție generală pen
tru spectacolele pe

care le voi susține, la sfirșitul lui 
februarie la Roma și Veneția, pre- 
cum și ceva mai tîrziu la Paris. 
Acesta din urmă, probabil, ală
turi de Maria Calas. Mai doresc 
— și voi face tot ce-mi va sta 
în puteri ca să realizez — un 
turneu în orașele din țară.

— Cu spectacole de operă ?
— Acolo unde există teatre de 

operă. Unde nu — voi cînta în 
cadrul concertelor. Eu am mulți 
prieteni și în fabrici șj vreau 
să mă duc la ei in întreprinderi, 
pentru a le ciuta. In viitorul 
apropiat am programat concerte 
la Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej" și la Uzinele 
„23 August" și „Semănătoarea",

— Ge roluri noi pregătiți?
— „Nabucodonosor" din opera 

„Nabuco" de Verdi, pe care-1 
voi cînta și la „Festivalul de 
Operă" din Veneția. Apoi — 
„Figaro" din „Bărbierul din Se- 
vila", „Oneghin" și „Paiațe", 
pe care le voi cînta chiar în 
stagiunea aceasta la Teatrul 
nostru de Operă.

— Aveți, mi se pare, și un bo
gat program de turnee peste 
hotare.

— Da. In afară de cele pe 
care le-am amintit, mai trebuie 
să adaug spectacolele cu „Balul 
mascat" și concertele de lieduri 
din Danemarca și Suedia. După 
aceea — unul din cele mai 
grele, dar și din cele mai plăcute 
turnee: cel din Uniunea Sovie
tică. Pentru acest turneu mă 
pregătesc în mod deosebit. Cu
nosc publicul sovietic. Am mai 
cîntat în fața lui in diferite con. 
certe și știu cit este de primitor, 
dar și exigent.

Anul acesta voi cînta prima 
oară în Uniunea Sovietică intro 
operă. Va fi o probă dificilă, dar 
dacă voi trece cu succes și acest 
„examen", îl voi considera ca o 
încununare a tot ce am realizat 
pînă acum.

DAN LĂZARESGU

TOGR AFE
Timpuri Noi: „7 aste*, „Scurtă 
istorieu, „O poveste ca-n bas. 
me“, Pioneria nr 6/1959; Tine
retului : Fata cu ulciorul; Alex. 
Popov: Pe d^umwiiQ Rom\niel 
și O poveste ca-n basme; Gri. 
vița. Arta : Pe țărmuri îndepăr. 
tate; Cultural : Moartea în șa; 
Unirea : Soarta unul om; C. Da
vid : Amnarul fermecat; Alex. 
S-ah ia : Stelele; T. Vfcadimirescu, 
Popular: Abm de încredere; G. 
Bacovia : IntllnTe cu viața.



Sosirea 
unei delegații 

sovietice la Cairo

Pentru îmbunătățirea 
climatului international
N. S. Hrușciov 
invitat tn India

De Sraaf: Dezarmarea

CAIRO 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 6 ianuarie la in
vitația guvernului R.A.U. a so
sit la Cairo delegația sovietică 
condusă de I. T. Novikov minis
trul Construcției de Centrale E- 
lectrice pentru a participa la so
lemnitățile cu prilejul începerii 
oficiale la 9 ianuarie a lucrări
lor pentru construcția primei 
părți a barajului de la Assuan.

Din delegație fac parte I. V. 
Arhipov prim-vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru rela
ții economice externe de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
și specialiști sovietici în con
strucția de centrale electrice.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite: La 6 ianua
rie, N. S. Hrușciov. președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. a primit pe K. P. Ș. Menon, ambasadorul Indiei în 
Uniunea Sovietică, cu care a avut o convorbire.

Ambasadorul a transmis lui N. S. Hrușciov mesajul primului 
ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, cuprinzînd invitația adre
sată lui N. S. Hiușciov de a vizita India cu prilejul vizitei sale 
in Indonezia.

N. S. Hrușciov a mulțumit călduros pentru invitația amabilă 
și și-a exprimat speranța că va reușî să se folosească de această 
invitație.

Ministrul de Externe birmanez propune 
invitarea lui N. S.
PARIS 6 (Agerpres). — Co

respondentul din Rangoon al a- 
genției France Presse transmite 
ca, după cum s-a făcut cunoscut 
dintr-o sursă guvernamentală, la 
5 ianuarie U. Chan Tun A ung, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Birmaniei, a propus guvernului 
său să-l invite pe președintele

Hrușciov în Birmania
Consiliului de
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, să facă 
o vizită în Birmania în legătură 
cu apropiata sa călătorie în In
donezia. Potrivit informațiilor 
provenite din aceeași sursă, a- 
ceastă propunere va fi discutată 
de guvernul Birmaniei la 11 ia
nuarie.

Miniștri al

spiritul păcii0 vizită în
și al prieteniei

DJAKARTA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Opinia pu
blică indonezia nă manifestă un 
uriaș interes față de apropiata 
vizită în Indonezia a lui X. S. 
Hrușciov. președintele Consiliu
lui d? Miniștri al U.R.S.S.

In articolul său de fond din 
5 ianuarie, ziarul „Pemiida- 
scria că in urma aceste» v z-’e 
se vor întări, fără îndoială, și 
mai mult legăturile de prieten-e 
dintre cele două țâri și popoare. 
Frontul păcii și al preten-.e:. 
subliniază ziarul, va deveni și 
mai puternic și trainic, nu n:- 
mai în țara noastră, ci și în 
lumea întreagă. Vizita lui X’. S. 
Hrușciov, care va aduce în In-

donezia spiritul prieteniei ș: al 
dragostei de pace, va fi intim- 
piuată de noi cu bucurie.

Cyrus Eaton

HAGA 6 (Agerpres). — „în 
anul I960 problema dezarmării 
va ocupa locul principal", a de
clarat la 4 ianuarie prof. De 
Graaf, președintele partidului 
pacifist socialist din Olanda, în- 
tr-un discurs radiodifuzat.

De Graaf a subliniat că în pro
blema destinderii încordării in
ternaționale și a dezarmării „din 
păcate Olanda se tîrăște în coa
dă**, iar majoritatea organelor de 
presă ale partidelor politice mari 
din țară „sînt încă prizonierele 
războiului rece**...

De Graaf s-a referit la două 
probleme care, după părerea sa, 
pot fi rezolvate „imediat" — re
tragerea forțelor armate străine 
din Europa și crearea unor zone 
demilitarizate, după cum a spus 
el, „nu numai la Polul Sud, unde 
nu locuiesc oameni, ci acolo unde 
locuiesc aceștia — in Europa, in 
Orientul Mijlociu și in Extremul 
Orient*. „Rezolvarea acestor pro
bleme, a subliniat el, ar putea 
constitui o contribuție directă la 
cauza destinderii încordării in
ternaționale. la cauza dezarmării 
H a păcii*.

Cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări 

Partidului Comunist 
din Indochina

a

HANOI 6 (Agerpres). — La 
5 ianuarie a avut loc la Hanoi 
un mare miting consacrat celei 
de-a 30-a aniversări a Partidului 
Comunist din Indochina (astăzi 
Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam). In cadrul mitingului 
președintele Ho Și Min a rostit 
o cuvîntare.

El a declarat că numărul mem
brilor partidului a crescut de a- 
proape 100 de ori în comparație 
cu anul 1945. Rîndurile partidu
lui numără astăzi aproximativ 
500.000 de oameni.

Ho Și M:n a declarat că Viet
namul nu-și va precupeți forțele 
în lupta pentru întărirea păcii, 
atît în Asia cil și în întreaga 
lume.

scrie o revistă braziliană —

MONTEVIDEO 6 (Agerpres).— 
Revista săptăminală „Desenxel- 
vimiento el Conjunctura'. organ 
ai cercurilor de afaceri din Bra
zilia, a publicat ia numărul pe 
decembrie un articol intitulat 
„Comerțul cu Europa răsar, tea- 
nă". in care cheamă la lărgirea 
comerțului cu țările socialiste 
Revista consideră că in prese9.: 
„există posibilități reale de lărgi
re a comerțului cu țările socia
liste europene**.

Referindu-se — în legături cn 
încheierea acordului comercial 
dintre cele două țări — la pers
pectivele dezvoltării comerțului 
dintre Brazilia și Uniunea So
vietică. revista subliniază ci ca- 
merțul exterior al Uniunii Sovie
tice se dezvoltă extrem de rapid 
și că U.R^H. nu numai că repre
zintă o piață rastă pentru pro
dusele braziliene, dar ea exportă 
totodată numeroase produse care 
interesează Brazilia.

in țările
BONN 6 (Agerpres). — Zia 

rul vestgerman „Westfălische 
Rundschau*4 scrie despre îngră
direa libertăților democratice în 
țările N.A.l.O. în aceste țări, 
subliniază ziarul, libertatea devi. 
ne doar iluzorie. Portugalia este 
membră în N.A.l.O., dar se va 
găsi oare cineva care să crea
dă in mod serios că această 
țară este liberă ?

Același lucru este valabil atît 
pentru Turcia cit și pentru Spa 
nia. Se știe, menționează ziarul,

„Se deschid perspective 
luminoase pentru apropierea 

dintre Vest și Est"
TOKIO 6 (Agerpres). 
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puternică manifestație 
Franța prin care se cere 
strarea caracterului laic al 

vățămîntului francez.
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Din toate colturile lumi
N. S. Hrușciov 
l-a primii pe 

Hodj Ahmad Abbas
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 6 ianuarie 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. l-a primit pe Hodj Ah
mad Abbas, activist pe tărîm ob
ștesc din India, la cererea aces
tuia.

A avut loc o convorbire cor
dială și sinceră în legătură cu 
problemele care-1 interesează pe 
Abbas ca ziarist, scriitor și ac
tivist pe tărîm obștesc.

Sărbătorirea Zilei armatei irakiene
BAGDAD 6 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 6 ianuarie Irakul a sărbă

torit Ziua armatei. Străzile și 
pețele Bagdadului sînt împodo
bite de sărbătoare.

în dimineața zilei de 6 ianua
rie la Bagdad, Mossul. Basra, 
Kirkuk, Kerbela și în alte orașe 
au avut loc mari demonstrații.

Sărbătorirea 
coincis cu un 
tant din viața

ianuarie a intrai în vigoare în 
toată țara legea care permite ac
tivitatea partidelor politice. în 
lunile următoare în republică 
vor începe pregătirile în vederea 
alegerilor parlamentare și va fi 
elaborată constituția care, după 
cum subliniază presa progresistă, 
va trebui să înscrie cuceririle de
mocratice ale poporului irakian, 

în legătură cu sărbătorirea Zi
lei armatei la 6 ianuarie toate 
ziarele irakiene au apărut în 
ediții festive. Postul de radio și 
televiziune din Bagdad a pregă
tit programe speciale.

La 5 ianuarie cu prilejul săr
bătorii Zilei armatei, la Consi
liul municipal din Bagdad a 
avut loc o mare recepție la care 
au luat parte membrii guvernu
lui irakian în frunte cu primul 
ministru Kassem, ofițeri supe
riori ai armatei irakiene, membri 
ai corpului diplomatic, ziariști 
irakieni și străini.

Zilei armatei a 
eveniment impor- 
Irakului : de la 6

Inaugurarea 
la Anvers a unei 

expoziții consacrate 
R. P. Chineze

BRUXELLES 6 (Agerpres). — 
La Anvers a avut loc festivita
tea inaugurării unei 
consacrate Republicii 
Chineze.

Deschizînd expoziția

expoziții
Populare

Lucrâ’i'e pentru construirea barajului de la Sananen (R. P. 
Ch’mezo) sînt pe terminate. In fotografie : montarea conduc
telor de apă care vor servi la centrala electrică cu o putere 

dî un milion Kw.

Deschizînd expoziția organi
zată de Asociația pentru priete
nia belgiano-chineză, Camille 
Huysmans, fost președinte al 
Camerei deputaților și fost prim- 
ministru al Belgiei, președinte 
de onoare al asociației, a subli
niat necesitatea recunoașterii 
Republicii Populare Chineze de 
către guvernul Belgiei 
de a stirni nemulțumirea 
cânilor, a arătat el, nu 
să împiedice guvernul 
să săvirșească acțiuni înțelepte.

în continuare Huysmans a 
criticat ziarele burgheze belgiene 
care publică informații denatu
rate și care nu corespund adevă
rului despre China Populară.

Teama 
aineri- 
trebuie 
belgian

MASURI ANTIDEMOCRATICE 
IN UNIUNEA SUDAFRICANA

Ministerul Justiției al Uniunii 
Sudafricane a interzis, pentru o 
perioadă de cinci ani, lui Peter 
Nthite, secretarul general al Li
gii Congresului național african 
al tineretului, să participe la mi- 
tinguri și să părăsească districtul 
Johannesburg. După cum se știe, 
tn ultima vreme autoritățile ra
siste sudafricane caută să îngră
dească tot mai mult activitatea 
organizațiilor democratice africa, 
ne și a conducătorilor acestora, 
împiedieîndu-i să participe activ 
la viața politică.

lorilor guvernului cuban, anun- 
țînd totodată că în regiunea Mă- 
rii Caraibelor se pregătește o a- 
gresiune armată împotriva Cu
bei.

a interceptat cinci automobi 
care transportau importante ca 
tități de arme și explozibile.

MANEVRE ALE 
FORȚELOR NAVALE S.E.A.T.O.

Potrivit știrilor transmise din 
Bangkok, intre 28 ianuarie și 7 
februarie in golful Tailandei ur
mează să aibă 
forțelor navale 
ceste manevre, 
duse de ofițeri 
câni și tailandezi, vor participa 
unități de infanterie marină, de
tașamente de recunoaștere, sub
marine, și alte nave militare din 
Australia, Franța. Tailanda, Ma
rea Britanie și S.U.A.

Operațiile vor fi urmărite de 
observatori ai țărilor membre 
ale pactului S.E.A.T.O.

loc manevre ale 
S.E.A.T.O. La a- 
care vor fi con- 
superiori ameri-

PROVOCĂRI 
ÎMPOTRIVA GUVERNULUI 

CUBAN

Tn ultimul timp organizațiile 
contrarevoluționare, formate din 
adepți ai fostului dictator 
ta, refugiați pe teritoriul 
lor Unite, cu sprijinul 
tăților americane, și-au
acțiunile lor provocatoare împo- 
triva guvernului revoluționar din 
Cuba. Astfel, unul 
torii organizației 
Alb“, Rosa, într-un 
vizat de t,Național
System" s-a dedat la atacuri 
provocatoare împotriva conducă-

------ •-------

Batis- 
State- 
autori- 
întețit

din conducă- 
„Trandafirul 
interviu tele. 
Broadcasting

PILOTUL AMERICAN POPE 
JUDECAT DE INSTANȚELE 

INDONEZIENE

CONVORBIRE INTRE 
SUBANDRIO Șl AMBASADORI 

R.P. CHINEZE IN 
INDONEZIA

că în Spania domnește „dicta
tura cea mai autentică".

Subliniind că în ziarele vest 
germane N.AT.O, este prezenta
tă adesea ca o „uniune a sta 
telor libere**, „Westfălische Run- 
dsehau" scrie: „Oare specialiștii 
N.A.l.O. în domeniul propagau 
dei, precum și oamenii de stat 
din N.A.T.O. nu observă ce preț 
au asemenea afirmații 
situația de fapt în care se 
libertatea in multe țări 
N.A.T.O.

fată de 
află 
ale

Situația grea a cercetărilor 
științifice din Franța

* Ancheta ziarului „Les Echos" *
PARIS 6. — Corespondentul

Agerpres transmite : Ziarul „Les 
Echos**, care reprezintă punctul 
de vedere al cercurilor marelui 
patronat francez, publică pe două 
pagini o analiză detailată a si
tuației cercetărilor științifice în 
Franța, subliniind că „anul 1960 
se anunță ca un an al secetei in 
domeniul științei franceze**. ..Da
că nu se va produce o schimbarp 
a politicii duse pină acum în do 
meniul cercetărilor științifice — 
scrie ziarul — există riscul 
vedea Franța devenind o 
insuficient dezvoltată**

Ziarul enumeră cîteva 
cauzele care fac astăzi ca viitorul 
științei franceze să fie grav ame
nințat. Printre aceste cauze, zia
rul citează în primul rînd dezin 
teresul stalului, (aptul că postu 
rile de cercetători științifici sînt 
prost retribuite, o necorespunză 
toare organizare a învățămîntului

de a 
fără

din

care 
pri-

cu caracter științific — 
face ca anual în Franța să 
mească diplome de inginer doar 
4.500 de specialiști — față de 
86.000 in Uniunea Sovietică etc, 

„Nu putem privi fără un sen
timent de rușine — se spune în 
ancheta ziarului „Les Echos** — 
spectacolul pe care ni-l oferă in
stitutele noastre de cercetări 
științifice : localuri ruinate, ma
terial științific învechit, perso
nal cu o leafă de mizerie, lipsă 
de biblioteci și material de refe
rință, peste tot aspecte descura
jatoare.

„învățămîntul științific — în
cheie „Les Echos** — nu mai tre
buie să mai constituie apanajul 
unei anumite clase sociale, el 
trebuie să fie deschis cercurilor 
largi. Pentru că grandoarea unei 
țări nu se mai stabilește astăzi 
pe timpurile de luptă sau în can 
celarii, ci în laboratoare și insti
tute de cercetări științifice**.

/

„Roadele dezarmării"
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Sub titlul „Roadele dezarmării", 
ziaristul Damei Mason publică 
în ziarul „Worker" un arlicpl in 
care, amintind urmările nefaste 
ale cursei înarmărilor pentru 
economie și condițiile de viață 
ale poporului american, sublinia- 
ză citeva Jin imensele avantaje 
ce ar rezulta din dezarmare. 
Anual S.U.A. cheltuiesc aproxi
mativ 45 miliarde pentru arma
ment în timp ce investițiile pen
tru construirea de fabrici și echi
parea celor existente cu utilaj 
nou sînt sub 23 miliarde dolari.

Auiorul articolului scrie că în 
același timp în S.U.A. situația 
locuințelor este foarte proastă : 
statisticile oficiale recunosc că 
un sfert din familii sînt lipsite 
de o locuință „decentă". Cele mai 
grele condiții le are populația 
neagră din care 75 la sută, după 
cum admit chiar autoritățile, lo- 
cu ește în case insalubre. In vii
torii 15 ani 7 milioane de lo
cuințe vor deveni insalubre dar 
deocamdată nu 
mijloace pentru 
lucru.

Un 
ar fi 
tinate înarmării ar produce o 
ridica e rapidă a nivelului de trai 
este acela al energeticii. A,stăzi, 
în fruntea listei statelor S.U.A. 
care folosesc cea mai mare can
titate de energie electrică se află 
Washington, Tennessee și Ken
tucky în mod paradoxal aceste 
trei state figu'ează totuși prin
tre regiunile cu nivel industrial 
scăzut. Mason ne Mmurește că

aa se află principalele centre de 
producere a armelor nucleare și 
spre ele se îndreaptă energia 
electrică de care se vorbea mai 
sus. „Oare acest singur fapt, se 
întreabă autorul articolului, nu 
constituie o concluzie inspăimîn- 
tătoare pentru felul în care este 
orientată economia americană 
Din cauza investițiilor reduse, în 
prezent este utilizat numai un 
sfert din potențialul energetic 
pe care îl pot furniza apele 
S.U.A. Ce foloase imense ar a- 
cuce populației construcția de

presa străină

sînt prevăzute 
a preveni acest

alt sector 
îndreptate

spre care dacă 
miliardele des-

hidrocentrale și baraje care ar 
pune la dispoziția industriei în
treaga cantitate de energie exis
tentă în această țară. Ce putem 
spune, scrie în continuare Ma
son, de pagubele pricinuite de 
inundații și care se cifrează la 
1—2 miliarde anual. Oare cali
ficarea și talentele a sute de mii 
de americani nu ar fi mai bine 
întrebuințate la construcția de 
diguri și baraje în locul arme
lor ? Numai acest exemplu, după 
părerea lui, demască absurditatea 
teoriei lansate de monopolurile 
producătoare de armament că 
economia americană ..ar avea de 
suferit" dacă ar fi trecută pe pi
cior de pace și că milioane de

oameni ar fi lăsați pe drumuri 
dacă guvernul ar înceta să chel
tuiască pentru înarmare.

Din cauza localurilor de școa
lă insalubre „viața a milioane 
de copii este în pericol".

Recent s-a împlinit un 
cînd într-un incendiu la o 
din Chicago au pierit 95 
pii. Totuși s-au luat prea 
măsuri pentru a împiedica repe
tarea unor asemenea catastrofe. 
S-a evaluat la 10 miliarde do
lari suma necesară pentru înlo
cuirea școlilor insalubre din 
S.U.A. și construirea de noi lo
caluri de școală necesare popu
lației în creștere. Colegiile și 
universitățile ar avea nevoie de 
sute de milioane de dolari pen
tru a face față nevoilor de în- 
vățămînt. „De unde vor veni 
acești bani este greu de prevăzut, 
spune Mason, și singura soluție 
este ca ei să fie scoși din bu
getul militar".

în Virginia de vest, Kentucky, 
Pennsylvania și numeroase alte 
regiuni sute de mii de familii 
trăiesc în mizerie din cauza șo
majului creat de automatizare și 
transferarea industriilor în alte 
regiuni. Dacă numai 2,5 miliar
de din fondurile pentru înarmare 
ar fi destinate construirii de noi 
întreprinderi și recalificării șo
merilor, viața in aceste state s-ar 
schimba cu desăvîrșire. O spo
rire substanțială a pensiilor care 
sînt la nivelul unor alocații de 
foamete ar avea ca urmare o 
creștere a puterii de cumpărare 
a milioane de oameni și deci a 
economiei de pace.

an de 
școală 
de co- 
puține

LONDRA. Tn seara zilei de 5 
ianuarie, primul ministru al Marii 
Britanii. Harold Macmillan, a 
părăsit Londra plecînd într-o că. 
lătorie lungă de 27.000 km în 
cursul căreia va vizita Ghana, 
Nigeria. Federația Rodezie.Nyas- 
saland și Africa de Sud

ACCRA. După cum anunță co
respondentul din Accra (Ghana) 
al agenției Reuter, la 6 ianua
rie a sosit în capitala statului 
Ghana, pentru o vizită de șase 
zile, primul ministru al Angliei, 
Harold Macmillan.

PARIS. Agenția France Presse 
relatează că președintele Fran
ței, generalul De Gaulle, va vi
zita in cursul lunii aprilie S.U.A. 
și Canada

COLOMBO. După cum anunță 
agenția Reuter, la 6 ianuarie 
primul ministru al CeylonuliTi. 
Dahanayake. a exclus din corn, 
ponența guvernului cinci miniș. 
tri — membri ai Partidului „Sri 
Lanka Freedom".

Toți miniștrii demiși au refu. 
zaf să intre în Partidul demo
crat al Ceylonului — noul partid 
creat de Dahanayake — și intern, 
ționează să se prezinte la vii
toarele alegeri în opoziție cu 
acest partid.

MONTEVIDEO. între 22 și 24 
ianuarie va avea loc la Sao 
Paolo {Brazilia) o conferință a 
mișcării sudamericant pentru 
amnistierea deținuților politici 
din Spania și Portugalia. La a- 
ceastă mișcare participă orga
nizații ale oamenilor muncii, 
scriitori, artiști, membri .al par. 
lamentelor și reprezentanți ai 
altor pături ale populației.

NICOSIA. După cum trans
mite corespondentul din Nicosia 
al agenției Reuter la 5 ianuarie 
s.a anunțat că alegerile parla
mentare din Cipru vor avea loc. 
la 7 februarie, iar alegerile pen
tru camerele comunale 1a 10 
februarie. în parlamentul Cipru, 
lui urmează să fie aleși 35 de- 
putați ciprioți de origină greaca 
și 15 de origină turcă.

DACCA. Agenția Associated 
Press relatează că o nouă epide
mie de holeră care bițituie in 
Pakistanul de est, a cauzat 
moartea a 180 de persoane. Au. 
turitătile sanitare explică extin
derea epidemiei prin folosirea 
apei din lacuri in locul apei din 
puțuri care sînt inutilizabile, fiind 
stricate.

LONDRA. Greva șoferilor de 
autocamioane de cursă lungă, 
care a început la 4 ianuarie la 
Birmingham în semn de protest 
împotriva înrăutățirii condițiilor 
de muncă șl reducerii salariilor, 
a căpătat mari proporții.

La 5 ianuarie greva s-a extins 
în orașele Leeds, Londra, New. 
castle și alte regiuni.
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La Tribunalul militar din Dja
karta se desfășoară de patru zile 
procesul intentat pilotului ame
rican Allann Lavrence Pope, 
acuzai de participare la rebeliu
nea din Indonezia. Pope este acu
zat printre altele de bombarda
rea și mitralierea mai multor o- 
biective militare din estul Indo
neziei, de transportarea ilegală 
de arme pentru rebelii indonezi
eni precum și de uciderea a 18 
militari, membri ai forțelor ar
mate guvernamentale indonezie
ne.

La întrebarea președintelui 
Tribunalului militar pentru ce a 
participat la operațiunile duse 
de rebeli. Pope a afirmat că a 
făcut aceasta pentru ,, a lupta 
contra comuniștilor** și a dezvă
luit cu impertinență că a parti
cipat la „războaiele din Coreea 
și Indochina**.

Procesul va continua la 6 ia
nuarie cînd vor fi audiați alți 
martori ai acuzării.

ACȚIUNI TERORISTE LA 
CARACAS

După cum anunță agențiile de 
presă, la Caracas continuă ac
țiunile teroriste inițiate de adop
ții fostului dictator Jimenes. Te
roriștii au aruncat în Piața Bo
livar, din centrul orașului Cara
cas. o bombă incendiară de mare 
calibru, care insă din fericire nu 
a făcut victime. Alte două bombe 
au fost aruncate asupra unor 
case din cartierele mărginașe ale 
capitalei venezueliene. Poliția a 
arestat plnâ acum 15 persoane 
în legătură cu aceste atentate și

După cum anunță agenția A 
tara, la 6 ianuarie a avut loc 
lungă convorbire între ministi 
Afacerilor Externe Subandrio 
ambasadorul R. P. Chineze în 1 
donezia, Guan Cijen,

Agenția anunță că Subandi 
și Guan Cijen s-au întrunit d< 
de mai multe ori după ce guv 
nul R. P. Chineze a făcut pi 
punerea ca Indonezia și R. 
Chineză să numească reprez< 
tanti autorizați care să du 
tratative în vederea realizării ■ 
mai curînd a unui acord în pi 
blema emtgranților chinezi c 
Indonezia.

Subandrio a declarat de a 
menea că pină la viitoarea în 
nire cu ambasadorul R. P. C 
neze, întîlnire care se crede 
va avea loc săptămîna viitoa 
el va studia amănunțit proput 
rile acestuia, pe care le con 
deră „extrem de constructive*1.

CIOCNIRE
INTRE POLIȚIE Șl POPULAȚI 

LA ADANA

După cum relatează ziar 
„Ulus“ și „Yeni Gun“, 
5 ianuarie la Adana in timf 
solemnităților cu prilejul ce 
de-a 38-a aniversări a eliberă 
orașului de sub ocupația străi 
a avut loc o ciocnire între poli 
și populație. Poliția și landarn 
ria au împrăștiat pe demonstr» 
ții care salutau pe deputății oj 
ziției sosiți la solemnități, 
fost rănite 16 persoane.

Un dar de anul nou
pentru fostul calau 

al Parisului
Mi-I Imaginez...
Un barbet trecut de tine

rețe, cu o mutra de porc 
mistreț la care fusăse ane
xata o delicata pereche de 
ochelari, înainta puțin grăbit 
prin mulțimea de pe pero
nul unei gări pariziene. Locu- 
nle îi erau cunoscute, deși 
nu mai călcase demult pe-a- 
:clo. Un gînd nostalgic nu 
și-l putea alunga : altădată 
călătorea mai comod. Și-l 
obseda faptul că drumul pină 
la Bonn este destul de lung. 
Se liniștea insă cînd își a- 
mintea că acesta-i drumul 
spre gloria ce-i va fi redată. 
Pe un asemenea drum uiți 
oboseala.

Pină la plecarea trenului 
mai avea timp. Examina tă
cut peroanele cînd, i se păru

și o mașină elegantă îl trans
portă la un hotel, de unde 
mai tîrziu va lua drumul 
Bonnului.

Oberg - din nou liber. In 
fond, de ce n-ar fi ? Doar 
Oberlănd^r a ajuns ministru 
la Bonn. Oare Oberg are 
mai puține merite ? Nu. De 
altfel în sufletul lui trăise tot
deauna speranța că Adenauer 
nu l-a uitat. In ierarhia 
vestgermană se află, fără în
doială, rezervat și pentru el 
un post bine plătit. Doar el...

Da, el este una și aceeași 
persoană cu cel ce în anii 
hitlerismului purta numele de 
„călăul Parisului". Era șeful 
suprem al Găstapo-ului și al 
S.S. în Franța ocupată. Karl, 
cel cu mutra de porc mis
treț n-avea pe atunci odih-

Dosarele actului de acuzare: 90 kg 1

că simte o privire ațintită 
asupra lui și parcă auzi o 
voce ce rostea cuvinte cutre
murătoare :
- Uitați-I I El e I E Oberg, 

călăul...
Din fericire își dădu sea

ma că i se păru doar. Hotărît 
lucru, era obosit. A decis să 
se întoarcă în compartiment. 
Cei cîțiva pași i-a parcurs a- 
proape fugind. S-a așezat pe 
canapea și s-a acoperit pes
te față cu paltonul ce purta 
etichsta unei bine cunoscute 
case de mode din Paris. 
Era mai prudent. Devenise 
un călător ostenit.

Acestui călător ostenit, o 
inimă sensibilă s-a hotărît 
să-i ofere de Anul Nou un 
dar înduioșător. Urmarea : 
porțile celulei în care se află 
se deschid, o mînă amabilă 
I se încolăcește pe brațul lui

nă. 80.000 de semnături a 
așternut pe ordinele de exe
cuție. 80.000 de oameni a 
trimis la moarte. 200.000 a 
deportat : convoaie nesfîrșite 
de copii, bătrîni și femei. 
Cînd, după război, a fost ju
decat, dosarele actului de 
acuzare cintăreau... 90 kg.

Nouăzeci de kilograme de 
acte ce dezvăluiau un trecui 
de crime. Se întrebau unii ■ 
oare conștiința lui nu se su
focă sub o asemenea pova 
ră ? Nu-I cunoșteau. De 
conștiință se debarasase de 
mult, ca de ceva nefolositor...

De Anul Nou autoritățile 
franceze au hotărît ca lui 
Oberg să i se redea liberta
tea.

Doar e nevoie de el la 
Bonn. Are experiență.

EUGEN1U OBREA
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