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Să asigurăm succesul deplin 
al conferințelor raionale 

și orășenești U.T.M.!
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Conferința 
inginerilor 

și tehnicienilor 
mineri

Din carte

Conferințele raionale și oră
șenești U.T.M. din acest 
an au loc într-o perioadă 

de puternic avînt în muncă, cînd 
oamenii muncii luptă cu abne
gație pentru a da viață impor
tantelor hotărîri ale plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3-5 decem
brie 1959 privind dezvoltarea e- 
conomiei noastre naționale în 
anul 1960. Este firesc deci ca în 
centrul dezbaterilor din confe
rințe să stea problema contribu
ției pe care trebuie s-o aducă ti
neretul la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid. Atît dările de 
seamă cit și discuțiile trebuie că 
analizeze profund căile de an
trenare și mai activă a tineretu
lui în producție pentru îndepli
nirea planului de stat pe anul 
1960. Antrenarea tineretului din 
fabrici, uzine, de pe șantiere în 
întrecerea socialistă, în mișcarea 
pe.itru realizarea' de economii, 
pentru reducerea consumurilor 
s.teciiice, pentru folosirea la ma
ximum a capacităților de pro
ducție șl a utilajului, la lupta 
împotriva risipei pentru o mai 
bună gospodărire a fondurilor 
materiale și bănești ale statului, 
iată obiectivele principale în ju
rul cărora conferințele U.T.M. 
trebuie să și axeze lucrările lor, 
în direcția cărora trebuie să în
drepte atenția organizațiilor 
U.i.M. Conferințele raionale sini 
c.iemate de asemenea să dezba
tă pe larg sarcinile ce revin ti
nerelului de la sate în lupta 
pentru înfăptuirea hotăririlor re
centei plenare a C.C. ai P.M.R. 
Astfel în lucrările conferințelor 
raionale un loc important tre
buie să-1 ocupe analizarea con
tribuției pe care o aduc orga
nizațiile U.T.M. sătești la mun
ca politică desfășurată de orga
nizațiile de partid în scopul 
transformării socialiste a agri
culturii și întăririi economico-or- 
ganizatorice a unităților socia
liste. Ele trebuie să analizeze 
posibilitățile pe care le are tine
retul de a contribui la creșterea 
și dezvoltarea șeptelului, la ridi
carea de construcții agricole cit 
mai ieftine, la sporirea produc
ției de porumb siloz.

Discutarea profundă a acestor 
probleme va contribui la orien
tarea activității organizațiilor 
U.T.M. spre înfăptuirea sarcini
lor izvorîte din documentele ple
narei din 3-5 decembrie a G.G. 
al P.M.R.

De asemenea în 
rințelor raionale 
U.T.M. trebuie să 
tenția cuvenită 
muncii organizațiilor U.T.M. din 
școli și facultăți. Atît dările de 
seamă cît și delegații în cuvin- 
iul lor, trebuie să analizeze sub 
toate aspectele munca organiza
țiilor U.T.M. din școli și institu
tele de învățământ superior, să 
generalizeze experiența pozitivă, 
să stabilească măsurile cele mai 
potrivite de îmbunătățire a ac- 
tivității elevilor și studenților în 
vederea însușirii științei și cul
turii, în vederea educării lor po
litice și ideologice, pentru creș- 

................. . * al 
elevilor și studenților față de 

față de 
‘ și

cadrul confe. 
și orășenești 
se acorde a- 
îmbunătățirii

ierea spiritului de răspundere

propria lor pregătire, 
munca lor viitoare în fabrici 
pe ogoare.

Un loc corespunzător în lucră
rile conferințelor raionale și oră
șenești U.T.M. trebuie rezervat

șl analizării felului în care se 
ocupă organizațiile U.T.M. de în
drumarea organizațiilor de p.o- 
nieri. Aici va trebui analizat cum 
se desfășoară munca de educare 
patriotică a pionierilor și școla
rilor, cum se dezvoltă dragostea 
lor pentru învățătură, cum se or- 
ganizează timpul liber al pion.e- 
rilor și școlarilor. De asemenea 
va trebui analizat cum iși fac da
toria uîemiștii care muncesc ca 
instructori de pionieri.

Atît dările de seamă cît șj dez
baterile din conferințe vor trebui 
să analizeze profund felul in care 
se face educarea comunistă a ti
neretului. Astfel va trebui anali
zat felul în care se desfășoară 
munca educativă pentru creșterea 
conștiinței politice a tineretului, 
pentru creșterea combativității 
sale, a spiritului de abnegație in 
lupta pentru construirea socia
lismului în țara noastră.

Pînă în prezent s-au ținut 
conferințe în cîteva organizații 
o.-ășenești U.T.M.: Arad, Reși
ța și Lugoj. Lucrările acestor 
conferințe au pus in centrul dez
baterilor analiza felului in care 
a contribuit tineretul la îndepli
nirea sarcinilor pe care partidul 
nostru le-a pus in fața oameni
lor muncii.

Dările de seamă care s-au pre
zentat la conferințele orășenești 
ue la Arad, Reșița, Lugoj au 
reușit în general să sintetizeze 
experiența înaintată, să critice 
neajunsurile și să dezvăluie ră
dăcinile lor, să scoată in eviden
ță cele mai importante sarcini 
care stau acum în fața orga
nizațiilor U.T.M. din orașul res
pectiv. Acordind o atenție deo
sebită problemelor de producție, 
darea de seamă a Comitetumi 
orășenesc U.T.M. Reșița a relie
fat experie.ița inaintată dobin- 
dită de organizațiile U.T.M. in 
mobilizarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor economice tra
sate. de partid. Subliniind sarci
nile importante ce revin tinere
tului in înfăptuirea hotăririlor 
Plenarei din decembrie 1959 a 
C.C. al P.M.R., darea de sea
mă prezentată in conferința o- 
rășenească U.T.M. Arad a in
sistat asupra necesității îmbună
tățirii muncii de educație comu
nistă a tineretului, a dezvoltării 
spiritului gospodăresc, a răs
punderii față de proprietatea so
cialistă.

Cu toate acestea în conținu
tul unor dări de seamă, în mo
dul în care au fost alcătuite s-au 
manifestat anumite lipsuri. Atît 
la Lugoj cît și la Reșița și Arad, 
capitole importante din dările 
de seamă au avut un caracter 
informativ, neanalitic. Unele dări 
de seamă au neglijat comparti
mente importante de producție 
unde lucrează un mare număr 
de tineri și în care există lip
suri care n-au fost analizate cu 
toată răspunderea, pentru lichi
darea cărora n-au fost luate cele 
mai potrivite măsuri. Un exem
plu în această privință îl consti
tuie darea de seamă de la Reși
ța. Astfel, deși la I.C.M.M.R., 
unde lucrează numeroși tineri 
prețul de cost al construcțiilor 
executate a fost ridicat, darea 
de seamă prezentată de comite
tul orășenesc U.T.M. n-a făcut 
nici o referire la această pro
blemă.

Dările de seamă trebuie să a-'

nalizeze Intr-nn profand «priit 
critic și autocritic fetal ta care 
s a muncit peatra antrerttaa 
tineretului în producție ta înde
plinirea sarcinilor trasata ta 
partid, pentru înfăptuirea tn.d>ca- 
ț ilor plenarelor C.C. al U-T-U. 
și a hoUiintar luata ta erjanel 
LLT-M. respectiv, Un ca pito’ im
portant al dănlor de seamă va 
trebui rezervat analizei fetatai 
în care s-a desfășurat munca ta 
educare comunistă a tinerJor. 
conținutului învățământului poli
tic. propagandei prin conferințe, 
activității cultural-artiszice etc. O 
atenție deosebită trebuie dată 
analizei activității organizaților 
LLT.M. pentru îndrumarea per
manentă a tinerilor spre învă
țătură, pentru sprijinirea ti
nerilor muncitori care învață Ia 
cursurile serale, pentru o nu: 
bană organizare a tâmpului li
ber al tineretului.

Dinle de seamă vor trebei să 
oglindească pe larg și prtrfwod 
problemele stații îatarae ta or
ganizație, să evidaatâeie «»*»- 
dele bune ta mască a e organe
lor și orgamzatatar ILT3L U-

„Scintcia tineretului1
ta pag. J-aJ
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56.000 kg. fier 
de tinerii 
pentru Hunedoara
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La biblioteca Școlii de meserii din Broilc e .oedec.-c c-~c* De a Începutul anuhiî, elevii 
acestei școli ou dtit pesse ’IOC c-e «c . -e
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Bilanful rodnic al tinerilor
Din cei peste 55.000 de tineri 

muncitori antrenați în întrecerea 
socialistă, o treiaje se mândresc 
cu titlul de fruntaș în prodifcție. 
Printre organizațiile U.T.M. care 
s-au preocupat îndeaproape de 
atragerea tinerilor in aceasfa’ 
acți ine se află rele de Ia Uzinele 
„23 .August-, jRepunlica-, ,„Mao 
Țze-dun", „Timpuri Noi-, „Tu- 
dor Vladimirescu-, Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie-, Atelie
rele centrale Î.T.B. și altele.

Pentru obținerea unor econo
mii din ce în ce mai mari, tinerii 
au aplicat mai larg inițiativele 
valoroase și metodele înaintate 
de muncă. Dintre tinerii munci -

toci din Capitală pesta 25X» »*- 
în prezent inovatori. PropueeriU 
firuie de ei ia anul trecut pec- 
trn imtamătălkea procesul^ ta 
fi rod uc ț ie au adus eeoGom: era- 
uate Ia peste 15 milioane ir..

Ridicarea continuă a ca’, h- 
clrii tinerilor a Hst și esta apr 
jinitl de acUrihtaa tasti^ra-i 
in cadrul celor 996 de cercuri ta 
minim tehnic și e^ococă 
celor aproape 1-OOQ de cerr_r 
de citit desen și fceraîură ta” 
nică, care funcționează in între
prinderile Capitalei.

Munca patriotică a faerefc’ . 
Capitalei, ca și a tinerilor i* 
întreaga țară, a luat un pexer-

£ *

din Capitala
«vizi Pe șantierele de con- 

-‘ *-xrtii de locuințe și școli, la lu
crările ta înfrumusețare a orașu- 
- șt la colectarea fierului vechi, 

£3Spodâriile agricole colective 
• ta stat d;n junii Bucureștiu- 

cri aprotaK 100.000 de tineri 
r* gadăeri din Capitală au efec- 

in anal trecut arca 12 mi- 
iizaae ore de muncă patriotică.

Ia sfodncțîe și prin muncă ob- 
. . Capulet a

1959 economii 
peste 83 mili- 
reprezintă mai 
angajamentu-

«ceașcă tineretul 
-ezlizit I*t anul 
rare se r-dici Ia 
case Iri. snml ce 
— xt tacit dublul

(Agtrpres)

CURI

VALEA

Se pregătește un nou număr al gazetei postului utemist de con
trolai secției strungărie a Fabricii de rulmenți Bîrlad. Tinerii 
Strat Ernest și Bîgu Constantin discută materialele destinate 

gazetei.
Foto . P. POP

De pe la Cîmpina în jos, Pra
hova miroase a țiței și ridică la 
suprafață jocul de culori groa
se ale uleiurilor. Dar de la Cîm
pina în sus ea dă îneîntare pei
sajului carpatin. Natura Bucegi
lor e opulentă, turnată în forme 
pitorești, binecuvintatâ de un aer 
proaspăt și înviorător. Dintre co
niferele aglomerate, olanele roșii 
ale vilelor invită la odihnă și re
culegere. Și plimbindu-te pe a- 
leile de la Sinaia sau Predeal 
sau privind prin patrulaterul 
transparent al ferestrei vagonu
lui, dumneata cititorul și călăto
rul vei deosebi pe muncitorul 
metalurgist, pe tînărul colecti
vist, De ofițerul armatei popu
lare, te vei intîlni cu dascălul din 
cătun și cu profesorul universi
tar, cu vatmanul de la tramvai, 
cu feroviarul și pensionarul, cu 
toți reprezentanții frontului nos
tru de muncă, angajați activ în 
construirea socialismului. La 
munte sau la mare, ei sînt vile- 
giaturiștii noștri de azi. La munte 
iau la mare, ei n-au fost nicide-

cum vilegiaturiștîi noștri de odi
nioară. Căci odinioară, dacă te 
uitai prin același patrulater c’ 
ferestrei vagonului (știu că de 
poposit nu prea aveai de po
posit pe Valea Prahovei) dum
neata cititorul și călătorul deo
sebeai pe directorul de bancă, 
pe prințul Ghika sau Sturza, pe 
senatorul X, pe proprietarul de 
fabrici Y sau pe moșierul Z. Ci
neva, a dat, incă de atunci, o- 
rașelor din defileul Bucegilor, 
denumirea de „Perlele Prahovei-. 
Noi am preluat denumirea soco
tind-o nimerită, dar am luat per
lele de la gîtul moșierilor și ca
pitaliștilor și le-am pus la gîtul 
omului simplu.

Ne odihnim la Sinaia, Predeal, 
Azuga, Timiș etc. Suim la cota 
1.400. Respirăm aerul, ne învio
răm. Cîntăm, jubilăm. Facem iar
na sport : ski sau bob. Institu
țiile noastre socialiste își au vi
lele lor, pentru muncitorii și 
funcționarii lor. Alte vile sînt pe 
jumătate zidite și alte multe încă 
se vor zidi mereu. Dar, oare nu-

I- ecc'e d —.necță. înaintea începerii schimbului, brigada de 
p-cc-_r. e c t -erer-’ ->• condusă de ti nărui comunist Dumitru Holcu, 
c- c secția c.-stcj a Șantierelor Navale Galați, se adună în 
jur.1 respcnsobî'ului ei pentru a discuta împreună sarcinile de 

producție pe ziua respectivă.
Foto : P. POPESCU

Cupto ar el or 
hune dor e ne
c ît mai mult
fier vechi!

Nicolae Catanâ
ritreefer geaerel «1 Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“- 

Hunedoara

Oțete- Comb'nctuluî siderur
gic „Gh. Gheorghiu-Dej- din 
Hunedoara livrează mai mult de 
jumătate din int-eega producție 
de oțel a patriei noastre. Zilnic 
ies pe porțile combinatului câ
te uzinele constructoare de ma
șini peste 150 de camioane în
cărcate cu cele mai variate -------- ----- —....._r
mărci și profile de oțel. Asigu- vechi. Pionierii și școlarii, 
rarea funcționării normale a 
cuptoarelor SieiȚiens-Martin șl a 
celor electrice, presupun^ asigu
rarea unor cantități mari dî 
fontă lichidă, fier vechi, minere
uri, feroaliaje. Majoritatea aces
tor produse sînt livrate de uni
tăți ale industriei socialiste, ca 
rezultat al procesului de creare 
a! bunurilor materiale. Fierul 
vechi, material de bază în .pro
cesul de producție al oțelului 
este rezultatul activității de 
reutilizare a unor mijloace deja 
folosit? care și-au pierdut 
loarea lor de întrebuințare.

In acest an cînd producția de 
oțel a țării noastre crește cu a- 
proape 400.000 tone, necesita
tea asigurării fierului vechi este 
cu atît mai mare. Trebuie deci 
redată în circuitul economic ori
ce cantitate - cît de mică - de 
metoJ care nu mai are utilizare 
practică sau prezintă un grad 
înaintat de uzură fizică și mo
rală.

Numai pentru cuptoarele de 
oțel ale combinatului nostru sînt 
necesare zilnic 1.000 tone de fier 
vechi, deci circa 355.000 tone a- 
nual, ceea ce reprezintă o creș
tere a cerințelor de fier vechi 
de peste 50 procente față de ci
nul trecut

Gîndiți-vâ, că în condițiile u- 
nui asemenea consum ridicat de 
fier vechi, activitatea întreprin
derii specializată în colectarea 
metalelor (I.C.M.) poate fi încu
nunată cu succes numai daco 
va fi sprijinită de întreaga popu
lație, de voi, tinerii entuziaști =

va-

muncitori, ingineri și funcționari, 
pionieri și școlari.

In anul trecut, oțelarii noștri 
au primit un sprijin prețios din 
partea tineretului. Tinerii din uzi
nele Capitalei, ale orașului Plo- 
ești, al5 regiunii Baia Mare etc. 

- au expediat direct combinatului 
nostru mari cantități de fier 
- 1,! _ —l--"( prjn 
acțiunile întreprinse, ne-au asi
gurat de asemenea importante 
cantități de fier vechi - hrana 
cuptoarelor noastre. Fierul vechi 
pe care l-am primit în urma ac
țiunilor tineretului, a!e organiza
țiilor U.T.M. anul trecut repre
zintă - într-o imagine mai grăi
toare - materia primă pentru 
confecționarea a circa 
autocamioane „Steagul Roșu", 
înțelegeți deci valoarea fierului 
vechi. O bucățică de fier arun
cat, poatî constitui un șurub 
dintr-o viitoare mașină.

Fierul vechi se găsește pretu
tindeni, în fiecare curte, în fie
care gospodărie, în fiecare în
treprindere. Nefolosit, el se de
gradează, ruginește, se pierde. 
Strîns, trimis cuptoarelor noastre, 
e| sporește bogățiile patriei, își 
găsește din nou utilizarea în ca
mioane și tractoare, în locomo
tive și obiecte de larg consum 
destinate populației. Acesta este 
fierul vechi. De aceea, în nu
mele siderurgiștilor, al oțelarilor 
și laminatorilor. hunedoreni mă 
adresez tinerilor și copiilor, or
ganizațiilor U.T.M. și pionierești 
cu îndemnul de a nu lăsa să se 
piardă nici un gram de metal. 
Stringeți și trimiteți cuptoarelor 
Hunedoarei, hrana lor de toate 
zilele - fierul vechi I

Sînt convins că și în acest an, 
cu entuziasmul care vă caracte
rizează, veți fi alături de siderur- 
giști și-i veți sprijini, așa cum 
ați făcut și în trecut, în lupta 
lor pentru a da patriei metal 
mai mult, mai bun și mai ieftin. 
Colectați și expediați 
mult fier vechi I

5.000

cit mai

CONTEMPORANE

HO V
Al. Andrițoiu

roi acest tsb'o j pitoresc carac- 
te' zecză Va tac Pkohovei și per
lele ei ? Pcra-se că nu. Fără să 
moi vorbim de petrol (ne vom o- 
cupa intr-un articol viitor de cu
rul negru al petrieî) și luind in 
obiectiv numai cursul de sus al 
Prahovei cu punctul de peccre 
Gmpina, vom constata că per
lele Bucegilor au, pe Engă 
splendorile lor, o intensă viață 
industrială. E adevărat că ex stcu 
și înainte vreme fabrica de hir- 
tta de la Bușteni, cea de ciment 
de la Comarnic și cea de sticle 
de la Azuga (plus una de 
bere). Dar, stind strimb și jude
cind drept, vai de producția a- 
cestor biete manufacturi. Cred că 
cea mai ridicată productivitate o 
avea, pe atunci, pomenita fabri
că de bere fiindcă... sticlele de
șertate aduceau venit gras. Cît 
despre fabrica de hîrtie de la 
Bușteni, să lăsăm să cadă între-

ba rea : pentru ce se fabrica hir
te acolo ? Că docr Editura Fun
dațiilor Regale iși comanda hir
ta în străinătate (cu emblemă 
pontificală), fabrica de bani a- 
șișderea. Cartea Ro.minecscă la 
fel. Sau poete hirt a de la Buș
teni era rezervetă afișelor deșu
cheate ale partidelor istorice, la
mentabilelor manuale școlare, 
actelor oficiale pe care se con
damna la moarte, și se dădeau 
pe zi intr-un tribunal, decenii de 
ani arest oamenilor din popor.

Am vizitat fabrica de sticle de 
la Azuga. Din ceea ce a fost o- 
dinioară, a rămas o hardughie 
bună de muzeu. Restul se alcă
tuiește din clădiri moderne, ele
gante, sobre ridicate în re
gimul nostru democrat-popular. 
Dar Azuga mai are și o postă- 
vărie cu o intensă viață indus
trială ridicată tot peste ruinele 
unei foste manufacturi nenoroci
te. Reține dumneata, cititorule și 
fabrica de șamot de la Azuga, o 
creație nouă, a vremurilor noas
tre. Odinioară, cărămida refrqa*

o fabri- 
fabricii

Cercetări 
legate de 

automatizarea 
producției

PE MARGINEA „CONSFĂTUIRII 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ASUPRA 

MAȘINILOR ELECTRONICE 
DE CALCUL"

acad. prof. 
Miron Nicolescu

Sub auspiciile Academiei 
R.P.R. a avut loc zilele trecute 
o „Consfătuire tehnico-științifi- 
că asupra mașinilor electronice 
de calcul4*, prima consfătuire 
de acest g.en din țara noastră. 
Atît prin marele volum de re
ferate, comunicări științifice o- 
riginale, cît și prin varietatea 
problemelor atacate, consfătui
rea a luat de la început aspec
tul unui adevărat congres.

Obiectivul principal al con
sfătuirii a fost discutarea pro
blemelor ridicate de introduce
rea mașinilor de calcul în pro
cesele de automatizare dîn in
dustria noastră.

O concluzie îmbucurătoare a 
lucrărilor acestei consfătuiri o 
constituie faptul că țara noastră 
are un număr din ce în ce mai 
mare de specialiști în resortul 
respectiv. De altfel, încă de acum 
10 ani au început să se dezvolte 
la noi studii în ceea ce se nu
mește tehnica de calcul. La Cluj, 
prof. Tiberiu Popoviciu a duTjat 
cu perseverență efortul său și 
al elevilor săi spre problemele 
fundamentale ale analizei nu
merice, antrenînd în această 
muncă și o serie de colegi de 
la alte catedre. La București 
acad. Gr. Moisil a aplicat cu 
aceeași perseverență și cu re
zultate strălucite, logica mate
matică și nu numai logica bi
valentă a raționamentelor noas
tre obișnuite, ci și logicele po
livalente ale lui Lukasiewicz la 
sinteza schemelor, cu relee și 
contacte.

Numeroși sînt astăzi elevjl 
acad. Moisil, tineri sau mai în 
vîrștă, matematicieni sau ingi
neri, c re lucrează în di
recția automatizării. A fost 
unul dintre momentele emoțio
nante atunci cînd acad. Moisil 
a prezentat, în una din secțiile 
consfătuirii, comunicarea a doi 
studenți ai Institutului de mine 
,,Gh. Gheorghiu-Dej“ din Pe
troșani, P. Baculea și A. Ionel, 
privind automatizarea funcțio
nării unei instalații de extrac
ție minieră pe baza unor sche
me de contacte și relee. Studen
ții amintiți n-au putut prezenta 
ei înșiși comunicarea lor, deoa
rece în .momentul în care profe
sorul lor prezenta publicului 
fructul muncii lor, ei se aflau în 
plin examen la Petroșani.

La Institutul de fizică atomică, 
colectivul laboratorului condus 
de ing. V. Toma se afla 
deja la al doilea model al 
unei mașini electronice de 
calcul (digitală) de concepție 
proprie. La Institutul politehnic, 
,un colectiv a pus la punct con
strucția unei așa-numite mașini 
„analogice" de calcul.

O altă mașină de calcul s-a 
construit la Academia Tehnică 
Militară. Studii pentru construc
ția mașinilor de calcul se fac, 
în prezent, la Timișoara și la 
Cluj.

Dacă un om de cultură avînd, 
să zicem, pregătirea matemati
că ce se dădea în facultățile 
noastre între cele două războaie 
mondiale, s-ar fi aflat printre 
numeroșii participanți la aceas
tă consfătuire, el ar fi aflat, cu 
deosebită mirare, o seamă de 
lucruri izbitoare și aproape de 
necrezut pentru cultura pe care 
și-a însușit-o. Astfel, ar fi aflat 

că mașina C.I.F.A.-2 construită 
la Institutul de Fizică Atomică 
al Academiei R.P.R. în laborato
rul condus de tînărul inginer Vic
tor Toma între alte lucrări a efec
tuat tabularea unei funcții ne
cesare pentru proiectarea elec- 
tromagneților (tabulare cerută 
de o unitate industrială șl re- 
prezentînd 2 milioane de ope
rații) precum și tabularea unei 
alte funcții, cerută de Institutul 
de geologie din Sofia, tabulare 
care a necesitat 1 milion și 800 
mii de operații.

De altfel, tot mai multe insti
tute de proiectări, organizații 
economice și statistice fac tot

(Continuare în pag. 3-a)

teră era importată. Azi 
căm in țară. Producția 
din Azuga e masivă și de o bună 
calitate. Și am să-ți mai spun 
că la Sinaia avem o uzină me
talurgică și o fabrică de meze
luri.

Și incă ar mai fi de pomenit 
gaterele. Fierăstraie automate, 
taie arborele în felii și-l trimi
te în țară. In acest timp, arbo
rii aduși din pădure sînt înlo
cuiri cu puieți de stațiunile sil
vice în așa fel îneît să nu se 
mai repete niciodată jalnicul 
proces de despădurire în care 
burghezia se arăta deosebit de 
activă.

lată, așadar, bogatul și va
riatul tablou al Văii Prahovei. 
Cu cabanele și vilele lor, cu fa
bricile și uzinele lor, orășelele 
din defileul Bucegilor sînt 
adevărat perle, 
și productive.

Avem cu ce 
țicest pitoresc

cu
Perle frumoase

ne mîndrl șl în 
colț a| patriei,

Brigada de tineret numărul 5 
de la țesătoria din Buftea este 
fruntașă în muncă, lată pe tova
rășa Grigore Lila șefa brigăzii 
discutînd cu Ghelmet Ioana, 
din aceeași brigadă despre ca
litatea lucrărilor și reducereq 

rebuturilor.



I I N
D I M

CARTE
PRACTICĂ...

Raid organizat în sălile de examene de ziarul „Scînteia tineretului" cu ajutorul unui colectiv 
de cadre didactice din facultăți, în scopul de a vedea cum se oglindesc în răspunsurile studenților 

roadele măsurilor luate în institute pentru legarea învățămîntului de problemele practicii

V iitorii ingineri
mineri iși cunosc 

utilajul
Examenele au ca scop sâ 

dovedească capacitatea stu
dentului de a rezolva în baza 
cunoștințelor teoretice dobîndite, 
problemele imediate ale proce
sului de producție. Sesiunea de 
examene din acest an univer
sitar este abia la început și nu 
se poate trage o concluzie ge
nerala asupra desfășurării ei. 
Totuși examenele la materiile de 
specialitate pot sâ dovedească 
felul în care se realizează sar
cina de a pregăti viitori tineri 
capabili să ducă la bun sfirșit 
problemele ridicate de industria 
noastră socialistă în plin cvint. 
Studenții anului IV ol Facu’tăt 
de electromecanică minieră au 
încheiat examenul la discip?na 
mașini și utilaje pentru prepa
rarea substanțelor minerale - 
le, curs predat de profesor doc
tor inginer Huber Pariu Ion. 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R. Rezultatul obț'-t 
poate fi considerat bun. EI este 
o consecință directă a mu">c' 
depuse de studenți și de cadrs'.e 
didactice.

Din cei 48 de student1 a anu
lui au promovat 91,7 Ic sută, ter 
un singur student nu s-a prezen
tat la examen, in schimb 60 ă 
sută din studenți ou 
note 8, 9 și 10. Din răspuns-”- e 
date se desprinde preocuparea 
studenților de a îmbina cunost - 
țele teoretice cu practica.

Studentul Constantin Gheor- 
ghe, de exemplu, venit m ns*. - 
tut din producție, c dove
dit prin răspunsul la întrebe 
rea „Indicii tehnico-econo^ c 
ai instalațiilor de preparare' 
că are cunoștințe teme " - 
ce asupra calculului acestor -- 
diti și asupra posibilităților c? 
îmbunătățire a lor. Vorbind co- 
despre unele tipuri de mas - e 
a tratat în mod deosebit despre 
cele fabricate în R.P.R., 
și noile tipuri ce urmează sâ •' e 
introduse. Studentul Radu Vaier, 
tratînd despre „Utilajele folosite 
la instalațiile de concentrare cu 
suspensii grele“, după ce o pre
zentat aceste utilaje, a sub’.- 
niat importanța lor în proces-' 
de preparare. El a arătat că 
lupta pentru reducerea cont>j- 
tului de cenușă la cărbun ■ des-

tinați cocsificării, aceste utilaje 
joacă un rol important.

Studentul Magyari Andrei tre
buia să răspundă la o întrebare 
privind mașinile de flotație ce 
se construiesc în (ară.

Corn perind acești mașini cm 
ultimele construcții soviet.ee de 
acest gen ei scoate in evidență 
îmbunătățirile pe ocre le consi
deră necesare «a utrice-'-e indi
gene, insistind csupra avc“1cje- 
lor economice care a - rezv'to de 
pe urma aceste’ perfectondrv 
El precizează că ocecrâ pro- 
biemâ prezintă ocun M -seres 
deosebi, Oeoc ece -*ader-iooec 
tipurilor existente este necesară 
det fiind en -ae^ec pe acre e 
ic construcția utlagelor te fie- 
tabe m țara -ocsrî. Stedeufi 
Patra seu ducă ce c e»-
pus ai aeteto .Sw--câ s don- 
tote :eonc hdnxdcrxĂr c*âtâ 
cc ocesfe c jregeee pec crac 
ubl'zâai » «uo-<xte
în med decseor: -orrec-'x 
Uzăm acestor Sd-«ccoo*«
tru c erccce c csr-

pe^s greie.

pF-’re^tore stuoe-di a. wtf te-
m-iOt să-p uw p-zc. ar 
punct te arte*».. te

d ie cc>£ ccr pe^rz r»
care «s-nc o oteniâ cau îk»- 
be a Ttr-un contefa Mteac. 3e-
senete ș* scrxe-e up<cstw s* 
fost execrate es nottih 
j»re și e*e c. ~~C’-5tor ■*ec'!w 
'ăst>-“su" e acre Treăne sJbfi-

in «*ed teesete =4 «aer*- 
țn xt cx dedăsxK • crji 
oct»» dete te cereursfie
și au de©cs act w n&ne pe T±r—— 
obștesc sârt * ccec oare ®u 
dn-o*. cec —c urvpjn-e
te oar-e” Ccrr -u' -e te ecee- 
sto a recte c wed er
~c“cs cctn-totsc Ș^rrcffcx. te- 
țteOKD 0 ptefasteM*. dtads»- 
țăî tnsbtehA»' oe uura «te tera* 
ccd-e de eocn. • c
as-gvte oerrcuc'ec s se 
(teporte tetr-sr» -cr tftr □» te
ce ~c v~a a ”C.sa*«e- ~o 
re ’ ere.

STOICA EMIL 
decan/ Filter» te ster 
îrewemtte Tp_r_*—î fa- 
raîtote de n— ftnep—'

P repuneri practice
Ia examenu

de litopatologie
Fitopatologia este o disciplină 

a biologiei vegetale cere se 
ocupă cu studiul bolilor la 
plantele de cultură și combate
rea lor. Prin natura sa. fitopa
tologia este in strinsi legături 
cu producția agricolă pe care o 
influențează in foarte mare măsu
ra. De sănătatea plantei depinde 
și recolta atît din punct de ve
dere cantitativ cit și calitativ.

La examenul de fitopatologie 
din sesiunea ianuarie care a 
avut loc în ziua de 16 ianuarie. 
(grupa nr. 319, anul III, secția 
biologi-botaniști) 9 studenți au 
luat nota 10 și 6 studenți 
nota 9 (din această grupă
fruntașă nu a căzut nici un stu
dent). Acest rezultat foarte 
bun se datorește faptului că 
studenții sînt atrași de această 
materie și au posibilitatea să 
fie apropiați de practică, de 
producție.

La acest examen fiecare subi
ect cuprindea probleme legate 
de viață, de practică, de pro
ducție, Spre exemplu in ce mă
sură poate fi combătută, mana 
viței de vie pentru ca recolta 
să crească cu 20—40 la sulă, la 
fel despre mana cartofului, di
ferite boli criptogamice ele. 
Trebuie să menționez mai cu 
seamă buna pregătire a fiilor 
de muncitori din această grupă, 
care sînt familiarizați cu anu
mite deprinderi practice. Ei 
s-au dovedit a fi cei mai bine 
pregătiți. Din 11 fii dte munci
tori un număr de 7 studenți au 
luat nota 10, iar ceilalți 9 și 8.

Studentul Bucur Tiberiu, fiu 
de muncitor a dat cele mai 
bune răspunsuri. El a știut sa 
arate importanța practică pe 
care o are, de exemplu, 
cunoașterea detailată a ciu
percii Esyripe Gramines care 
produce boala cunoscută popu
lar sub numele de „fămarea 
griului11. De asemenea a arătat 
importanța stațiilor de amelio
rare a plantelor pentru crearea 
de soiuri de grizt rezistente la 
atacul acestor boli.

câni de feiel ev» <edrepi ftes 
m lege CTxeyrifeie teisretice de 
practic* de prodzxiîe- Leii Her 
dengi n erâite de exeespie dt 
este de leporlva ee eiern șt 
școlarn te participe ecUs l» 
actiritatec din producție. Ei •• 
arătat te profesorii de științe 
naturale pot organiza echipe de 
ulemifti. de pionieri care mer 
gind pe teren, de exemplu i« 
tr-o vie, ar putea să adune 
frunzele căzute toamna, deoa 
rece ele poartă germenele ma
nei ți sini purtătoare de dife 
rite boli. Studenții au demon 
strai științific că aceste masuri 
pol să combată răspindirea în 
natură a sporilor ciupercilor 
parazite.

In general, aproape toți stu
denții au încercat ca în răspun
surile lor să îmbine cunoștin 
țele teoretice cu cele dobin- 
dite la practică, cu producția 
(de exemplu Bob Mihai, Știrbu 
Mircea. Damian Cornelia), f ap
tul că studenții au legal bine 
cunoștințele teoretice de pro- 
biemele de practică agricolă, 
horticultura și viticultură se 
datorește exigenței cu care au 
fost pregătiți in orele de lu 
crări de laborator, la semi nari 
ile recapitulative și la consultații.

Din răspunsurile studenților 
nu s-a desprins nici o tendință 
de abstracționism științific, stu
denții au dat răspunsuri con
crete, clare, legate direct de 
practică. în general studenții nu 
s-au înfundat în detalii inutile 
și au reușit să desprindă eseu 
țialul și să-l exemplifice in le
gătură cu practica din creșberet 
viței de vie, a pomilor frucli 
feri, a cerealelor sau a alto 
plante cultivate.

NAGY LUDOVIC 
decanul Facultății de științe 
naturale din Universitatea 

ltBabeș-Bolyai“t Gluj

r- r* - r : -stoefieenoL decanal Focalteți de fcxoj din codru! Institutului de
Sparest, exc—eesă pe studentul N. Guriev din anul V.

Ckimiștii și efectu 
practicii

«te trăsei ți te de asemenea cu- 
criteriile tehnologice c«- 

te’terijtâee ale agregatelor indus- 
g-jtee drM>re care vorbea. Con<-iu- 
«sa : praeiiea ia prodccție a foa| 
t»«aart4«re I

petrol, gaze și geologie
Foto : P. POPESCU

examinatorului cu privire la le
garea cunoștințelor teoretice cu 
producția, acești studenți nu au 
putut da răspunsuri mulțumi- 
)are. Printre ei sînt din pacate 
itemiști ca Suhorevski I. Bogdan 
,i Costin M. Mihai.

Trebuie constatat totuși că 
lumărul celor slab pregătiți a 
fost destul de redus. Nota domi
nantă a examenului pentru pri
mele trei grupe examinate în zi
lele de 8, 9 și 10 ianuarie, a fost 
cea așteptată, aceea a unor răs 
punsuri mature, ceea ce era nor
mal la studenții anului V, care 
peste citeva luni vor pleca in 
practica de producție, sa aplice 
cunoștințele lor teoretice și prac
tice.

Ga viitori ingineri mecaniza 
tori, rolul lor în măreața operi 
de transformare socialistă a a 
gricultur.ii este tnsemnat, Hint 
condiționat de temeinica lor pre 
gătite ideologică, politică și pro 
fesională. Ei vor fi acei care vo 
perfecționa și extinde <Jin ce îl 
ce mai mult mecanizarea proce 
selor de producție din agricultu 
ră, contribuind astfel la mărire: 
producției și productivității mun 
cii, la scăderea prețului de cos 
și la ridicarea nivelului de tra 
al poporului nostru muncitor.

eonf. ing. TRAIAN B0BEI6A 
de la In-.htutul Ațronamic 

„Tudor VladimireKU“.Craiova

Mai multă exigență 
față de pregătirea 

practică 
a economiștilor

Kâsacsde studenta Spineauo 
Aur-*a Snbiertnl : 
tate a uperafiei de filtrare și

Examenul de chimie tehnolo 
zică a scos însă la ireala și unele 
neajunsuri privind pregătirea a 
numitor «tudenți. In răspunsurile 
studenților Simion Stela și Barbu 
Nieolae, de pildă care s-au pre
zentat slab pregătiți la examen, 
rare in expunere au dovedit nesi
guranța șî au făcut confuzii, s-a 
vădit faptul te ei n-au înțeles 
principiile teoretice ale operalii- 
*<*r practice, nu au știut te facă 
legâtw intre cunoștințele teorr- 
bce *4 funcționarea prac- 
tste a dzwvwder aparate Și nu e

țiile pentru a «e pane la pna-î

l-au ajatat writ pe studentul 
Late Coreei in pregătirea pentru 
examen. Solicitat fiind la exa-
u>en «x explice o «chemă tebno- 
tefite de concasare eu măcinare 
ri te arate practic metoda de cai
ete a debitului de sfirimere ai

AS FEBRA EXAMENELOR
Lc âe c ac tehnic din Orașul

SoaAa ewst'ee s’rt te toi

O ultimă privire asupra meter-e nainte de a intra la examen

Excelent ! Nota maximă obținută la examen e o răsplată binâ 
meritată... la fel ca și felicitările colegilor

Foto : P. PAVEL

siguranță «i precizie.
De asemenea de o temeinică 

pregătire — eriiuditâ îc rezulta
tele obținute la examen — au 
dat dovadă «i Mudenții Sabin 
Florica. Nut* Maria. Bumbac 
Elena etc.

cn materia. Intr-na cwîn< n-au 
dovedit interes pentru probleme
le teoretice prirind rhitna teh- 
nolofite șt nici pentru proble 
mele practice ale industriei chi
mice.

Examenul de chimie tehnolo
gica la una din grupele anului 
IV al Facultății de Chimie, a re
levat totuși faptul de valoare 
generală că pregătirea majorității 
studenților în acest an este supe
rioară pregătirii din anii prece- 
denți. dat fiind faptul că în ace^t 
an perioada de practică a fost 
mai îndelungată și a dat posibi
litatea verificării mai ample de 
către «tudenți a cunoștințelor te- 
oreti*** direct în producție.

ALBU GONSTANTIV 
lector la catedra de Chimie 

organică

La prima pro 
a viitorilor

mecanizatori 
în agricultură

Studenții grupelor 220—222 
și 223 din anul V al Facultății 
de mecanizarea agriculturii de 
la Institutul agronomic „Tudor 
Vladimirescu^-Craiova s-au pre
gătit intens pentru primul lor 
examen din 1960.

încurajați de activitatea lor 
din timpul anului și mai ales 
de rezultatele foarte bune ob
ținute la susținerea proiectelor 
de tn, cu materia proaspăt re
vizuită și cu ultimele chestiuni 
clarificate, la consultații, primii 
studenți ai grupei 222 au intrat 
la examenul care urma să le 
dea posibilitatea afirmării cu
noștințelor dobîndite la uni- 
dintre materiile de profil ale fa
cultății, precum și capacitatea 
lor de a lega teoria de prac
tică, de producție, de viață.

Studenții Căciulă D. Ionel și 
GhermcJi A. Alexandru — 
au fost invitați să răspundă la 
probleme ca: importanța me
canizării mulsului vacilor în 
fermele zootehnice ale unită
ților noastre agricole socialiste, 
construcția și funcționarea apa
ratului sovietic de muls 3-TDA, 
analiza" procesului de lucru al 
separatoarelor de lapte, elemen
tele de proiectare ale instalației 
de alimentare cu apă a fermelor 
zootehnice, analiza procesului 
de lucru a diferitelor construcții 
de mașini de spălat rădăcinoase. 
organizarea tehnică a fermelor 
zootehnice șj altele.

Destul de variate și complexe, 
întrebările care au revenit aces
tor doi studenți le-au solicitat 
îmbinarea armonioasă a cunoș

tințelor căpătate la curs, la lu
crările practice și în practica în 
producție. N-a trebuit insă decit 
să-și amintească instalația de 
muls de la gospodăria de stat 
Jimbolia din regiunea Timișoa
ra, precum și modul cum se ex
ploatează separatoarele de lapte 
de la întreprinderea de industria
lizarea laptelui din Vatra Dornei, 
unități pe care le-au vizitat cu 
prilejul excursiei de studii din 
Vara anului 1959.

Profesorul nu s-a mulțumit 
numai cu prezentarea construc
ției și a modului de funcționare 
a celui mai recent agregat me
canic de muls construit în 
U.R.S.S. și cu care sînt înzes
trate unele din gospodăriile noa
stre agricole colective și de stat, 
ci a cerut studentului Căciulă 
Ionel să arate măsurile pe care 
el, ca viitor inginer mecanizat 
tor, va trebui să le ia pentru in
stalarea și montarea acestui a- 
gregat într-o unitate agricolă 
socialistă. Profesorul a fost mul
țumit de răspunsurile studentu
lui, iar nota trecută în carnetul 
de examene a fost 9.

Și alți studenți ca de exemplu 
studenții Cosma G. Ion, Mihala- 
che S. Ion etc., au obținu! 
re’Zultate foarte bune la acest 
examen.

Au fost însă și studenți care 
s-au prezentat la examenul de 
„Mecanizarea fermelor zootehni
ce" slab, nereușind să aprofun
deze suficient materia, neținînd 
seamă în răspunsurile lor de rea
litățile practice ale producției. 
La întrebările suplimentare ale

Desfășurarea examenului de 
analiza activității economice 
la anul V Economie poli
tică, grupa 112, Facultatea 
de economie generala, a scos 
in evidență modul cum a știut, 
pe de o parte catedra să lege te
zele teoretice de problemele pro
ducției în predare și seminari
zare, iar pe de altă parte, mo
dul cum aplică studenții cuno
ștințele teoretice în rezolvarea 
problemelor practice ale activi
tății întreprinderilor industriale.

Trebuie precizat încă de la 
început faptul câ s-a avut în ve
dere ca fiecare bilet de examen 
să cuprindă o problemă cu ca
racter teoretic privind metodo
logia de analiză economică și 
alta cu aplicație practică, care 
scî crtâ pe î-“gă c-^ioȘ*--nîe teo
retice de aietodologie și rezolva
rea -ne probleme Concrete de 
analiză a unui fenomen econo
mic intr-o întreprindere indu
strială.

Studenta N: col au Eu f roși na in 
expunerea celei de a doua pro- 
blane a analizat „Influența mo
dificării intrărilor de materii 
prime, a consumului specific și 
a stocurilor asupra producției*. 
Ea a știut să determine și să in
terpreteze influențele factorilor 
legați de intrarea și consumul 
materialelor asupra producției, 
analizind documentar rezultatele 
in raport de cerințele legilor e- 
cooomice, de sarcinile politico- 
economice cu privire la reduce
rea consumurilor specifice de 
materiale.

Studenta Barbu Niculina a dai 
de asemenea răspunsuri foarte 
bune. In tratarea proble
mei „Anxiiza căilor de creștere 
a productivității muncii" au fost 
relevați factorii care acționează 
asupra nivelului productivității 
muncii și in legătură cu aceștia 
au fost determinate căile creș 
terii productivității muncii. Ți 
nind seama de sarcinile ce re
zultă pentru economia țării noa
stre din documentele de partid 
și de stat ea a tratat corespun
zător problema tehnicii noi ca 
factor de creștere a productivi
tății muncii. La prezentarea pro
blemei practice „Analiza îndepli
nirii sarcinii de reducere a pre
țului de cost-, ea a interpre
tat corect rezultatele obți- 
nule de o întreprindere indu
strială pe linia reducerii prețului 
de cost, subliniind In mod just 
însemnătatea eforturilor proprii

TEORIE ȘI

ale întreprinderii în creșterea a 
cumulărilor bănești.

Pozitiv poate fi considerai 
faptul câ în cadrul întrebările» 
suplimentare puse de examina 
tor. a existat preocuparea de : 
cere studenților sâ releve cort 
lațiile dintre diferitele fenomen 
economice din cadrul întreprir 
derii, concordanța rezultatele 
stabilite cu cerințele legilor e« 
nomice obiective și cu sarcinii 
ee deriva din documentele d 
partid și de stat.

S-a observat însă că nu to 
studenții au putut valorifica ț 
deplin cunoștințele căpătate : 
cursuri și seminarii precum și 
activitatea de cercetare știii
țîfică. datorita însușirii inrjon
piele a metodologiei de analii 
economică. .Așa. de pilda, st 
dealul loța Vasile. oare a doc 
dit reale posibilități de cerc 
tare științifica n-a dat rezulta 
maxime la acest examen, io 
mai datorită însușirii insuficie 
de temeinice a metodologiei i 
determinare a influenței factoi 
lor care activează asupra ben 
ticiului întreprinderii.

Nu putem considera de ioc s 
tisfâcătoare răspunsurile date l 
unii studenți ca Popa Glleorgl’ 
Mihuț Dumitru, Btrlâ Consta 
tin, Andreescu Valentin. Rezi 
țațele slabe obținute de ace; 
studenți se explică printr-o ser 
de cauze ea: nefrecventa rea r 
gulatâ a cursurilor și lucrării 
practice, neinsușirea sistemati- 
a cunoștințelor predate, lipsa 
interes in rezolvarea individua 
a temelor practice, nefolosir: 
sprijinului acordat de cated 
prin consultații.

Sarcinile importante care st; 
astăzi în fața economiei noast 
naționale impun pregătirea < 
mai temeinică a cadrelor de ec 
nomiști. Pe această linie cal 
drei de analiză a activității ec 
nomice a întreprinderilor, prof 
sorilor care predau, conducătoi 
lor de seminar le revine sarcit 
de a depune toate eforturile pe 
tru a-i înarma pe studenți cu t 
mejnice cunoștințe. Implicit 
ridică necesitatea unei exige:: 
sporite în pregătirea viitorii 
economiști care trebuie să r 
zolve cu competență sarcini 
complexe ce le ridică dezvoltări 
impetuoasă a economiei noast 
naționale.

P. AVRAMESCU 
asistent la catedra 

Economia agriculturii 
socialiste — I.S.E. „V. 1. Lenii

PRACTICA
Studentul Barbu Micolae din anul IV al Faculty 

de chimie a Universității ,,C. I. Portion" s-a prezent 
slab pregătit la examenul de chimie tehnologică su 
ținut zilele trecute, neștiind să facă legătura înt 
cunoștințele teoretice predate la curs și funcționar 
practică a diverselor aparate.

- Teoretic nu-i rău I Dar în practică cum vei rezolva ?
- Simplu ! Voi chema un specialist 1

Desen de N. CLAUDIU

soviet.ee


VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Munca politică în sprijinul
acțiunilor economice

Entuziasmul, conștiința so
cialistă, au în Valea Jiului o 
unitate de măsură în tona de 
cărbune.

De aceea este firesc ca pla
nul comitetului U.T.M., și apoi 
cele ale birourilor organizațiilor 
U.T.M. pe sectoare de la mina 
Petrila să înceapă cu cifre.

...Prin forțele tineretului vom 
da peste plan 13.000 tone de 
cărbune și vom economisi 
531.000 lei mărind viteza de a- 
vansărî în abataje și economi
sind material lemnos. Cifre re
partizate cu pricepere gospodă
rească pe sectoare, dezbătute cu 
judecată matură în adunările u- 
temlștilor și împărțite, tot gos
podărește, pe brigăzi.

Prevâzînd minuțios un ansam
blu de măsuri tehnico-organizato- 
rice capabile să asigure din acest 
punct de vedere obligațiile asu
mate de tineret (responsabil cu 
producția și calificarea in comi
tetul U.T.M. este inginerul șef 
al minei tov. Muru Emil) pla
nul dă o atenție deosebită mun
cii politice pe care a și început 
să o desfășoare organizația 
U.T.M.

Să începem cu adunările ge
nerale U.T.M. Odată cu dezba
terea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor tineretului, în ma
joritatea adunărilor s-au stabi
lit și sarcini concrete pentru 
fiecare utemist în parte. La sec
torul II de pildă, sectorul tine
retului, unde secretar este tînă- 
rul comunist Nicolae Constantin, 
sarcinile concrete ale utemiști- 
lor, în timpul cît stau în sub
teran, au fost împărțite în două 
mari grupe. O parte din ute- 
miști in special organizatorii 
au primit sarcina de a veghea 
la calitatea cărbunelui și a 
alege șistul (piatra), o altă 
parte în specia! tinerii care 
lucrează la armare, au primit 
sarcina să vegheze să nu se 
facă risipă de lemn, (problemă 
care a existat și mai există 
încă) prin tăierea butacilor din 
lemnul nou, bun pentru armare. 
Dar ceea ce reține atenția aici, 
este faptul că biroul organiza
ției U.T.M. nu s-a mulțumit nu
mai să repartizeze sarcini ci a 
asigurat și un control siste
matic al modului in care ele 
sînt îndeplinite. O formă a aces
tui control a constituit-o și adu
narea generală U.T.M. ținută 
de curînd pe tema : Unde duc 
economiile de material lem
nos și calitatea cărbunelui (re
ferat prezentat de ing. Posto- 
lache Alexandru). în această 
adunare utemiștii Dragu Gheor- 
ghe, Bacaut Gheorghe, Priboi 
Cristian și alții au raportat cum 
și-au Îndeplinit sarcinile pri
mite. Pornind de la faptul că 
în sector mai sînt unii tineri ca 
Boșca luliu șl alții care nu-și 
organizează bine munca și 
nu-și îngrijesc sculele s-a sta
bilit ca viitoarea adunare gene
rală să aibă tocmai aceasta 
temă, urmînd ca un grup de ti
neri in frunte cu ing. Felea Li- 
viu să pregătească referatul.

Și adunări asemănătoare in 
care se discută bineînțeles 
blemele specifice fiecărui 
de muncă s-au ținut sau 
mează să se țină și în alte 
toare.

în ansamblul muncii politice 
desfășurate de comitetul U.T.M., 
sub conducerea comitetului de 
partid, un loc important ii ocu
pă învățămîntul politic. Ceea 
ce este pozitiv aici este 
faptul că comitetul U.T.M. 
a știut să înarmeze din 
timp propagandiștii cu sarcinile 
și problemele concrete ce se 
pun în acest an în fața tineri-

lor din mina Petrila. Ei au luat 
parte la dezbaterea planului de 
măsuri al comitetului U.T.M., au 
cunoscut și și-au notat sarcinile 
de care răspunde în producție 
fiecare membru al cercului pe 
care îl conduc. Aceasta a dat 
posibilitatea ca legătura dintre 
problemele teoretice discutate în 
cerc și munca practică a tinere
tului să se facă mult mai temei
nic, mai eficace. Intr-unui din 
seminariile conduse de propa
gandistul Pîrjea Viorel de pil
dă, s-a discutat mult, printre 
altele, despre sarcina de orga
nizație. Din cerc face parte și 
Lițoiu Tudor, vagonetar, care 
avea sarcina ca în cadrul bri
găzii să vegheze să nu se în
carce în vagonctcle de căr
bune piatră. Avea sarcina aceas
ta dar nu și-a indeplinit-o. Re
zultatul ? Brigada din care face 
parte a avut din cauza lui o 
calitate scăzută a cărbunelui. Și 
în cerc tinerii I-au criticat 
pentru aceasta.

— Teoretic, știi să discuți 
mai bine ca mulți din cerc, i-a 
spus atunci propagandistul, dar 
practic...

Pentru a nu lăsa lucrurile ne
terminate trebuie să spunem 
că brigada din care face parte 
Lițoiu se situează acum printre 
cele care dau cărbunele cel mai 
curat.

Și la fel se desfășoară activi
tatea și în cercurile politice 
conduse de Tătălan Fică, Slă- 
voacă Octavian și alți propa
gandiști. Pentru că și ei știu 
că unitatea de măsură a mun
cii lor este nivelul de conștiin
ța socialistă a tinerilor, 
tizat în ultima instanță 
tonele de cărbune.

Tot aceluiași 
destinată și 
părerea noastră 
de propagandă prin conferințe. 
Studiind cu atenție expunerea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
la Plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959, comitetul 
U.T.M., împreună cu cercul 
A.S.I.T., sub directa conducere 
a comitetului de partid, au tre
cut la elaborarea unui plan mi
nuțios de conferințe pentru anul 
1960. Temele au fost repartizate 
oamenilor de specialitate din 
exploatare și în majoritatea lor 
au și fost redactate. La întoc
mirea lor s-a avut in vedere 
răspîndirea experienței înaintate 
a sectoarelor fruntașe, in vede
rea obținerii unei producții spo
rite de cărbune și de o calitate 
superioară, dezvoltarea spiritu
lui gospodăresc al tinerilor în 
vederea economisirii în special 
a materialului lemnos, crește
rea disciplinei socialiste in pro- 

Și iată acum cîteva din 
conferințelor redactate : 

experiența organizării 
în sectorul II (secto- 
tineret) distins pentru 

! oară consecutiv cu 
■" pe Valea Jiu- 

„Influența asigurării

concre- 
tot în

ii este
după

scop 
munca,
bine începută,

liză atenta totodată a stărilor 
înapoiate și pe această bază a- 
jungind la concluzii generaliza
toare. Din ____ ‘ “
sînt cerute și ascultate cu mul
tă atenție de tineri, fie în ca
drul Joilor “ ' ‘
min sau la stația de radio-am- 
plificare.

Trebuie spus că 
scop este urmărit 
agitația vizuală, fie că este 
vorba de lozinci, panouri, gra
fice etc, de gazeta satirică cu o 
tematică bine stabilită pentru 
combaterea chiulului, a nemo
tivatelor, a celor ce risipesc lem
nul sau nu îngrijesc de calita
tea cărbunelui sau de progra
mele stației de radioficare.

Se cere însă să atragem aten
ția comitetului U.T.M. asupra 
cîtorva lucruri nu lipsite de im
portanță. In primul rind asu
pra faptului că măsurile luate 
nu au avut încă ecou in toate 
organizațiile de sector. In sec
torul IV de pildă nu a fost dis
cutat nici pină acum planul de 
măsuri al comitetului U.T.M. 
Tot aici, adunările generale 
U.T.M., in afară de faptul că nu 
dezbat problemele principale de 
producție se țin încă nestatu
tar (din 100 de membri numai 
cu cite 30—3-5). In al doilea 
rind sînt cercuri politice ca cele 
conduse de Munteanu Constan
tin. Păunoiu Stancîu, Ficler 
Emil unde nu numai că se că
mine la generalități, dar se fac 
și confuzii politice, in majori
tate* cazurilor nelămurite 
propagandiști, 
trebuie și 
chidate.

Ceea ce 
ansamblul 
desfașoara 
desfășoare de către organizațiile 
U.T.M. de la Mina Petrila sub 
conducerea organizației de par
tid, este buna ei orientare 
spre problemele economice con
crete, concentrarea ei spre obiec
tive precise. Desfășurată așa 
cum s-a început și lichidind lip
surile semnalate, ea va avea 
neîndoielnic substanțiale rezul
tate practice.

această pricină ele

tineretului, fie la că-

același 
și de

de 
Aceste lipsuri 

pot fi grabnic H-

se observe insa din 
muncii politice ce se 

și urmează sâ se

pro- 
loc 
ur- 

sec-

ducțle. 
temele 
„Din i 
muncii 
rul de 
a doua 
„Casca de aur' 
lui“;
unor condiții optime de muncă 
asupra productivității muncii** 
(accentuindu-se in specia! a- 
supra felului in care tinerii pot 
să-și gospodărească și să-și în
grijească locul de muncă) ; 
„Corelația dintre ritmul de 
creștere a productivității mun
cii și a salariului"; „Folosirea 
integrală a timpului de lucru*4; 
„Reducerea consumului de mate
riale"; „Calitatea producției" etc. 
Ceea ce este valoros la a- 
ceste conferințe este în afară 
de temele abordate, legătura lor 
strînsă cu realitatea concretă. 
Conferințele pornesc de la ex
periența înaintată a unor sec
toare de muncă, făcînd o ana-

A rn
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Scurt popas al unor elevi la secția de științe ale naturii a 
Muzeului „Dîmitrie Cantemir” din Huși, regiunea lași.

Foto : AGERPRES

Muzeul memorial I. Slavici
Cu prilejul împlinirii a 112 

ani de la nașterea lui Ion Slavici, 
la Șiria, comuna natală a scriito
rului, a avut loc zilele acestea 
inaugurarea unui muzeu memo- 
rial. Deschis in fostul castel al 
grofului Bohuși, in muzeul me
morial sini expuse obiecte și 
mobilier care au aparținut scrii
torului, tablouri care il repre
zintă pe Ion Slavici împreună cu

Mihail Eminescu și alți clasici o* 
literaturii romine. fragmente din 
articolele publicate in presa tre- 
mii, manuscrise, precum fi ope
rele literare și pedagogice ale lui 
Ion Slavici. Sini expuse de ase
menea grafice care ilustrează 
grija stalului nostru democrat- 
popular pentru editarea operelor 
lui Ion Slavici in zeci de mii de 
exemplare.

Să asigurăm succesul deplin 
al conferințelor raionale 

și orășenești U. T.M.!

INFOR
Pentru imbunatAțireâ cooperă

rii dintre țmtiwele de construc
ții siderurgice și uzinele produ
cătoare de utilaj, .Ministerul In 
dustriei Grele șt C.C. al Sindi
catului pe ramură au organizat 
la Hunedoara in zilele de 19 și 
20 ianuarie o ccnslatutre cu re
prezentanți ai șantierelor și ai u- 
zinelor care livrează diferite uti
laje ți instalații pentru noile a- 
gregate sider-cgice. Cu acest 
prilej, s-a analizat felul in care 
uzinele ț-au îndeplinit contrac
tele de cooperare pentru ca toate 
obiectivele siderurgice sa poată 
fi executate și date in exploa
tare in termenul planificat.

♦
Recent s-au terminat lucrări

le de amenajare și modernizare 
a maternității din Sibiu. Aceas
tă unitate sanitară a tost in-

MÂȚII
zestrată cu secții modeme de 
operații, săli de naștere, camere 
pentru prematuri doatate cu in- 
cubatoare ți aer condiționat, 
saloane și camere contortabUe, 
o terasa pentru heîioterapie. 
Prin lucrările de amenajare, ca
pacitatea matermtațij a crescut 
la 210 paturi.

♦
Pină în preze.i: 26.000 de ce

tățeni din orașele Botoșani, Su
ceava. Fad:<em și Dorohot au 
vizionat cu muii îcteres filmul 
documentar in ciriori: „Vizita 
lui X. S. Hrușoov ia S.L’.A.“. 

țăranii munaion din 
raionului Gura Humorului 
mărit cu mulU atenție 
film, prezenta: peniru ei 
m na trecută de 
nenatografjea.

sateie 
au u-"- 

acest 
_ sâptâ- 

o caravană d-

PETRU ISPAS

Depozitul de cherestea al Fabricii de cherestea din Curtea de Argeș. AutostraZea condusa de 
Mihai Obâgeanu îndeplinește rapid și ușor munca a circa 12 oajnen..

Foto : AGERPRES

G. V.Cicerin: Tineretul trebuie 
să învețe de la Lenin*’

Vladimir Ilici a fost un învă
țător' în toată accepția cuvîn- 
tului. Orice raporturi cu el a- 
veau o influență într-îdevăr e- 
ducativă. El te învăța prin 
exemplul său, prin îndrumările 
și ina'icațiile sale, prin tot fe
lul lui de a fi.

Aș vrea să fixez în cîteva 
cuvinte unele trăsături ale per
sonalității sale, spre a atrage 
asupra lor ttenția cititorilor ti
neri. Ei n-au avut norocul să 
învețe nemijlocit de la Lenin, 
și poate ca indicațiile răzlețe 
de rnai jos li vor ajuta să în
țeleagă ce trebuie să-și însu
șească din exemplul lui Vladi
mir Ilici.

In primul rind, Vladimir Ilici 
îndeplinea orice muncă cu o 
precizie absolută, cerind tceeași 
precizie de Ia toți cei cu care 
lucra. Orice afirmație trebuie să 
fie precis fundamentată, și orice 
fundamentare formulată cu pre
cizie.

Toți cei ce vor să învețe de 
la Lenin, sa-și fixeze bine în 
minte nici un fel de deducții 
pripite! Nici un fel de aiirma- 
ții neiontrolate I Nici un fel 
Le aprecieri superficiale care 
nu constituie concluziile precise 
aie unor date riguros verifi
cate I

Acestor principii le corespun
dea precizia gindirii lui Vladi
mir Ilici însuși. Nu numai fie
care afirmație trebuia să fie 
concluzia precisă a unor date

*) Din „Amintiri despre V. 1. 
Lenin" — vol. II

verificate, dtr însăși ideea tre
buia să fie aprofundată, elabo
rată și șlefuită într-atît, îneît 
să nu rămînă nimic vag sau 
neclar și de la început pînă la 
sfîrșit să se deosebească prin- 
tr-o limpezime și o precizie de- 
săvirșită. Să elaboreze pină la 
capăt proprii' lui idee — iată 
ce învăța cel ce intra în con
tact cu Vladimir ilici.

Al treilea lucru pe care-l în
vățau toți cei ce lucrau cu Vla
dimir Ilici era necesitatea de a 
vedea clar in prințul rind fap
tele reale. Cind interlocutorul 
său se lansi' în divagații 'teo
retice sau dădea dovaaă de în
clinații spre gindirea deuuctivă. 
atit de râspindită la noi, Vla
dimir Ilici il punea întotdeauna 
in fața faptelor precise, concre
te din viaț; reală. Fiecare din 
tre noi trebuie să învețe de iu 
Vladimir Ilici această regulă 
fundamentală : Observă faptele 
reale, nu le substitui prin dog
me scoase din cărți sau prin 
iluzii plăcute.

In al patrulea rind, a lucra 
cu Vladimir ilici însemna a 
ști să îndeplinești exact direc
tivele primite, trasate pe baza 
faptelor reale și constituind ic.'e- 
clare și duse pină la capăt. Nu 
este suficient să ai o gindire 
logică și nici să vezi faptele 
așa cum sînt. Trebuie, de ase
menea, sa fii in ster» să înde
plinești cu absolută exactitate 
ceea ce s-a conturat ca o idee 
clară și ca o directiva precisă. 
Vladimir Ilici aprecia cel mai 
mult pe executantii care știm

să vadă situația in toată rea
litatea ei, care înțelegeau ce 
anume trebuie făcut în situa
ția respectivă și care, în pofida 
oricăror greutăți, ertu in stare 
să-și îndeplinească cu precizie 
sarcinile. îmi amintesc de con
vorbirea pe care a avut-o el 
prin fir direct cu un tovarăș 
care, după plecarea ambasado
rilor Antantei din Vologda, 
ortș ce fusese un adevărat adă
post și cuibar al gărzilor albe, 
avusese insărcinarea de a lua 
măsurile necesare pentru lichi
darea acestei spelunci. Din co
municările sale reieșea că el 
Vede clar și cu precizie tot ce 
se intimplă in jur și cu aceeiși 
claritate și precizie raportează 
cele văzute. De asemenea, cind 
i se dădeau directive, el îșl fă
cea datoria trecînd peste orice 
obstacole, cu toată energia ne
cesară. Îmi amintesc cum ii 
mulțumer Vladimir Ilici in 
timpul convorbirii prin fir di
rect. Această precizie in înde
plinirea sarcinilor, îmbinată cu 
exactitatea în observarea fap
telor reale și cu precizia in gin- 
dire, trebuia să se .manifeste nu 
numai în problemele mari, dtr 
și in cele mărunte. Și acest lu
cru trebuie să-l învățăm de 
la Vladimir Ilici: să avem o 
atitudine serioasă chiar și față 
de sarcinile cele mai mărunte, 
să le îndeplinim cu cea mai 
-nare conștiinciozitate și . ;cU- 
rateță

Ceea ce cu greu puteai învă
ța de la Vladimir Ilici, intr-atît 
întrecea el în această privință

pe toți cei cit care avea de-aft- 
ce, era capacitatea lui de a sis
tematiza orice, pină în cele mai 
mici detalii. Oriunde s-ar fi 
găsit, întreaga. lui activitate, 
tot timpul său erau împărțite 
in med riguros, sistematic.

Ordine:, Comportarea bine 
chibzuită și rațională, el le so
cotea necesare și în viața per
sonală a fiecărui om. El insis
ta ca cei ce lucrau cu dînsul să 
se odihnească Ia timp, să ia 
măsurile necesare pentru îngri
jirea sănătății lor. să ducă o 
vitță reglementată, rațională și 
chibzuită, să nu lase loc bazar, 
dului și neglijenței. Totul tre
buie să tie bine chibzuit, ne- 
admițîndu-se vreo slăbire a 
disciplinei sau ordinei. Toate 
acțiunile trebuie să urmărească 
atingerea unui obiectiv bine 
definit, șj acest efort constant 
trebuie să domine stările de 
soirii și instinctele — iată ce 
mvățau de Is Leriin cei ce Iu- 
crtu.cu dinsul.

Cohsiderentele legate de in
teresele cau2ei trebuie să pri
meze față ue cele personale, 
orice chestiune personala trece 
pe planul al doilea dacă așa 
cere interesul cauzei. Vladimir. 
Hid era atit de pătruns de t>- 
cest principiu. Incit în discuțiile 
cu dinsul te-ai fi jenat să in
voci vreun considerent personal 
cind era vorba de cauză.

Dar, în același timp, în ra
porturile sale cu colaboratorii, 
el dădea dovtdă de cea mai

mare delicatețe ți chiar lucru
rile neplăcute le formula cu ati- 
ta tact și spirit tovărășesc, in
cit II dezarma cu desâvirșire 
pe interlocutor.

Dtr cea mai mare calitate a 
sa in relațiile de muncă era 
subordonarea conștientă față 
de hotăririle colectivului, chiar 
și în cazurile cind, după păre
rea lui, colectivul greșea. Dato
rita uriașului său prestigiu, de 
cele mai multe ori el reușea să 
convingă pe tovarășii săi cin 
organele de st:t și de partid. 
Dar se întîmpla Uneori ca pă
rerea lui să nu fie adoptată și 
el să rămtnă in minoritate. In 
aceste cazuri el se supunea in
tegral și fără rezerve hotăriri- 
lor colectivului. El nu recurgea 
niciodată la autoritatea sa. ci 
invoca argumente și își comba
tea oponenții nu prin influența 
sa extrem de mare, ci argumen- 
tind, căutînd să convingă.

Tineretul nostru trebuie să 
tragă învățăminte din pilda 
lui vie. In persoana lui Vladi
mir Ilici avem un model cu a- 
deVăral, inimitabil de reprezen
tant al culturii proletare, cul
tură btzată pe precizia cunoș
tințelor. pe organizarea rațio
nală a întregii activități ome
nești, intr-lin cuvîrit pe supre
mația rațiunii asupra naturii și 
pe aceea a producției socii 1- 
mente reglementate asupra sti
hiei oarbe.

(Urmare din pag. l-a)

tocmite astfel dările de seamă — 
scurte, concrete, convingătoare, 
transmițând experiența înaintată 
a organizațiilor U.T.M. — vor 
putea oferi o bună bază de dis
cuție.

Conferințele raionale și orășe
nești U.T.M. au în primul rind 
un caracter concret de lucru. Și 
aceasta a reieșit cu putere la 
conferințele care au avut loc 
pină acum. în majorii tea cazu
rilor delegații și invitații care au 

i luat cuvintul in cadrul conferin- 
, țelor au ridicat probleme esenți

ale privind activitatea comiietu- 
’ lui raional ori orășenesc U.T.M. 
, respectiv, precum și activitatea 
i din propriile lor organizații.

Luind cuvintul in cadrul con
ferinței orășenești U.T.M. Reșița 
oțelarul lordache Pomâtaru a 
vorbit pe larg despre experiența 
ciștigată de organizația lor in 
economisirea metalului, arâtind 
totodată marile posibilități pe 
care le are o.elina pentru a da 
patriei oțel mai mult, mai bun 
și la un preț de cost cit mai scă
zut. O contribuție importantă în 
buna desfășurare a lucrărilor 
conferinței U.T.M. Reșița a a- 
dus-o prin cuvintul său și comu
nistul Mihai Patriciu directorul 
Combinatului Metalurgic Reșița 
invitat la această conferință, 
care criticind tendințele de au- 
tomulțumire manifestate de unii 
delegați a cerut tinerilor să nu 
se mulțumească cu ceea ce au 
realizat pină în prezent și să 
lupte in continuu pentru desco
perirea și valorificarea rezerve
lor interne existente incă. La 
conferința U.T.M. Arad printre 
alți numeroși vorbitori a luat cu
vintul și Gh. Șoica delegat al 
utemiștilor de la Atelierele de 
reparat material rulant care a 
criticat modul defectuos în care 
s-a ocupat comitetul orășenesc 
U.T.M. de organizarea timpului 
liber al tineretului. Fără a trece 
cu vederea rezultatele obținute 
de organizațiile U.T.M. din ora
șul Lugoj mulți dintre partici- 
panții la conferința orășenească 
U.T.M.. printre care Maria Er- 
deleanu. Carol Schmidt, A. 
Lupulescu au criticat cu aspri
me stilul defectuos de muncă al 
comitetului orășenesc, pentru 
faptul că n-au fost instruite la 
timp organele U.T.M. noi alese, 
pentru câ nu se muncește încă 
atent cu fiecare organizație de 
bază in parte.

Relevind succesele obținute, 
popularizlnd metodele cele mai 
bune de muncă, discuțiile dele- 
gaților la conferințele raionale 
și orășenești ce urmează să aibă 
loc trebuie să fie pătrunse de un 
puternic spirit critic și autocri
tic. Scoțmd la iveală lipsurile 
manifestate, analizîndu-le cu mul
tă exigență, trăgind la răspun 
dere pe cei care se fac vinovat* 
de ele, discuțiile delegaților tre
buie să contribuie la lichidarea 
lipsurilor, la îmbunătățirea con-

tinuă a muncii de organizație în 
toate domeniile : munca în pro
ducția a tineretului. felul in care 
se face educația comunistă și se 
desfășoară viața internă de or
ganizație. In discuțiile lor, dele
gații la conferințe trebuie să 
analizeze stilul de muncă al co
mitetului raional ori orășenesc 
U.T.M. să arate felul în care au 
fost ajutați în organizarea acti
vității tineretului, ce așteaptă în 
viitor de ia cei pe care li vor 
alege.

De asemenea delegații la con
ferințe vor trebui să critice sti
lul de muncă defectuos al unor 
activiști care nu merg suficient 
in organizațiile de bază, nu par
ticipă la diferitele acțiuni ale ti
neretului, nu îndrumă și nu a- 
jută concret organizațiile de 
bază în activitatea lor.

p contribuție importantă la 
buna desfășurare a conferințelor 
pot aduce prin cuvintul lor mem
brii comitetelor și birourilor ra
ionale și orășenești, aparatul a- 
cestora. Stimulînd ca în confe
rințe să ia cuvintul delegați re- 
prezentînd toate categoriile de ti
neret, invitații, se va putea face 
o analiză temeinică a muncii de 
organizație în fabrici și uzine, 
la sate, în scoli, pe șantiere și 
rn facultăți etc.

De nivelul la care se desfă
șoară conferințele raionale și 
orășenești U.T.M., depinde în- 
tr-o măsură importantă activita
tea de viitor a organelor și or
ganizațiilor U.T.M. Tocmai de 
aceea hotăririle adoptate trebuie 
să fie concrete și mobilizatoare, 
în lumina documentelor Plena
rei C.C. al P.M.R. din decembrie 
1959. precum și a conferințelor 
raionale și orășenești de partid, 
hotăririle conferințelor raionale 
și orășenești U.T.M. trebuie să 
cuprindă cifre și angajamente 
precise care să reprezinte pro
gramul de muncă pe anul 1960 
al orcanului nou ales, a orga
nizațiilor U.T.M. din raionul sau 
orașul respectiv.

Hotăririle adoptate în confe
rințe trebuie să ducă la mobi
lizarea întregului tineret la în
făptuirea hotărîrilor adoptate în 
conferințele raionale și orășe
nești de partid.

!n hotăririle conferinței oră
șenești U.T.M. Reșița sînt cu 
prinse angajamente concrete eu 
care tineretul reșițean va intim 
pina Congresul partidului.

în hotăririle adoptate de unele 
conferințe orășenești (J.T.M. care 
au avut loc s-a observat tendința 
de a se lua angajamente cu ca
racter general precum și anga
jamente sub posibilitățile reale 
ale tineretului. Hotăririle luate 
nu se adresează suficient or
ganizațiilor de bază U. T. M. 
Aceasta pentru că în ma
joritatea cazurilor proiectul de 
hotărîri ce urmează să fie supus 
discuțiilor în conferință este 
întocmit în pripă, fără o temei
nică consultare prealabilă a or
ganelor de stat locale, pentru

Cercetări legate 
de automat zarea producției

( (Urmare din pag. l-a) 

mai mult apel la calculele ce se 
efectuiizâ cu mașinile C.I.F.A.

Dacă ar fi raportat aceste 
două operații la faptul că 1 
milion de operații reprezintă 
munca unui om care calculează, 
opt ore pe zi, cu o mașină de 
calcul, timp de 3 ani, precum 
și la faptul pe care-l cunoștea 
că matematicianul Neper și-a 
consacrat o viată întreagă nu
mai pentru tabularea funcției 
logaritmice, această comparație 
l-ar fi pus serios pe gjnduri. 
La fel de mirat ar fi fost dacă 
ar fi ascultat una din conclu
ziile — și poate cea mai impor
tantă — a consfătuirii: pe de-o 
parte, matematica, în orice sta
diu și la orice nivel al dezvol
tării sale își găsește aplicații In 
tehnică; pe de altă parte, o 
înaltă tehnicitate este neapărat 
condiționată de un înalt nivel al 
cercetărilor matematice teoretice.

Trebuie să menționez aici 
faptul deosebit de important și 
de semnificativ pentru dinamis
mul generat in munca noastră 
științifică de către condițiile 
create de partid șl de guvern 
încă de la instaurarea puterii 
populare, că lucrările consfă
tuirii s-au desfășurat intr-un 
cadru care a depășit cu mult o- 
biectul său principal. Astfel, una 
din ședințe, in prima serție, 
a fost in întregime consacrată 
problemelor de lingvistică ma
tematică. Participanțfi la aceas
tă ședință, printre care, in afa
ră de matematicieni și ingineri, 
am putut identifica un mare nu
măr de membri ai Institutului 
de Lingvistică al Academiei 
R.P.R., în frunte cu acad. Al. 
Rosetti și acad. Em. Petrovlci 
precum și pe acad. V. Gheor- 
ghiev, vicepreședintele Acade
miei de Științe a R. P. Bulga
ria, au ascultat cu interes 
comunicările lui S. Marcus 
și E. Vasiliu asupra aplicării 
teoriei grafelor (teorie modernă 
matematică) în problema conso- 
nantlsmului limbii romine, pre
cum și alte comunicări rezultate 
din colaborarea dintre matema
ticieni și lingviști.

O altă problemă importantă, 
dezbătută atit in ședințele de 
secții cit și în discuțiile finale 
a fost problema utilizării mași
nilor electronice de calcul în 
economie, atit in domeniul pla
nificării și dirijării economice, 
cît și în domeniul mecanizării

lucrărilor de birou (de ex : ur
mărirea lunară a executării pla
nului de producție într-o între
prindere industrială sau într-o 
unitate mai mare).

După cum se vede din simpla 
relatare a desfășurării lucrărilor 
consfătuirii, acest mic congres 
a constituit un succes pentru 
oamenii de știință legați de 
problemele tehnice, ca și pentru 
tehnicienii care nu se tem să 
facă apel la cele mai abstracte 
teorii matematice pentru înca
drarea fenomenelor pe care le 
studiază.

Consfătuirea a arătat necesi
tatea ca oamenii de știință și 
tehnicienii să-și aducă toată con
tribuția la lupta dusă în țara 
noastră pentru un nestăvilit pro
gres tehnic, pentru larga auto
matizare a producției.

că la întocmirea lor nu au fost 
antrenați oameni competenți, de 
specialitate.

Cu spirit de răspundere și 
combativitate trebuie discutate 
propunerile de candidați pentru 
noile comitete raionale și orășe
nești precum și delegații pentru 
conferințele regionale. Conferin
țele trebuie să vegheze ca în co- 
mitetele raionale și orășenești să 
fie aleși cei mai buni utemiștl, 
care.în întreaga lor activitate au 
acumulat o bogată experiență, 
care nu precupețesc nimic pentru 
înfăptuirea sarcinilor puse d« 
partid în fața organizației noa
stre, care se bucură de presti
giu în fața tineretului.

în multe organizații de bază 
U.T.M. perioada de pregătire a 
conferințelor a dus la mobiliza
rea și mai activă a tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Plenara din decembrie 1959 a 
C.C. al P.M.R., la intensificarea 
muncii de organizație.

Se observă însă tendința unor 
comitete raionale și orășenești 
U.T.M. ca odată cu începerea 
pregătirii conferințelor să negli
jeze îndrumarea organizațiilor 
U.T.M. pentru îndeplinirea tu
turor sarcinilor ce le stau în 
față. Astfel în multe locuri sînt 
cercuri politice care au rămas 
în urmă cu lecțiile și semina
riile; se neglijează munca de 
pregătire a tinerilor ce și-au ma
nifestat dorința de a deveni 
membri ai organizației; mai sînt 
încă brigăzi de muncă patriotică 
care nu au locuri precise de 
muncă, tineri brigadieri care nu 
au primit insigna și carnetul de 
brigadier; nu există încă în toa
te organizațiile U.T.M. o preo
cupare continuă pentru îndepli
nirea angajamentelor luate de 
tineri în producție. Comitetele re
gionale U.T.M. au datoria de a 
ajuta comitetele taionale și oră
șenești U.T.M. să facă din pe
rioada de pregătire a conferin
țelor o perioadă de intensificare 
a întregii activități de organi
zație.

Pentru a se asigura conferin
țelor un înalt nivel de desfășu
rare este necesar ca ele să fie 
pregătite temeinic, pină la cele 
mai mici amănunte, m primul 
rînd trebuie asigurată convoca
rea la timp a tuturor delegați- 
lor, care trebuie să se pre
gătească și să-și aducă din plin 
contribuția la buna desfășurare 
a lucrărilor conferințelor.

Analizarea profundă și multi
laterală a muncii, care va tre
bui să caracterizeze fiecare con
ferință raională și orășenească 
U.T.M. trebuie să se desfășoare 
într-o atmosferă vie, tinerească, 
mobilizatoare. Programul confe
rințelor trebuie astfel alcătuit 
îneît în pauze să se cînte. să se 
prezinte scurte programe ale 
brigăzilor artistice de agitație, 
gazete satirice fulger etc., confe
rințele terminîndu-se cu reuniuni 
tovărășești la care să participe 
toți delegații.

Organele nou alese trebuie să 
vegheze ca hotăririle adoptate în 
conferințe să fie într-un timp 
scurt cunoscute de toți utemiștii 
din raionul sau orașul respectiv. 
Aceste hotărîri trebuie temei
nic dezbătute în adunări gene
rale U.T.M., în Care să se sta
bilească totodată și măsurile 
concrete pentru traducerea lor 
în viață.

Comitetele regionale U.T.M., 
birourile acestora, trebuie să a- 
jute mai atent și din timp comi
tetele raionale și orășenești 
U.T.M. în pregătirea conferințe
lor.

Conferințele raionale și orășe
nești U.T.M. trebuie să contri
buie la mobilizarea și mai acti
vă a tineretului, sub conduce
rea organizațiilor de partid, la 
îndeplinirea planului de stat pe 
anul 1960, la dezvoltarea com
bativității tineretului, la îmbu
nătățirea multilaterală a activi
tății organizațiilor U.T.M.

/
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Popoarele năzuiesc
spre pace și dezarmare In parlamentul grec

DELHI 20 (Agerpres). TASS 
transmite: Răspunzind invita
ției președintelui Indiei, Pra
sad, la 20 ianuarie a sosit la 
Delhi K. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. La Delhi au sosit 
de asemenea la invitația guver
nului Indiei, F. Kozlov, prim- 
vicepreședințe «1 Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și E. Fur- 
țeva, deputată în Sovietul Su
prem al U.R.S.S.

Oaspeții sovietici au fost îm 
tîmpinați pe aerodrom de preșe
dintele Indiei, R. Prasad, pri
mul ministru Nehru, de miniștri 
ai guvernului central, deputați 
ai parlamentului Indiei, de în
tregul personal al instituțiilor 
și organizațiilor sovietice din 
Delhi in frunte cu ambasadorul 
I. Benediktov, de șefii reprezen
tanțelor diplomatice acreditați 
în India, de ziariști și numeroși 
locuitori din Delhi.

K. Voroșilov și R. Prasad au 
rostit cuvintări.

K. E. Voroșilov a transmis în 
numele poporului sovietic un sa
lut cordial și cele mai bune 
urări marelui popor indian.

Prietenia de nezdruncinat din
tre India și U.R.S.S., a arătat 
K. E. Voroșilov, se bazează pe 
de-plina egalitate în drepturi și 
pe respeciu‘1 reciproc, pe neame
stecul in treburile interne, pe nă- 
zuin.a Uniunii Sovietice și Indiei 
spre întărirea păcii și dezvoltarea 
colaborării pașnice reciproc a- 
vantajoase, pe interesul comun 
in lichidai ca rămășițelor ruși
nosului sistem colonial.

Exemplul țărilor noastre, a 
continuat K- E. Voroșilov, dove
dește în mod convingător că toa
te statele, indiferent de orîndui- 
rea lor,, pot trăi in pace și pot 
colabora cu succes spre binele 
popoarelor lor. Uniunea Sovie
tica este profund convinsa că 
toate problemele litigioase din 
relațiile internaționale pot și 
trebuie să fie rezolvate numai 
prin mijloace pașnice. Statele 
noastre fac tot ce este neceZar 
pentru a lichida primejdia războ
iului și a întări pacea. Așa. cum 
se recunoaște acum in unanim: 
tate, vizita șefului guvernului so
vietic N. S. Hrușciov Jn S.U.A. 
a insuflat mari speranțe po
poarelor, a contribuit la încălzi
rea climatului internațional. A- 
cum, a spus K. E. Voroșilov, 
Uniunea Sovietică a făcut încă 
un pas înainte, de o excepțională 
importanță, în lupta pentru pace, 
a efectuat unilateral o nouă și 
uriașă reducere a efectivului for
țelor sale armate.

Sperăm, a declarat în înche
iere K. E. Voroșilov, că vizita 
noastră în India, convorbirile cu 
oamenii de stat indieni, intîlni- 
rile cu talentatul și harnicul po
por indian. vor fi rodnice și vor 
sluji la întărirea continuă a în
țelegerii și prieteniei dintre țările 
noastre.

Cuvîntul de răspuns a fost ro
stit de R. Prasad, președintele 
Indiei, care l a salutat pe K. E- 
Voroșilov în mod cordial. „Prin 
vizita dv. s-a îndeplinit o veche 
dorință a noastră ca președintele 
marii țări prietene, Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, să 
poată petrece cîteva zile printre 
noi", a spus R. Prasad.

Brazilienii doresc 
pacea și prietenia 
cu toate popoarele
MONTEVIDEO 20 — (Ager- 

preș). Revista braziliană „Nuo- 
vos Rumos" a publicat un arti
col redacțional consacrat apro
piatei vizite a președintelui 
S.U.A., Eisenhower, în Brazilia.

Revista subliniază că vizita 
lui Eisenhower în Brazilia va 
avea loc într-o atmosferă în 
care încep să se contureze sem
nele destinderii internaționale.

Președintele Eisenhower, scrie 
în încheiere revista „Nuovos 
Rumos", trebuie să înțeleagă că 
brazilienii doresc pacea și pri
etenia cu toate popoarele, inclu
siv cu americanii. El trebuie 
să înțeleagă, de asemenea, că 
brazilienii luptă împotriva po
liticii imperialiste a Departa
mentului de Stat,

Anul 1960 a adus 
speranță

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la o adunare a 
clerului, arhiepiscopul de York, 
dr. Ramsay, a declarat că anul 
1960 a adus o speranță, întrucît 
există perspectiva unei confe
rințe la nivel înalt, iar năzuința 
spre dezarmare în rîndurile ma
rilor națiuni este mai puternică 
ca orieînd. Subliniind absurdi
tatea unui nou război mondial, 
arhiepiscopul a relevat în ace
lași timp că „în condițiile acu
mulării armamentelor va exista 
întotdeauna primejdia unui răz
boi".

Arhiepiscopul de York a con
damnat „izbucnirile fenomenu
lui respingător — antisemitis
mul. care are loc în prezent în
tr-o serie de țări, inclusiv în 
Anglia*,

Cele două țări ale noastre, a 
continuat R. Prasad, s-au apro
piat mult în ultimii ani. Condu-, 
cătorii țarilor noastre au făcut 
schimburi de vizite și datorită 
acestora și altor schimburi reci
proce am început să cunoaștem 
și să înțelegem modul de viață și 
de gindire al fiecăruia dintre 
noi. Sînt convins că actuala dv. 
vizită va apropia și mai mult 
țările noastre.

★
DELHI 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 ianua
rie K. E Voroșilov, președinte
le Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a făcut o vi
zită lui Prasad, președintele Re
publicii India.

In aceeași zi, Nehru, primul 
ministru al Indiei, a făcut o vi
zită lui K. E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

In timpul acestor întîlniri au 
avut loc convorbiri prietenești și 
sincere.

S-a poticnit...
(Desen de KUKRINIKSI din ziarul ,,Pravda")

Rockefeller a vrut, în m°d vădit, să pătrundă în Casa Albă 
pe calul „războiului rece* pentru a gusta din confortul fo
toliului prezidențial. Dar acest cal a început să se poticneas
că și Rockefeller și-a dat s^ama câ el nu va duce la țintă și 
că în prezent nu poți intra la Casa Albă pe acest cal. De 
aceea, el a declarat din vreme că a hotârit să nu-și prezinte 
candidatura pentru postul de președinte.

(Din raportul prezentat de N. S. Hrușciov la sesiunea 
Sovietului Suprem al UJUSS.).

Un tratat potrivnic intereselor vitale
ale poporului japonez

zilei de 16 
aeroportulIn dimineața 

ianuarie, la 
„Hameda" din Tokio aveau loc 

întîmplări neobișnuite. Peste 
12.000 de polițiști precum și sute 
de mașini blindate și camioane 
militare au înconjurat și ocupat 
țoale intrările spre aeroport. Mo
bilizarea importantelor forțe po
lițienești și militare aveau ca 
scop protejarea primului minis
tru al Japoniei, Kiși, care, înso
ții de ministrul Af cerilor Exter
ne, Fujiyama, urma să plece in 
dimineați acelei zile la Wa
shington pentru semnarea noului 
„tratat de securitate- revizuit 
cu S.U.A. Primul ministru Kiși 
a folosit însă alt mijloc pentru 
a-și asigura securitatea. Strecu- 
rîndu-se printr-o intrare laterală 
a aeroportului, cu 14 ore mai 
devreme decit se anunțase oficial 
Kiși împreună cu însoțitorii săi 
și-au luat sborul in secret spre 
Washington. Păcat. Premierul 
n-a mai putut astfel asista la 
marile demonstrații de pe aero
port. De simpatie ? Dimpotrivă. 
A fost o puternică demonstrație 
de protest la care au participat 
mii și mii de cetățeni împotriva 
încheierii noii tranzacții militare 
cu S.U.A. Aproximativ 2.000 de 
polițiști s-au războit atunci timp 
de două ore cu un grup de de
monstranți format din peste 700 
de studenți, care nu voiau în nici 
un chip să părăsească aeroportul.

Această demonstrație face 
parte din neîntreruptele acțiuni 
de protest ale poporului japonez 
împotriva revizuirii „tratatului 
de securitate", care au avut loc 
in aproape întregul an 1959. In 
Japonia a fost creat un consiliu 
național de luptă împotriva noii 
alianțe militare cu S.U.A., din 
care fac .parte peste 158 de or- 
garilzații de m isă, reunind aepro- 
ximativ 10 milioane de oameni. 
690 de comitete de acțiune con
duc în întreaga țară lupta 
împotriva cercurilor reacționare, 
care împing Japonia pe calea 
remilitarizării și a participării 
la blocuri militare.

Se pune întrebarea, care este 
cauza totalei lipse de popularitate 
a noului acord militar «w 
S.U.A. ? Pentru aceasta să luăn|

Personalități occidentale 
despre noua reducere a forțelor 

armate sovietice
K. ZILLIACUS 

membru al parlamentului 
britanic

MOSCOVA 20 (Agerpres) — 
TASS transmite : Declarația fă
cută de N. S. Hrușciov la se
siunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a avut în Anglia ră
sunetul exploziei unei bombe. 
Astfel scrie la 20 ianuarie în 
„Sovetskaia Rossia" K. Zillia- 
cus, membru al parlamentului 
englez.

Toate partidele politice sînt 
aproape în unanimitate de păre
re că aceasta este o ințiativă 
măreață, admirabilă pentru lu
mea întreagă și că ea va deter
mina puterile occidentale să i- 
jungă la un acord în cadrul 
conferinței la nivel înalt. In 
afară de aceasta se subliniază 
că puterea rachetelor sovietice 
este tot atît de mare ca și con
vingerea conducătorilor sovietici 
nu numai în forța țării lor ci și 
în reducerea primejdiei unui 
război.

Cred, subliniază Zilliacus, că 
pe măsură ce aceste fapte ajung 
la conștiința oa-menilor, nu nu
mai laburiștii ci și masele 

proiectul „tratatului de securi
tate- revizuit și să vedem ce se 
stipulează în cîteva articole 
principale.

încă de la punctul 3 al aces
tui proiect se subliniază că Ja
ponia și S.U.A. „vor păstra și 
vor dezvolta fiecare in parte sau 
in comun capacitatea de a res
pinge un atac armat, atît în 
mod de sine stătător, cit și pe 
bază de ajutor militar". Este 
pentru oricine limpede că aceste 
cuvinte înseamnă în mod concret 
că Japonia își asumă obligația 
să-și dezvolte industria de 
război și să mărească efectivele 

armatei, decb.rîndu-se astfel gata 
să urmeze calea unei largi re- 
militarizări. Că acest lucru es'e 
întocmai așa, ne dovedește faptul 
că în ajunul plecării premierului 
Kiși în S.U.A., guvernul a apro
bat proiectul bugetului de stat 
pe anul financiar 1960, în care 
uriașa sumă de 144,5 miliarde 

■yeni este prevăzută la capitolul 
investiții în scopuri militare. 
Suma de mai sus depășește cd 
aproape 1 miliard yeni suma 
investită in cadrul bugetului pre
cedent. Totodată se prevede 
sporirea efectivului armatei și 
înzestrarea ei cu noi tipuri de 
arme.

In articolul 6 al aceluiași tra
tat revizuit se stabilește că „Ja
ponia pune la dispoziția forțelor 
terestre, aeriene și maritime ale 
Statelor Unite, instalații și tere
nuri corespunzătoare pe terito
riul Japoniei".

Prin aceasta, se oferă cu 
dăfnjcie întregul teritoriu japo
nez. Statelor Unite, care pot să-și 
creeze un număr nelimitat de 
baze militare și să-și amplaseze 
de asemenea efective nelimitate 
de trupe americane în Japonia. 
Dar ce naiv ar putea crede că 
aceste stipulații sînt puse m 
slujba „apărării- și nu a unui 
atac împotriva teritoriilor vecine 
cu Japonia ? Dacă au existat 
asemenea îndoieli, Ie-a spulberat 

cu 
numele 
cursul 
Comu- 
un fel 

sociale

largi ale poporului din toete 
partidele și din alara partide
lor se vor apropia tot mai mult 
de următoarele concluzii politi
ce : Prima : întregul sistem al 
puterilor occidentale de desfășu
rare a tratativelor „de pe pez - 
tii de tortă" este in prezent ne
întemeiat și primejdios.

A doua concluzie : După cum 
a declarat oficial în urmă 
doi ani A. Bevan, in 
partidului laburist, in 
dezbaterilor în Camera 
nelor, nu pot exista nici 
de deosebiri ideologice 
sau naționale între Occident ș. 
Uniunea Sovietică, care să ree- 

'rite riscul distrugerii une. mar. 
părți a speciei umane.

A treia concluzie: Intruclt a-a 
recunoscut că conflictul d nfe 
Est și Vest are un caracter eco
nomic și ideologic, dar nu m - 
tar, premisele politice ale 
N.A.T.O. (și anume existenta, 
pasămite, a unor intenții agre
sive ale Uniunii Sovietice) sînt 
de asemenea lalse ca și premi
sele strategiei intimidării cu 
arma nucleară, care a suferit 
eșec.

STRUYE
președintele senatului belgian

BRUXELLES 20 (Agerpres . 
TASS transmite : Președinte.e 
senatului belgian, Struye, a pu
blicat în ziarul catolic ,-Libre 
Belgique** un articol în cve 
subliniază importanța hotârirn 
guvernului sovietic privitoare la 
o nouă reducere a efectivului 
forțelor armate ale U.R.S.S.

Continuînd tradiția, scrie 
Struye, unii ziariști occidental, 
au încercat să diminueze impor
tanța noii acțiuni a guvernului 
sovietic. Acești ziariști afirmi : 
„Noua reducere nu schimbă ia 
mod practic situația — Occiden
tul nu trebuie să urmeze acest 
exemplu și să reduci armatele 
sale".

Președintele senatului belgian 
declară cu ironie : ,J)acă ar fi 
să ținem seama ute aceste decU- 
reții pesimiste, atunci ar trebui 
si tragem următoarea concluzie: 
clnd sovietele mobilizează mi
lioane de oameni in armata lor 
aceasta este râu ; ciad ele demo
bilizează milioane de soldați — 
aceasta este de a.rmenea rn-.

Struye declari ci o asemeneo 
poziție față de aprecierea impor
tanței propunerii sovietice nu 
poate fi considerată decit ab
surdă.

„Occidentul, scrie în continua
re președintele senctului belg.cn. 
trebuie să se gândească bine îna
inte de a declara că el nu tnr- 
buie să-și reducă cheltuielile 
pentru înarmare**.

însuși ministrul de Interne >1 
Japoniei, Fudziyama. care a 
explicat în parlament la 16 no
iembrie 1959, că sfera de operați 
a trupelor americane din Japo
nia va cuprinde întreg Extremul 
Orient prin care se ințdege re
giunea ..situată la nord de 
Filipine, inclusiv țărmul Chinei, 
ținutul Primorie din L-R-S-S. Ș« 
Japonia-.

Poporul japonez simte pe pro- 
pna-i piele binefacerile alianței 
militare cu S.U.A. numai și pnn 
faptul că in momentul de față 
Statele Unite dețin — după curii 
rdatează presa japoneză — a

ce
Ja 
că 
va 

obiectivul unui 
necruțător

proximativ 800 de baze și alte 
obiective militare. De curind zia
rul „Yomiuri* sublima intr-un ar
ticol că noul tratat va putea fi 
folosit de S.U.A. pentru dezlăn
țuirea unor operațiuni militare 
cu p irticiparea Japoniei.

Sezisînd grava primejdie 
o constituie tratatul pentru 
ponia, ziarul „Asahi- arăta 
„In caz de război Japonia 
deveni din nou 
bombardament necruțător cu 
mijloace de exterminare în mase, 
deoarece pe pămintul ei se afla 
baze militare americane, care 
de mult trebuiau lichidate și 
deoarece teritoriul ei este folo
sit drept cap de pod pentru tru
pele americane. Toate acestea 
sînt absolut incompatibile cu 

' securitatea Japoniei. Noua va
riantă a tratatului de securitate, 
orice denumire i s-ar da, în 
mod obiectiv, conform caracteru
lui său, nu este nicidecum o 

. alianță defensiva".
Iată așadar că apare evident 

faptul că noul acord militar nu 
numai că nu garantează secu
ritatea Japoniei, ci dimpotrivă 
o pune în fața pericolului real 
de a fi 
tare.

După cum se vede, guvernul 
Kiși se cramponează de politica 
„războiului rece' preferind sl 
mire intr-o alianță militară ltv 

atrasă în conflicte miii-

Interpelarea 
adresată guvernului 

împotriva 
persecutării E. D. A.
ATENA 20 (Agerpres). — Un 

grup de deputați ai Uniunii de- 
rrocrate de stingă din Grecia 
(E.D.A.) a adresat în parlament 
guvernului o interpelare în care 
protestează vehement împotriva 
persecutări! continue a partidu- 
hti. In interpelare se protestea
ză împotriva arestării lui G. 
Sterghiu, membru al Ccmitetu- 
ij executiv al E.D.A., împotri
va atacului săvîrșit contra lui 
I. I! u. membru al Comitetului 
executiv. împotriva arestării de 
către jandarmeria din orașul 
Sena a lui Xiftilis, corespon
dentul ziarului JLvghi", și îm- 
ggjriSp altor samavolnicii să- 
vî’site de poliție împotriva 
membrilor și partizanilor E.D.A.

Arâtind că aceste acțiuni ale 
autorităților constituie o Încăl
care a codului penal al Greciei, 
autorii interpelării cer pedepsi
rea vinovaților și încetarea per
secutării Uniunii democrate de 
stingă.

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
CAUȚI ROMINEȘT1 DĂRUITE 

.UNfVERSITApi INDONEZIA'

La 19 ianuarie ministrul R. P. 
R-xrJne ta Djakarta, Pavel Si. 
lard, a î-wninat rectorului „Uni. 
«ersîtiții Indonezia - din Djakarta, 
Soedjono Foesponegoro, cărți 
rociinești, albume de artă, re
produceri etc., pentru biblioteca 
universității. Măruite de către In. 
sEtutul Rom în pentru Relații 
Ciri'.urale cu Străinătatea.

Rectorul Universității di<n 
Djakarta. mulțumind pentru da. 

primit, și-a exprimat dorința 
de a întări legăturile cu institu. 
’ ile cult’jra'.e din R. P. Romtnă 
ș. ce « lărgi schimbul de publi
ca* . științifice dintre cele două 
țări.

PUBUCAREA UNEI CUV1NTARI 
A NADEJDEI KRUPSKAIA

In numărul său de miercuri, 
ziarul „Izvestia** a publicat pen. 
tru oară textul unei cu-
vlatări rostite la II noiembrie 
12M de Nadejda Krvpskaia. prîe. 
terâ «pmpiz'.ă și tovarășă de 
luptă a ’ui Lenin. In această

I *i. wmrurea acardaH

de a-'lăn dai ■
taaoaU aa apdnat sem
ne ale deSMlera ■acor

dări este .aa-aa ca total cao- 
ira.raa ta'-ă de «Șâearie ce se 
iaa peaTa toeataserea pării in 
Itme Acest lacra mese x dur- 
tr-d -wvipoodratd tramaasâ din 
Tcdio de Ațeatta France Presse 
in care se arată că „Cercurile 
oCoale (•■ >■*•■*> — nu.) 
ineearcă na oarecare aer.titnent 
pe-rb*'. că înîțiztivi
sovâetxă Je â-rzzrau.'e coincide 
în 2>od irooac ca angajamentul 
pe care ?-l n bl Japonia, în

< -.- 2: ■ - a *'a-
tat japuno iwriran de a-șî acce
lera renrhtar zarea-.

Refurind o incâpâtinare pro- 
psnenie science, guvernul ja
ponez i-npmge țara pe o cale 
extrem <H primejdioasă peniru 
p ape nd japonez.

De acest lacra tși dau bine 
seama masele de milioane din 
Japonia, care consideră pe drept 
că noul tratat cu S L.A. în
seamnă o povară pe grumazul 
independenței naționale a țării. 
De aceea de luptă pentru zădăr
nicirea planurilor cercurilor 
reacționare, care vor să trans
forme Japonia într-o bază agre
sivă a imperialiștilor americani. 
Această luptă nu mai poate fi 
ignorată astăzi, cind se fac efor
turi deosebite pentru instaurarea 
unei pici trainice in lume.

R. LUCIAN

Zile plăcute de odihnă intr-o pitorească stațiune din R. P. 
Bulgaria

mul-te păreri șl giînduri tale lui, 
referitoare la revoluție, la so
viete, la organizarea lavîntulul 
revoluționar al maselor, la situa, 
ția țărănimii.

EROICII NAVIGATORI 
DE PE BORDUL NAVEI 
ȘTIINȚIFICE „VOEIKOV-

De pe bordul navei științifice 
sovietice de expediție „Voeikov* 
s-a anunțat prin radio:

Nava care a părăsit la 10 ia. 
nuarie țărmurile Uniunii Sovie. 
tice se află intr.o cursă lungă 
de cercetări. In partea de vest 
a Oceanului Pacific au început 
vaste observații științifice. La 17 
ianuarie de pe bordul navei 
„Voeikov" s-a procedat pentru 
prima oară la lansarea unei ra. 
chete meteorologice.

Navigația se desfășoară tn 
condițiile unor furtuni continue. 
Ele nu se potolesc de opt zile, 
ajungind la o tărie de 8-12 grade. 
In ciuda furtunii observațiile me.

Mîrșava
la cale

provocare pe care o pun 
autoritățile vest - germane

(Agerpres). — 
transmite: Autoritățile 

pun la cale o

zarului
! la centru' sen 
| al lui GeMen.

BONN 20
TASS 
vest-germane 
mare provocare in legătură ca 
dezmățul fascist și antîseant 
care a cuprins in ultimele săo- 
tamini R. F Germană. Scops! 
acestei provocări este de a rea
bilita și de a ascunde pe ade
vărat ii vinovati și inspiratori ai 
atacurilor fasciste și a arunca 
această vnâ asupra., cosumj- 
tiior.

Initiators! aceste: manevre 
mnrdare este strai de Răz
boi de la Strwrik ABn-
dz-se ia vizTtâ in Partagal a. 
Strasss a deciarat ci aîacnr le 
lașule dia Genaica occiden
tală sint o parte a ofeaaÎTei co
asa sie. $L ia vac it aatoritițile 
vesx germzne as an aici un fel 
de do*ez. peatra a caafinaa a- 
ceastă r-a$o:.re a or și ase-

ta. ele au recurs Ia metoda im- 
pramutata văd t dm arsenalul 
iui Gcebbe.s. La indicația lui 
Strauss, care s^a înapoiat la 
Bonn Ia 18 ianuarie, unor zia
riști le^aa fost. pxezeiiiaie__wex^ 
trase* dia comunicatul „servi- 
c federal de informare",

-stețea" a- 
xtiei Tănisirului de Război 

de la Bono. Acest fals, fabricat 
după cum reiese din relatările 
ziarz’j ..Neue Rhein Zeitung", 
■ natrul aerv ciului de spionaj 
al ’.-i Gehîen. este atît de vă
dit casat cu atâ alba incit chiar 
și ziarele vest-germane pun la 
îndoială autenticitatea Iui.

Această provocare a autorită-

■

Regia : Lucian Bratu

£

Scenariul: Dumitru Ca- 
rabăț, Teodor Constantin

Decoruri: Ștefan Mari- 
fan

Muzica: Sergiu Sarchi- 
zov

Imaginea: Constantin
Ciubotaru

O PXODUCHF A STUDIOULUI CIUEMATOCKATICBUCUREȘTI
EMANOIL PETRUȚ 
GEO MAICAN 
MIHAI MEREUȚA 
SANDU RADULESCU 
ANGELA CHIUARU 
STAMATE POPESCU 
GEORGE MĂRUȚĂ 
CHIRIL ECONOMU 

ieorologlce, aerologice fl oceano. 
logice se efectuează fără intre, 
rupere zi și noapte.

ZĂPADA DE 1,5 M. IN NORDUL
GRECIEI

Im ultimele zile, aproape în 
întreaga Grecie s’-ia înregistrat 
o vreme extrem de nefavorabilă.

în nordul Greciei a nins foarte 
. mult, din care cauză în unele 

locuri grosime^ stratului de ză
padă depășește 1,5 metri. Dato. 
rită ninsorii un număr mare de 
sate au fost izolate.

In urma ploilor puternice în 
numeroase regiuni din țară au 
avut loc mari inundații. Rîul Aii. 
akmon s-a revărsat, inundîrd o 
porți-une din șoseaua Salonic. 
Atena și întrerupînd iegătura pe 

și nordul 
de asemenea 

sate. Au

șosea dintre Arena 
Greciei. Au fost, 
inundate numeroase ___ ___
fost aduse mari daune ogoarelor. 
Zeci de mii de țărani au rămas 
fără adăpost.

tilor vest-germane-este compa
rată cercurile ziaristice cu 
incznd.erea Reichstagului din
1933.

D-^câ cum reiese din relatări
le presei din 19 ianuarie, absur- 
c.U’tâ acuzațiilor pe care le 
ccnț:ce falsul dat publicității la 
«rdicația lui Strauss este atît 
ce evidentă îneît chiar în gu- 
\ernul de la Bonn au izbucnit 
divergente acute în legătură cu 
aceasta problemă.

★
BERLIN 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : Datorită faptu
lui că autoritățile oficiale din 
RF.G. nu iau nici un fel de mă
suri împotriva organizatorilor și 
inspiratorilor provocărilor hitle- 
risle, ba chiar încearcă să ascun
dă aceste provocări, elementele 
fasciste nu își încetează acțiunile 
lor.

După cum relatează agenția 
A.D.N., în noaptea de 13 ianuarie 
huliganii fasciști din Amberg au 
încercat să incendieze sinagoga, 
școala evreiască și o locuință. Nu
mai datorită_măsurilor urgente, 
luate de detașamentul de pom
pieri a putut fi stins incendiul și 
salvate clădirile. Organele justi
ției din Niirnberg, care timp de 
cîteva zile au trecut sub tăcere 
această provocare, după cum era 
de așteptat, au comunicat că nu 
au reușit să stabilească care sini 
vinovății.

în ultimul timp s-au semnalat 
acțiuni fasciste și antisemite la 
JFupperthal, Allersberg și alte 
orașe din R.F.G.

Răsfoind presa 
occidentală

Elementele extremii 
din Algeria 
ridică capul

La 20 ianuarie presa frânt 
a abundat în comentarii în U 
tură cu știrea privitoare la in 
viul acordat de generalul Ma 
comandantul corpului de am 
din regiunea Algeria, coresț 
dent ului ziarului vest-gen 
^Suddeutsche Zeitung** și la c 
mințirea acestei știri de d 
Itfassu.

La 19 ianuarie ,JSuddeuts 
Zeitung** a publicat un intei 
care conținea declarații ce d< 
deau că generalul Massu — u 
din conducătorii loviturii de 
din Algeria de la 13 mai 1958 
$e pronunță categoric împot\ 
politicii algeriene a guverm 
francez și a președintelui 
Gaulle și cere să se ia mă. 
mai drastice în lupta împot\ 
algerienilor.

Judecind după textul inter 
lui publicat de ziar, gener 
Massu a lăsat să se înțeleagă ] 
putință de echivoc că ar pi 
refuza să se supună guvernulu 
președintelui și că o parte a 
matei franceze din Algeria 
gata să-l urmeze.

După cum relatează age\ 
France Presse, generalul Mi 
s-a grăbit să dea o dezmin] 
daclarînd că nu ar fi dat in 
viul publicat în ziarul „Sudd 
sche Zeitung**. Totuși, publici 
acestui interviu și dezminț 
lui ulterioară, a provocat, d 
cum arată agenția, „tulburări 
cercurile politice franceze".

Potrivit agenției France Prt 
corespondentul ziarului ,£udd 
sche Zeitung** a respins desr 
țirea generalului Maissu, de 
rînd că Massu „a pronunțat 
mai cuvintele publicate în zi

Primul ministru al Frai 
Debre, și ministrul de Răs 
Guillaumat, l-au chemat pe 
neralul Massu la Paris undi 
sosit în seara zilei de 19 ianui

Presa franceză își exprimă 
liniștea în legătură cu actil 
rea elementelor extremiste 
Algeria.

,,Situația este clară, scria lt 
ianuarie ziarul „Liberation**- 
Massu și adepții lui vor fi 
cuți inofensivi, ori războiul 
continua așa cum vor genera

Ziarul „L’Humanite** cere 
se ia măsuri severe împotriva 
tremiștilor**.

ft Mart
BUDAPESTA. — La 20 ia 

rie s_a deschis la Budapesta 
de-a XVI II.a sesiune ordina 
Comisiei Dunării. Prima șe< 
a fost consacrată celei «ie-a 
cea aniversări de la crearea 
misiei Dunării. La lucrările 
misiei iau parte reprezentan 
Uniunii Sovietice. Romîn'ei. 
gariei. Iugoslaviei, Ungariei, 
hoslovaciei, precum și o de 
ție a Republicii Austria 
participă pent-ru prima oar. 
calitate de nou membru al c 
siei. La sesiune iau de asem 
part? observatori dim partea 
mis’ei Economice O N.U. ip< 
Europa, experți din Repu 
Federală Germană și re,pre 
tanți ai Administrației Pol 
de Fier.

ROMA. — După cum tianj 
din Roma agenția France Pr- 
Fatin Zorlu, ministrul Alac< 
Externe <al Turciei, a declari 
..guvernul turc a luat hotă 
de a semna acordul care pre 
aderarea la Comunitatea e< 
mică europeană".

TUNIS. — După cum relal 
agenția France Presse, a 
constituit un nou guvern ip 
zor iu al Republicii Algeri; 
are în frunte pe Fer hat Al 
prim-ministr-u ; Kerim Belka 
vicepreședinte ai Consiliuli 
Miniștri și. ministrul A fa o 
Externe ; Ben Bella, viei 
ședințe al Consiliului de Min

ISTANBUL. — După cum 
tează ziarul „Mittyet", tn 1 
au loc lucrări pregătitoare t 
derea construcției de rampe 
tru lansarea de rachete cu 
medie de acțiune. In prezei 
această țară se află o corni 
comandamentului N.A.T.O. 
alege locul pentru construe} 
cest or rampe.
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