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COMUNICATUL
Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialiste ale Europei 

cu privire la schimbul de experiență 
în dezvoltarea agriculturii

Urmînd exemplul tinerilor 
de la întreprinderea „Encsel 
Mauriciu" din Tg. Mureș, co
mitetul U.T.M. al Uzinelor 
„23 August" din Capitală, 
sub conducerea comitetului de 
partid, a organizat un concurs 
de inovații dotat cu premii. 
La acest concurs au fost an
trenați numeroși muncitori și 
ingineri, în cea mai mare 
parte tineri.

Astfel, tînărul Malion Ilie, 
turnător în secția oțel, prin 
îmbunătățirile adușe turnării 
în miezuri a plăcilor de blin
daj a realizat economii ante- 
calculate în valoare de 
17.074 Iei.

Inovații interesante au fl-j 
cut și ing. Radu Olimpiu,/

Lucrările Întîlnirii tineretului 

și studenților din țările regiunii
Balcanilor și Mării Adriatice

In zilele de 2 și 3 februarie I960 la Moscova a avut loc Con
sfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste ale Europei, consacrată schimbului de experiență 
In dezvoltarea agriculturii.

La Consfătuire au participat :
din partea Partidului Muncii din Albania - Enver Hodja, prim- 

secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Alba
nia, membru al Biroului Politic al GG al Partidului Muncii din 
Albania, Maqo Ciomo, ministrul Agriculturii al R. P. Albania, 
membru al C.C. al Partidului Muncii din Albania, Nesti Nașe, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Albania 
in U.R.S.S. ;

din partea Partidului Comunist Bu'gar - Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Anton lugov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Bulgar, Stanko Todorov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și președintele Comisiei de Stat a Planificării 
a R. P. Bulgaria, membru supleant al Biroului Pci'rtk al CC al 
P.C. Bu'gar, Ivan Primov, ministrul Agriculturii și Silviculturii al 
R. P. Bulgaria, membru supleant al C.G al P. G Bulgar, acade
mician Hristo Daskalov ;

din partea Partidului Comunist din Cehoslovacia — Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.G al P-G din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Cehoslovace, Viliam Siroky, președintele 
guvernului Republicii Cehoslovace, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, Otakar Simunek, locțiitor al pre
ședintelui gu/ernului, președintele Comisiei de Stat a Planificări 
a Republicii Cehoslovace, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, Vrotislav K rutina, secretar a| C.C. al P.G 
din Cehoslovacia, Lubomir Strcugal, ministrul Agriculturii și Sil
viculturii, membru al secretariatului GG al P-G din Cehoslovacia;

din partea Partidului Socialist Unit din Germania — Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.G al P.S.U.O., Otto Grotewohl, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Ger
mane, membru al Biroului Politic cl GC. al P.S.U.G., Bruno 
Leuschner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președintele 
Comitetului de Stat al Planificării al R. D. Germane, membru 
ai Biroului Politic al GG al P.S.U.G., Gerhard Gruneberg, mem
bru supleant al Biroului Politic, secretar al GG al P.S.U-G. 
pentru problemele agriculturii și Hans ReicheH, ministrul Agri
culturii și Silviculturii al R. D. Germane ;

din partea Partidului Muncitoresc Unit Polonez - Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, 
membru ol Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., Edward Ochab. 
membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., Edmund 
Pszczolkowski, șeful secției agricole a C.C. al P.M.U.P., membru 
al C.C. al P.M.U.P., Mieczyslaw Jagielski, ministrul Agriculturii al 
R. P. Polone, membru al C.C. al P.M.U.P., Bolesluw Jaszczuk, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Polone 
In U.R.S.S. ;

din partea Partidului Muncitoresc Romîn — Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P M.R., Alexandru Moghioroș, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Alexandru Bîriădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, membru 
al C.C. al P.M.R., Ion Cozma, ministrul Agriculturii al R. P. Ro
mine, membru al GC. al P.M.R. ;

din partea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — Jănos 
Kâdâr, prim-secretar al C.G al P.M.S.U., Ferenc Munnich, pre
ședintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Jărănesc Ungar, 
membru al Biroului Politie al C.G al P.M.S.U., Lajos Feher, mem
bru al Biroului Politic, secretar al GG al P.M.S.U.;

din partea Partidului Comunist al UnlunU Sovietice - N. S. 
Hrușclov, prim-iecretar al GG ol P.GU3^ președintele Const- 
ftuhil de Miniștri al U.R.S.S., N. O. Ignatov, membru al Prezidiu-

lui C. G al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U3., A. B. Aristov, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., secretar al GG al 
P.C.U.S., A. N. Kosighin, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării 
al U.R.S.S., membru supleant al Prezidiului C.C. al P C.U.S., 
V. V. Mațkevici, ministrul Agriculturii al U.R.S.S., membru al GC- 
al P.C.U.S., G. A. Denisov, șeful secției agricole a C.G al 
P.GU.S. pentru republicile unionale, membru al C.G al P.GU.S.( 
academician T. D. Lisenko.

La lucrările consfătuirii au luat parte de asemenea :
din partea Partidului Muncii din Coreea — Kim Ir, prim-vlce- 

președinte al Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare De
mocrate Coreene, membru al Prezidiului C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea ;

din partea Partidului Popular Revoluționar Mongol — Jumja- 
ghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, Lubsan- 
țerenghiin Țend, membru al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
al doilea secretar al C.G al P.P.R.M.,

care și-au exprimat dorința de a asista la lucrările el.
La lucrările consfătuirii au participat oameni de știință și spe

cialiști de frunte din agricultură.
Participanții la consfătuire au făcut schimb de experiență In 

muncă și au discutat o serie de probleme ale dezvoltării agri
culturii, posibilitățile de folosire mai deplină a rezervelor ei șl 
perspectivele avintului continuu al producției agricole in țârile lor.

Consfătuirea a constatat in unanimitate câ, sub conducerea 
partidelor comuniste și muncitorești, oamenii muncii din țările 
socialiste ale Europei au desfășurat o muncă vastă in domeniul 
transformării socialiste a satului, al dezvoltării producției agri
cole și au obținut succese însemnate in ridicarea productivității 
și sporirea producției animaliere. Pe baza avintului agriculturii 
socialiste, in aceste țări se îmbunătățește permanent aprovizio
narea populației cu produse alimentare și aprovizionarea indu
striei cu materii prime. Țăranii muncitori se conving tot mai mult 
din practică de superioritatea formelor colective de gospodărire.

Participanții la consfătuire au recunoscut in unanimitate va
loarea schimbului de păreri și experiență care a avut loc, pre
cum și însemnătatea excepțională a colaborării și intrajutorârii 
frățești crescinde dintre țările socialiste pentru dezvoltarea tu
turor ramurilor economiei lor, pentru a cîștiga timp in întrecerea 
economică pașnica cu capitalismul. Participanții la consfătuire 
și-au exprimat convingerea că folosirea avantajelor incontestabile 
ale sistemului socialist mondial al economici, a însemnatelor re
zerve și posibilități de sporire a producției de culturi alimentare, 
de porumb de siloz, va permite fiecărei țâri să sporeascâ în vii
torii cîțiva ani producția de cereale pentru alimente și pentru 
furaje, producția animalieră și de alte produse ale agriculturii 
in interesul construirii cu succes a socialismului și comunismului.

Consfătuirea a subliniat câ țârile socialiste europene dispun 
de condițiile necesare pentru îndeplinirea sarcinii de cea mai 
mare importanță - de a asigura oamenilor muncii cel mai înalt 
nivel de trai din lume intr-un termen cit mai scurt posibil, pe 
baza creșterii producției și a productivității muncii.

Consfătuirea a relevat importanța dezvoltării schimbului de ex
periență și a colaborării intre oamenii de știință și specialiștii 
din agricultură prin folosirea a diferite forme de schimb de spe
cialiști, in scopul generalizării realizărilor științei și a experienței 
înaintate.

Participanții la Consfătuire au fost de părere ca, In baza 
schimbului de păreri care a avut loc la această Consfătuire, 
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc să studieze posibilitățile 
de specializare continuă In producția agricolă, in construcția de 
mașini agricole, precum și In producția mijloacelor chimice 
pentru nevoile agriculturii, ținind seama de interesele și posibi
litățile fiecărei țâri.

Lucrările Consfătuirii au decurs Intr-o atmosferă cordială, de 
muncă, In spiritul înțelegerii reciproce frățești șl ol unei strinse 
colaborări.

proiectantul lonescu Iordan șif 
mulți alți muncitori, tehnicienii 
și ingineri ai uzinei.

Dintre cele 89 propuneri de 
inovații făcute pînă în pre
zent un număr de 53 au și; 
fost aplicate în producție, a- 
ducînd economii în valoare de 
circa 1,5 milioane Iei.

AL. BORȘAN 
D. PASCU

Interesantă activitate 
culturală la cămin
Tinerii din consuna Fur- 

ceni, raionul Tecuci mobili
zați de organizația U.T.M. 
desfășoară o bogată activita
te culturală, atît în 
căminului cultural cît 
colțul roșu de pe 
G.A.C. din comună.

Echipa de teatru și dan
suri a pregătit de 
piesa „Fata tatii 
moașă** și jocurile : 
iașul", „Hora colectiviștilor** 
și altele pe care le-au pre
zentat în fața țăranilor din 
comună în cadrul unui bo
gat program artistic. Cu oca
zia concursului raional orga
nizat de casa de cultură a 
raionului Tecuci, echipa a 
obținut rezultate foarte fru- 

ocupînd locul I la

cadrul 
și la 
lingă

curînd 
cea fru- 
„Borde-

moase c __ ___  _ ...
formația de teatru. încurajați 
de aceste rezultate, tinerii 
artiști amatori din echipa de 
teatru și dansuri s-au de
plasat și în satele vecine.

BORȘ IANCU 
învățător

Succese ale minerilor
Misirii di» mri 

multa exploatări car
bonifere din țară a» 
încheiat prima luni 
din acest an eu de
pășirea planului de 
producție. Pe întrea
ga țară, planul de 
producție în exploa
tările carbonifere a 
fost depășit cu 1)3 
la sută. Cea mai ma
re cantitate de căr
bune peste plan au 
scos la suprafață, în

această perioadă, mi
nerii Viii Jiului — 
7455 tone.

Hotiriți »d-i afet» 
pe siderurgiștii de 
la Hunedoara în în
trecerea lor pentru 
cit mai mult oțel, 
fontă, laminate mi
nerii din exploatări
le de minereuri fe
roase au obținut de 
asemenea însemnata 
succese. Cei de la 
exploatarea Ghelar,

de exemplu. O» ex
tras fi livrat furnale
lor de la Hunedoara, 
556 tone minereu de 
fier peste plan. Me
rită evidențiat apor
tul adus de minerii 
tineri din aceasta ex
ploatare care au ex
tras mai mult de ju
mătate din cantita
tea de minereu data 
peste plan în luna 
ianuarie.

(Agerpre.)

Tînârul sudor Mihai Sergiu din secția montaj a Uzinelor „1 Mai“ 
din Ploești, se numără printre fruntașii secției. El depășește per

manent planul cu 20-23 la suta.
Foto : S. NICULESCU

Pregătiri pentru campania 
agricolă de primăvară

Cea mai mare parte a S.M.T.- 
urilor din țară au terminat re
pararea tractoarelor și mașinilor 
agricole necesare în campania a- 
gricolă de primăvară, in pre
zent ele execută revizia și repa
rarea utilajului ce va fi folosit 
în campania agricolă de recol
tare. In medie pe țară au fost 
pregătite pentru lucru peste 90 
fa sută din tractoare, precum și 
aproape toate mașinile agricole 
planificate in producție pentru 
primăvară.

Concomitent cu repararea trac
toarelor și mașinilor, S.M.T.-uri
le încheie contracte pentru lu
crările pe care le vor executa în 
unitățile agricole cooperatiste, 
importante suprafețe au fost

contractate în regiunile Con
stanța, București și Galați.

Dat fiind volumul sporit de 
arături și însămînțari prevăzut 
a fi executat în primăvară și 
timpul înaintat, este necesar ca 
întregul utilaj să fie gata de 
lucru în toate unitățile în ur
mătoarea decadă. De asemenea 
stațiunile de mașini și tractoare 
au sarcina să organizeze verifi
carea calității reparațiilor la 
toate tractoarele și mașinile. In 
același timp trebuie grăbit rit
mul acțiunii de contractare, ast
fel încît toate S.M.T.-urile să-și 
poată crea condiții bune de lu
cru, chiar de la începutul cam
paniei agricole.

(Agerpres)

Tineri participant la Intîlnlrea tineretului șl studenților din țările balcano-adrlatlce, la muncă 
voluntară pe șantierul viitoarei școli ce va purta numele de „Școala prieteniei tineretului din 

țările baleano-adnotice-.

In cadrul întîlnirii ttnerețuhd 
șl studenților din țările regiu
nii Balcanilor și Mării Adria
tice, miercuri dimineața <au con
tinuat discuțiile pe comisii.

★
Tot ta cursul ditntaetli, nu- 

meroși delegați la tatîlnire eu 
participat la muncă voluntară 
pe un șantier de construcții de 
pe bulevardul Ilie Pintilie. Ti* 
nerii au lucrat ou mult entu
ziasm, efectuînd primele lucrări 
din construcția unei viitoare 
școli de 7 ani.

La sfirșitul celor două ore 
de muncă voluntară, pe șantier 
a avut loc un miting. Inginerul 
Ion Ocroș, directorul întreprin
derii nr. 6 Construcții din 
București, a mulțumit călduros 
tinerilor pentru munca- depusă. 
Din partea delegaților din R. P. 
Bulgaria, studentul Atanas Lan. 
djef de la Institutul agronomic 
„Vasil Kolarov” din Plovdiv, a

Deși «Intern In plină Iarnă oamenii muncii găsesc in stațiunea 
Herculcne condiții minunate de odihnă. In fotografie : o vedere 

din stațiunea balneară Herculcne.

Viitorii crescători de animale 
ai colectivei la calificare în G. A. S.

Șapte tineri colectiviști din 
G.A.C. „Scînieia** din satul Ber- 
lescu au sosit aproape acum două 
săptămini în G.A.S. Nazîru.

Ei au venit aici în urma ho- 
tărîrii adunării generale a orga
nizației de bază U.T.M. din 
gospodărie de a lua în răspun
derea tineretului sectorul zoo
tehnic, hotărîre în care se pre
vedea printre altele și califica
rea celor șapte tineri care vor 
lucra în acest sector la o gos
podărie de stat. Organizația 
U.T.M., sfătuindu-se cu organi
zația (.’>? partid și cu conducerea 
gospodăriei, și-a dat seama că e 
necesar, pentru ca tinerii 
care vor lucra în acest 
sector să aibă temeinice cu
noștințe despre creșterea ani
malelor, să meargă să în
vețe într-o gospodărie de stat 
cu un sector zootehnic bine 
dezvoltat. Pentru aceasta, orga
nizația U.T.M. a cerut sprijinul 
tinerilor crescători de animale 
de la G.A.S. Nazîru. Tinerii de 
aici i-au primit cu bucurie pe 
colectiviști în mijlocul lor și 
acum muncesc împreună, le îm
părtășesc direct, practic, din

cunoștințele și experiențele lor. 
Programul lor zilnic e a- 
celași cu al tuturor lucrătorilor 
sectorului zootehnic din G.A.S. 
Dimineața, la ora 5, sînt pre- 
zenți în grajduri unde curăță 
bine pe jos, schimbă așternutul, 
țesală vacile, le dau tainul ; la 
ora 6 le mulg. Tainul pe care-l 
administrează vacilor e un ames
tec de irimic de griu (tărîțe),

nou. Ei au învățat aici, teo
retic și practic, că administrîn- 
du-se vacilor diferite nutrețuri 
concentrate și porumb siloz, vi
taminele și albuminele din acest 
amestec de hrană sporesc pro
ducția.

Au învățat de ce e nevoie și 
cum se face masajul ugerului 
înainte de muls, de ce e mai bună 
metoda mulsului cu mîna plină,

Cum pun în practică 
tinerii colectiviști de la G. A. C. 
„Scînteia" propria lor inițiativă

șroturi și calciu, bînt noțiuni 
științifice, reguli noi pe care ti
nerii colectiviști le cunosc pen
tru prima oară. Totul aici i-a 
impresionat de la început: graj
durile curate și călduroase, mul
gătorii îmbrăcați în halate albe, 
racile bine îngrijite și hrănite, 
disciplina după care se desfă
șoară aici programul do muncă 
in fiecare zi. In fiecare zi tine
rii colectiviști învățau cite ceva

de ce e necesară curățenia stric
tă în grajduri, mulsul și admi
nistrarea hranei la ore fixe, ce 
sînt acelea unităti nutritive și 
de ce e necesar să se țină seama 
de ele. Spre exemplu, într-o di
mineață tinerii lucrau ca de o- 
bicei în grajduri. Maria Acrîș- 
măriței, una din cele mai bune 
mulgătoare din sectorul zooteh- 
n'c. cart îngrijește cîleva vaci 
recordiste în producția de lapte,

de rasă roșie de stepa, le-e 
dat acestora un volum mai 
mare de hrană decît celorlalte. 
Ion Gh. Moca nu II, unul din 
cei șapte tineri colectiviști a ob
servat acest lucru și a întreba
t-o de ce la unele raci dă mai 
multă hrană, iar la alteia mai 
puțină ?

— Fiindcă, fi Maria Acrîșmâ- 
riței a chemat in jurul ei pe toți 
cei șapte, fiindcă vacile care dau 
cea mai mere producție cke lapte, 
pentru ca să produci acest lapte 
au nevoie de mai multă hrană, 
de mai multe unități nutritive. 
Cu cit vrea dă o producție mai 
mare de lapte, cu atit ea con
sumă mai mul'e unități nutritive. 
Ion Gh. Mocanu 11 și-a notat în 
caietul său : ..Vacile record iste 
(avem și noi in colectivă) tre
buie să consume mai multe uni
tăți nutritive. Am să-l întreb di- 
seară la curs și pe tovarășul in
giner**.

Și seara, la curs, pe lingă su
biectul propriu-zis al lecției :

A. I. ZAINESCU

(Continuare in pa,. 3-a) I

propus ca școala ce »e va ri
dica aici să poarte numele de 
„Școala prieteniei tineretului din 
țările balcano-adriatice". Pro
punerea a fost primită cu vii 
aplauze de cei prezenti.

In amintirea acestei acțiuni 
comune de muncă voluntară, 
tov. Alexaralru Sidorenco, se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. București, a înmînat tu
turor tinerilor oaspeți insigna de 
brigadier al muncii patriotice.

★
Miercuri la amiază, la Casa 

de cultură a tineretului din ra
ionul Stalin, a avut loc o tatii- 
nire prietenească între delega
țiile tinerilor și studenților din 
R. P. Bulgaria și Italia.

★
După amiază, tn ședința ple

nară prezidată de Fahrija Io- 
vanovici (R. P. F. Iugoslavia), 
au avut loc discuții pe margi
nea raportului general.

Au luat cuvîntul Miloș Nlco- 
lici, membru al Prezidiului C.C. 
al Tineretului Popular din Iu
goslavia, Ivan Abadjiev, nrim- 
secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist Dimitrovist 
din Bulgaria, Andreas Koke- 
vis, deputat ta Parlamentul 
grec din partea Partidului Li
beral Democrat, Mario Visconti,

Foto i N. STELORIAN

din paîtea organizației de tine
ret a Partidului Radical Italian, 
Aghim Popa, membru al C.C. 
al Asociației studenților din 
R. P. Albania, Mario Vinci, re
prezentant al Tineretului Socia- 
list Italian, și Nicolae Roman, 
secretar al C.C. al U.T.M. din 
R. P. Romînă.

♦
In ședință au fost citite me

sajele și telegramele de salut 
primite din partea academicia
nului Sava Ganovski, președin
tele Comitetului bulgar pentru 
înțelegere și colaborare in Bal
cani. a primarului orașului Fa
magusta din Cipru, Pouyouros, 
a Comitetului organizațiilor de 
tineret din U.R.S.S.. a Comite
tului po'onez de cooperare a or
ganizațiilor de tineret, a Comi
tetului superior al asociațiilor 
studențești din Polonia, a sena
torului Eduardo di Giovanni, 
președintele de onoare al Ligii 
naționale a cooperației din Ita
lia, din partea Uniunii Scriito
rilor și Uniunii Compozitorilor 
din R. P. Romînă. precum și 
din partea unui grup de tineri 
ciprioți din Nicosia.

♦
Miercuri seara, delegațiile ti

nerilor și studenților din dife-

(Continwan țn pag. 4-a)

A început

Vacanța
universitară !

Pe Edgard Quinet nu mai tree 
toată dimineața tineri cu întrea
ga bibliografie a cursului de „Li
teratură universală** sub braț, 
strada Polizu s-a descongestionat 
de politehnicieni, prin Cotro- 
ceni nu mai vezi halate albe, iar 
căminul „Carpați" a devenit de 
două seri cel mai liniștit bloc 
din București ; se pot concepe 
semfe mai evidente câ studenții 
se află în vacanță ?

Au plecat pentru 10 zile. Unde 
tși petrec studenții vacanța?

ir
Am început documentarea pen

tru reportaj cu Filologii-
— Buni ziua !
— Reexaminări nu se admit...
— Na pentru asta am venit. 

Mi-ar trebui ceva „bibliografie** 
pentru un reportai.

— Cursul de teoria literaturii 
fi două broșuri.

— Mie m.-ar trebui studenți. 
Studenți in vacanță.

— Atunci notează : losif Pa- 
lanchicvici. anul II.

— il găsesc iu str— ?
— Calea Gri viței. Gara de 

Nord, iei trenul pină la tabăra 
studențească de la Lacul Roșu. 
Acolo îl cunoști după carnetul 
de student : are numai 10 l

— Pentru un om. otite drum?
— Nu numai pentru un om. 

Se află acolo încă 39 de viitori 
filologi. Nicolae Nicolae, Baubec 
Servei. Fostie Călin, Silvia Dia- 
conu, Mirela Fetrovici, Liliana 
Conrad, toți fruntași la învăță
tură și în activitatea obștească.

— Alții mai pe aproape nu 
Știți ?

— Ba da. Florica Agafiței și 
încă 14 colegi de ai ei.

— Unde ?
— La Predeal... Toți fruntași 

la învățătură, oameni despre care 
poți să scrii și un roman !

— Și ce se face in U jâră ?
— Se dau examene. 
__ ?r
— La dans, cîniec, alpinism, 

turism...
F

La Științe juridice secretarul 
U.TM. al anului III, Constantin 
Doldur, mă informează în stilul 
sobru fi cu elocința proprie unui

viitor jurist că activitatea nu 
stagnează pe timpul vacanței. 
Examenele s-au terminat (oftat 
imperceptibil de ușurare) cu bi
ne, majoritatea studenților din 
an au fost la înălțime, cei 
mai „la înălțime** ar fi Ana 
Burianu, Dumitru Brezoianu, Pe
tru Tamaș și Victor Bărăgan 
care și-au promovat examenele 
numai cu nota 10. Ce fac stu
denții ? Se odihnesc, spune Dol
dur. în fiecare seară clubul uni
versității le oferă un program 
interesant, recreativ și educativ.

Acum să pornim la club după 
amănunte. Aci, avalanșe de ac
țiuni : întîlnire cu maestra spor
tului Lia Manoliu cu tema „Pen
tru culorile patriei** ; conferința 
,Oborul în Cosmos**, conferință 
ținută de inginer I. Pascariu ; 
„Fruntaș la locul de muncă** — 
întîlnire cu muncitorii de la 
„Mao Țze-dun" precedată de o 
vizită a studenților la uzină ; 
„Seară literară A. Toma** etc., 
etc., acțiuni cu sute și sute de 
studenți urmate de reuniuni to
vărășești.

Club, tabără, stațiune de odih
na. spectacole cedate pentru 
studenți, excursii. Pentru cine 
t ate acestea ? Pentru grupa a 
IV-a. anul V l.M.F. Tg. Mureș, 
de pildă, care la igiena muncii 
a promovat numai cu 9 și 10, 
la oftalmologie cu 8, 9 și 10, la 
fiziologie cu 9 și 10 ; pentru 
I acuitatea de farmacie a ace
luiași institut, de pildă, care 
pină în ziua de 27 1, (cu 3 zile 
înainte de sfirșitul 'esiunii) nu 
avea căzut nici un student la 
examen ; pentru studenții grupei 
152 de la Institutul politehnic 
din Orașul Stalin, care la exa
menul de „Tractoare** n-au obți
nut nici o notă sub 7 ; pentru 
studenții grupelor 602, 603 și 
604 de la Facultatea de științe 
juridice din Cluj care au obți
nut la examene media generală 
peste 9 ; pentru miile, zecile dte 
mii de studenți care răspund 
dragostei și grijii părintești a 
partidului cu rezultate din ce în 
ce mai bune la învățătură.

I. BUJOREANU



„Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat"

Rezervele au fost epuizate?
Raid-anchetă în întreprinderea „Electromotor ‘-Timișoara

La fabrica „Electromotor" Timișoara ca și în alte uzine dii 
țară, însuflețit de hotăririle Plenarei C.C. al P.M.R. din 3~. 
decembrie 1959, de prevederile planului de stat pe anul I960, 
colectivul de muncitori sub conducerea organizației de partid 
duce încă din primele zile ale anului, o luptă susținută 
pentru descoperirea și punerea în valoare a rezervelor 
interne de care dispune întreprinderea, pentru continua 
îmbunătățire a calității produselor, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan.

La comitetul U.T.M. al Fabricii „Electromotor"-Timișoara 
am avut o discuție despre angajamentele tineretului de aic 
in anul 1960. Aceste angajamente prevăd printre altele cc 
tineretul să realizeze pînă la sfîrșitul anului economii în va 
loare de 250.000 lei. Este oare această sumă mare sau mica1. 
Corespunde posibilităților pe care le au tinerii pentru rea 
lizarea de economii ?

Anul trecut angajamentul tinerilor cu privire la economii c 
fost de aproape 700.000 lei și pînă la sfîrșitul anului tineri 
au realizat circa 1.200.000 lei. Și iată că 
acesta, angajamentul tinerilor a scăzut în 
Cum se explica oare acest fapt ?

acum, pe anul 
loc să crească.

- Angajamentul de 250.000 lei economii reflectă posibili
tățile pe care le au acum tinerii — spun tovarășii din comi
tetul U.T.M. Anul trecut am avut mai multe posibilități. Au 
fost descoperite și puse în valoare numeroase rezerve interne 
Acum s-au cam epuizat rezervele. Vorba ceea, totul are un 
sfirșit...

Să fie asta realitatea ? In primul rind trebuie notat că an
gajamentul pe care tovarășii din comitetul U.T.M. ni i-au adus 
ia cunoștință a fost luat fără consultarea largă a tineretului 
din fabrica. El nu reprezintă rezultatul unor concluzii la care se 
poate ajunge doar atunci cind sînt antrenați in munca de 
cercetare a rezervelor interne, muncitorii cu experiență, ingi
nerii fruntași in producție, întreaga masă a tineretului din 
uzină. Cercetarea minuțioasă, cu spirit gospodăresc a fiecărui 
colțișor din fabrică, ar fi scos ia lumină mult mai multe po
sibilități decit cele pe care le înglobează actualul angaja
ment al organizației U.T.M. Și trebuie spus din capul locului 
că în întreprindere sint foarte multe rezerve interne. Dar, e 
mai bine, sâ dăm cuvintul... faptelor.

gospodari
O perfecționare

deschide drum altora
sînt
ma

MARIANA DORINGHER 
este responsabila brigăzii de 
la bobinaj. împreună cu fe
tele din brigadă s-a angajat 
să realizeze în fiecare lună 
economii în valoare de 600 lei

Matrițerul IOSIF SOCOL 
împreună cu brigada sa va 
realiza în anul acesta eco
nomii în valoare de 12.000 lei 

la materii auxiliare

GHEORGHE CUNICEL 
de la secția bunuri de larg 
consum se numără printre 
cei mai harnici muncitori. 
In anul acesta el s-a angajat 
să-și depășească zilnic sar

cinile cu 15 la suta.

VASILE TENDER 
printr-o tăiere mai rațională 
a mlcaniteî face lunar o 

economie de 700 lei

în fabrică mulți tineri 
preocupați de perfecționare» 
șinilor, de punerea în valoare ■ 
întregii capacități de producție a 
acestora. La gtrunjirea palierelor 
de dinam mulți tineri strungari 
aplică acum un dispozitiv cu 
cuțite multiple.

Acest dispozitiv aduce la pro 
dusul amintit o economie anuală 
de 6.500 lei. El reduce timpul 
de prelucrare la fiecare piesă, 
cu 8 minute.

Pentru debavurarea tolelor 
mari tinerii ingineri de la servi
ciul tehnologic au realizat o ma
șină de mare productivitate. îna
inte de folosirea acestei mașini, 
pentru operația de debavurare 
erau încărcate două mașini verti
cale de găurit. Noua mașină a 
eliberat mașinile de găurit și 
operația o execută un singur om. 
Se aduce acum o economie a- 
nuală de materiale în valoare 
de 8.360 lei, iar timpul de lucru 
este redus cu 12 minute pe fie
care produs.

Tînărul proiectant Topfer Pe
tru a proiectat o mașină de con
fecționat bobine statorice. Ma
șina a intrat în producție și re 
zultatul ei a bucurat întreaga 
secție. înainte, confecționarea bo
binelor statorice la produsul di
nam se făcea manual. Patru Iu 
crători executau bobine pentru 
necesarul secției. Acum, mașsna 
execută singuri în 5 zile toată 
producția lunari. Anual ea aduce 
alte economii in valoare 4e 
14.000 lei.

Iată deci eiteva rezerve in
terne puse deja ia valoare. Unde 
sint cele care trebuie de acum 
înainte descoperite și folomte? 
Din păcate dispozitivul cu cuțite 
multiple amintit la început se 
aplică numai la un singur tip de 
piese. Acest dispozitiv fiind re
glabil ar putea fi aplica: la « 
gamă variată de piese. La roata 
cu palete de la aspiratorul de 
praf ar fi nevoie de un aseme
nea dispozitiv care să execute c 
prelucrare complexă. în momen
tul de față strungarul prinde *- 
ceasta piesa intr-un dispozitiv 
rudimentar, cu o serie de șur= 
buri ce trebuie desfăcut ță 
strînse la loc la fiecare operație 
Se cheltuiește deci timp și nc 
totdeauna piesa iese corect exe 
cutată. La fiecare asemenea piesă 
«e pierde cu prinderea ș> «coate 
rea ei aproape tot atiu ‘amp eâ« 
durează p rei nerare». La «erția
montaj dinamuri debevurerea 
lelor miei pentru aspiratnerrla 
praî se face înră manual, 
toate câ marina de debaverat de 
la tole mari dâ rezultate bmae 
ea nu a fost aplicată ri aici- Ce 
se pierde în cazul acesta ? O 
mașină de găurit este ocupată m 
fiecare zi eu operația de delaavn- 
rare. Economia de 8360 lei care 
se realizează la cealaltă secție 
prin reducerea conscsnuhii de 
cauciuc și a pietrei de polizor fo
losite la debavurare nu se reali 
rează aiei. Astfel de lucruri re
prezintă fără îndoială rezerve in 
terne. Ele ar fi trebuit sâ fie 
cunoscute de organizația U.T.M- 
Iar aceasta. la nodul ei ar 
fi trebuit sâ învețe pe tinerii 
din secții «â fie atenți Ia efectele 
pe care le au noile —<ini fi 
instalații, sâ cerceteze deeâ m 
cumva și în nsunea lor ele pot 
folosi imediat.

Introducerea mașinii de eon 
feeționat bobine statorice a mân! 
productivitatea mmeii de 
ori. Aceasta inseamnâ eâ la fa
zele următoare mașina trimite 
un număr de bobine de șase on 
mai mare ca înainte. Trebuia 
deci ca și la aceste faze sâ «e

introducă diferite mașini, mi<; 
mecanizări, să se îmbunătățească 
tehnologia, într-un cuvint să se 
pună în valoare toate posibilită
țile de sporire a productivității 
muncii create de prima mașină 
La capătul fluxului tehnologic 
sporirea productivității muncii 
nu s-a făcut simțită tocmai pen 
tru că rezerva creată la început 
nu a fost continuată și în cele
lalte faze. Considerînd că după 
bobinarea mecanică — operația 
la care acum se aduce o econo
mie anuală de 14.000 lei — exi
stă încă 3 faze la care s-ar putea 
spori productivitatea muncii tot 
de șase ori, economia în lei la 
manoperă ar fi de circa 56.000 
lei anual.

Problema pe care a ridicat-e 
introducerea mașinii de eoafee- 
ționat bobine statorice este pen
tru fabrică o problemă mai ge
nerală. S-au creat multe 
nea mașini și dispozitive 
a se înlătur* o anumita 
a producției și a pune 
loare mai bine anumite 
Insă nu s-a văzut eâ efectul in
troducerii lor. reprezintă ciul* 
pentru descoperirea de noi re
surse. de punere in valoare a 
capacității t»t»k. a cit max «al 
tor —»și«i, de inlâtanaen a ai
lor gitmrx «are 
ția U T AL >-a i
H »-a

consumului specific sau nu au 
de loc. Răspîndind metodele 
fruntașilor și antrenind pe toți 
tinerii la reducerea consumuri
lor specifice, organizația U.T.M. 
de aici ar contribui la punerea 
în valoare a unor mari rezerve 
interne. Și spunem mari fiindcă 
— socotiți și dv. — dacă anga
jamentul unei singure brigăzi 
este de a economisi prin redu
cerea consumurilor specifice 
12.000 lei, cele 10 brigăzi exis
tente în întreprindere vor putea 
aduce o economie anuală de circa 
120.600 lei numai pe această ca
le. Dar pentru aceasta este ne
voie ca organizația U.T.M. să 
îmbunătățească munca brigăzilor 
și să le sporească spiritul tor de 
răspundere. Înmulțiți de aseme
nea angajamentul tinerilor din 
brigada lui Mariana Doringher 
cu numărul tinerilor care lu
crează la bobinaj, sau înmulțiți 
angajamentul tinerilor care lu
crează cu micanită și cei 50.000 
lei vor crește de citeva ori.

Și in încheiere la acest capi
tol trebuie spus că nici acest an
gajament de 50.000 lei privind 
reducerea consumului de metal 
nu este conform tuturor posibi
lităților. S-a gîndit cineva, de 
pildă, că schimbind tehnologia 
prelucrării carcaselor de dinam, 
adică in loc si fie strunjite din 
țeava groasă din care trebuie si 
fie înlăturat la primul eboș un 
strat de 3 mm, să fie confecțio
nate din tablă îndoită și sudată 
care n-ar mai necesita un eboș 
ața mare ? Ar fi bine ca pe vii
tor organizația U.TJd. si gă
sească forme concrete pentru an
trenarea tinerilor ingineri la o 
muncă de cercetare acolo unde 
consumurile specifice sint încă 
marit să calculeze rezervele ce 
le ascunde fiecare posibilitate și 
si-i stimuleze pe tineri in elabo
rarea de noi procese tehnologice.

Rezervă fată de***
rezervele învățăturii

multilaterale, sînt 
permit tînărului 

muncească creator, 
locul său de

Una din condiții pentru a rea
liza inovații, pentru a fi capabil 
să-ți stăpinești bine mașina și 
s-o folosești ia maxima ei ca
pacitate, să reușești să reduci 
cit mai mult consumul de ma
teriale, să aduci procesului teh
nologic cît mai multe îmbunătă
țiri, este învățătura. învățătura, 
cunoștințele 
acelea care 
muncitor să
să descopere la 
muncă toate rezervele care zac 
ascunse și nefolosite.

Gheorghe Conicei se numără 
printre tinerii cărora învățătura 
le-a folosit foarte mult. Cind a 
devenit muncitor calificat avea 
numai școala profesională. Mai 
tîrziu a hotărît să se înscrie la 
liceul seral și acum este în clasa 
a XI-a. Școala l-a ajutat să 
capete preocupări multiple în 
producție și în afara produc 
ției. Nu-I mai mulțumesc 
rezultatele vechi și caută noi 
metode de muncă. De curînd a 
observat că la operația de cu
rățire a colectoarelor de la ma
șini se pierdea 
timp deoarece se 
nud. A creat un

foarte mult 
executo mo- 
dispozitiv de

curățire mecanică a cărui apli
care a ridicat productivitatea 
muncii cu 200 la sută.

Cc acest tînăr, pe cere învă
țătura |-a ajutat să devină un 
muncitor priceput și cu inițiativă, 
există și alții. La nivelul între
prinderii insă, situația învățăturii 
tinerilor nu este strălucită. In 
clasele a IX-a, a X-c și a XI-a 
ale liceului seral, în anul acesta 
învață abia 17 tineri (și în fa
brică lucrează peste 300 de ti
neri). Aceasta mai arată că nici 
în anii trecuți nu s-a dat o su
ficientă atenție învățăturii tine
rilor muncitori.

Organizația U.T.M. din fabrică 
nu și-a dat seama că învățătura 
declanșează la tineri o forță 
creatoare, inepuizabilă, care este 
capabilă să descopere și să 
pună în valoare multe din re
zervele interne ale întreprinde
rii, că însăși această învățătură 
reprezintă o rezervă permanentă 
și uriașă a întreprinderii. Iar 
urmarea : organizația U.T.M. a 
mobilizat puțini tineri la școlile 
medii serale și în general la 
ridicarea pregătirii lor profesio-

pentra 
gituire 
ifl V«- 
atilaje.

GHEORGHE CIORUȚA 
este un tînăr muncitor 
priceput. Apul acesta s-a an
gajat să economisească 3009 

lei prin inovații

nirea ritmică a planului de ț 
ducție, întreprinderea cheltui» 
și sume de bani pentru pi 
oamenilor care pun la punct ] 
sele.

Cauzele subiective sînt act 
care țin și de munca tineri 
Acolo unde se produc gîtuiri, 
de sînt defecte de scule și ma 
tinerii din fabrică au datoria 
facă totul pentru a le evita, 
lăturarea acestor cauze nu 
gură totuși totdeauna ritmicit; 
dacă nu este sporită produc 
tatea muncii, dacă între secții 
se creează un decalaj. Iar sp 
rea productivității muncii 
un lucru care ține și de mi 
tinerilor, de modul în cart 
schimbă creator procedee î 
chite, urmăresc în fiecare 
care este punctul nevralgic 
care depinde o îmbunătățire 
desntă a procesului de muncă 

Multe lucruri bune s-au f 
deja în această direcție. Pe 
sporirea productivității mui 
conducerea întreprinderii « 
sat lozinca „om, mașină, rej 
care asigură o specializai 
muncitorului în vederea realii 
unei producții superioare — 
zinca pe care tineretul o ap 
La unele secții, scule no; 
înaltă productivitate, schimb 
unor tehnologii (de pildă fc 
rea unui bloc ștanță la tăi 
canalelor de la tole și realii 
ferestrelor de la carcasa dini 
lui prin presare în loc de Ere 
etc.) au atras după sine o sp< 
a productivității aiuwu, v r 
vă de piese care să permită 
ținerea decalajului de oare 
beam.

In momentul de față se ii 
ționează ca pentru montajul 
selor dinam-auto, să se ol 
un decalaj de o lună de zile, 
fel ca procesul de producți 
acest produs să decurgă cît 
ritmic (adică montajul să 
înceapă lucrul în ultima peri 
a lunei iar secțiile celei alt 
nu dea peste cap calitatea pi 
selor, forțate fiind de cerii 
montajului). Mobilizați de 
nizația U.T.M. tinerii trebui 
se încadreze în efortul între] 
colectiv și să înțeleagă că aV 
jele pe care le va aduce ritmi 
tea producției la produsul 
nam vor fi și mai mari daci 
treaza producție a fabricii ’ 
ritmici. Iatî ;i cîteva ca 
care ne vorbesc despre acesl 
vantaje — adevărate rezervi 
terne nefolosite pînă acum, 
o producție neritmică — dat 
cauzelor amintite — între 
derea plătește lunar o regi 
1700 ore. Dacă aceste ore 
fi pierdute întreprinderea ai 
tea realiza în plus în fi< 
lună cite 130 de dinamuri- 
Lucrînd cu o comandă de 
luni pentru crearea decalaj 
timpul de pregătire s-ar rc 
la jumătate. într-o secție, 1 
singur atelier, de prese de j 
acest timp economisit ar toi 
1100 minute. Totodată s-ai 
duce muncile de transport 
predare a sculelor și pieseloi 

Ritmicitatea producției ar 
totodată ca efect numai pr< 
de calitate. Procentul adm 
rebuturi ar scădea la maxi 
și de aici ar rezulta o nouă 
nomie.

Iată deci că și problema i 
cității poate fi de fapt o re 
internă a întreprinderii.

numai
de inovație
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• Do ea aruncă icteric-e>e acestea ?
- re---, tâ nu-s da metal, ori eu m-am cngcjct să economi
se nuna asetoiul

Cind se stimulează

MebuizxM pe

.'ea

"±sc©i*. tot biroul și nu mai găsesc nici o re-

kor cc

±2 uzină la activitatea creatoare 
de ndr unare și stimulare a ti
nerilor novatori, a fost „înde- 
piinită* de organizația U.T.M. 
doar prin crearea acestor 
gtz: compiexe. Atmosfera 
permanenta preocupare, de 
•-are de soluții cit mai bune 
tru îmbunătățirea procesului

organiza 
co-
P* 

sdrmbuh de

prin 
cottsultâ.-T 

gazele de

Discriminare...
Ia economii î

Să luăm, de pildă, problema 
reducerii consumurilor specifice. 
Aici sînt multe posibilități pentru 
realizarea de economii. Angaja
mentul organizației U.T.M. este 
însă ca tineretul să reduci con
sumul specific numai la metal, 
-conomisindu-se astfel doar 
50.000 lei.

Angajamentul acesta reflectă o 
'oncepțic greșită asupra posibi
lităților ce le au tinerii în le
gătură cu reducerea consumuri
lor specifice. în primul rind, re
ducerea consumului specific se 
poate face nu numai la metal 
ci la toate materialele folosite

în confecționarea unui produs. 
La bobinajul motoarelor elec
trice, de pildă, tinerii rea
lizează economii de preșpan, 
bandă izolatoare, șerlac etc. Fe
tele din brigada condusă de Ma
riana Doringher s-au angajat să 
aducă fiecare economii la aceste 
materiale de 190 lei lunar. Ten
der Vasile lucrînd multă vreme 
la aceleași tipuri de colectori a 
observat că micanita este tăiată 
in bucăți prea mari și la strun- 
jire se pierde o anumită canti
tate. Atunci s-a hotărît să schim
be mărimea bucăților de 
nbă și să economisească

nticn-
I* Or

bri
de 

cău- 
pen- 
teh- 

□ciogyc u-a depășit cadrul aces
tor brigăzi, n-a devenit un fe
nomen de masa. Organizația 
C.T.M. a găsit de cuvință să 
duca aceste brigăzi in schimb 
de experiență in alte întreprin
deri. Acesta e un lucru bun, fi
rește. dar schimbul de experien
ță ar fi fost normal sâ înceapă 
intre brigăzile de inovatori din 
fabrică.

— Ce puteau să învețe bri
găzile de inovatori din fabrică, 
una de la cealaltă ? s-au între
bat naiv unii membri ai comi
tetului U.T.M.

Și aici se vede aceeași lipsă 
de înțelegere față de legătura 
reciprocă care există între dife
ritele aspecte ale activității de 
producție a tineretului. în schim
burile de experiență, în contac
tele lor directe, brigăzile de ino
vatori ar fi putut urmări și con
tinua de la o secție la alta 
munca de creație in sprijinul 
realizării diferitelor probleme ale 
producției. Dar aceste lucruri nu 
s-au făcut fiindcă organizația 
U.T.M. nu știe clar cum se mun
cește cu tinerii inovatori. Or
ganizația U.T.M. în munca ei 
cu inovatorii nu trebuie să se 
limiteze numai la încurajarea și 
sprijinirea activității lor pe un 
plan general. Ea trebuie să o- 
rienteze activitatea inovatorilor 
în mod concret spre acele pro 
bleme stringente ale întreprinde
rii. Gînd în întreprindere se 
ivesc diferite dificultăți care în
greunează niunc.i, organizaitia 
U.T.M trebuie să îndrepte pe 
tinerii inovatori în primul rind

or :• ai burs ’□orator., orga- 
ația U.T-H. poate să sximj- 
-• creșterea aumărulu: de fr 
i inovatori diz txzxaă.
Fâcindu-ie cuixncuSe Loerilar 

uovaîort care snl iz mod coo- 
crel p- Oi.xneie djfcile pentru 
întreprindere, preoieax care aș- 
teapla să fie rezolvate prin 
munca lor. urgamwa U.T3L 
ar putea sa puaa «a vederea fi
ner nor inova ion, ck p.?dî. rea
lizarea intr-uz termen di tr.a: 
scurt posibil a unui dispozi^v 
cu cuțite multiple penîm prelu
crarea roate: cu palele de la 
aspiratorul de praf. Introduce
rea mașinii de confecționat bo
bine statorice care a mărit de 
șase ori productivitatea impune 
crearea unei mașini asemănă
toare și in fazele următoare ale 
fluxului tehnologic. Rezolvarea 
acestei probleme reprezintă 
un prilej unde activitatea 
toare a tinerilor inovatori 
putea spune cuvintul. De 
menea la debavurarea talelor 
mici de la secția montaj dina
muri, operație care se execută 
încă manual, tinerii inovatori 
sînt chemați să-și aducă cor> 
tribuția.

încă
crea-

ase

Dacă ar merge toti

în aceeași ca
Dacă mașinile ar fi folosite 

mai bine; daca la noile dispo 
zitive și mașini perfecționate in 
troduse in procesul de producție 
s-ax armări efectul care ii au și 
asupra fazelor următoare ; dacă 
ax exista preocuparea ca îmbuna 
tâțirJe aduse intr-o anumită fază 
a procesului de producție sâ fie 
extinse fi ia razele imediate : 
daca s-ar urmări mai atent redu
cerea consumurilor specifice, im 
bunâtâțirea calității produselor : 
dacă munca inovatorilor ar fi 
astfel râlâuxitâ «i stimulata în- 
cît activitatea creatoare sâ fie de 
mare «prijia producției etc. — 
toate acestea Ia an loc, pe lîngâ 
importantele economii pe care 
le var aduce întreprinderii în 
diversele sectoare, vor ajuta ală
turi de alte condiții ca întregul 
proces de producție al întreprin
derii sâ se desfășoare în mod rit
mic. Iar ritmicitatea la rindul ei- 
constituie de asemenea o altă 
mare rezervi a întreprinderii.

La Yatrepriuderea ..Electromo
tor** planul de producție lunii 
se îndeplinește de obicei într-un 
mod neritmic. Firește că există 
eîteodaU nade greutăți obiective 
ale întreprinderii care frineazâ 
activitatea de producție. Aprovi
zionarea cu

ci al cu cele deficitare încurcă 
ni uite ori realizarea sarcinilor 
plan. Colaborarea întreprinderii 
cu alte întreprinderi este de mul 
te ori nu tocmai corespunzătoare 
De la întreprinderea „Electro- 
Banat**, cu care fabrica are plan 
de colaborare, se primesc adesea 
piese din bachelită oare necesită 
ajustări la banc. Tot de la „Elec- 
tro-Banatu fabrica primește și șu
ruburi fără șanțul unde se intro
duce șurubelnița. Pe lingă faptul 
că se pierde timp cu prelucrări 
suplimentare pentru aceste piese, 
ceea ce aduce greutăți în îndepli

d 
d.

iteriale și în spe-

r3-

I -: >. &
>

i

Un tînăr : Arată-mî șl mie cum să fac ca piesa asta să iasă 
bine I

Fruntașul : Nu pot, sînt programat să-i ajut pe alții din altă 
întreprindere.

Tinerii de la Uzinele „1 Mai" Haești care au lansat ch< 
marea „Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat" au înțeh 
in munca lor un lucru esențial. în fabrică, la fiecare loc d 
muncă exista nenumărate rezerve interne care nu se p< 
epuiza așa dintr-odată, că descoperirea și aplicarea unori 
creează premisele pentru folosirea de noi rezerve intern 
Au ințeies aceasta și au pornit o muncă atentă de căutai 
și cercetare continua, de gospodărire și chibzuire a fiecăr 
gram de material, a fiecărui leu din fondurile întreprinder

In munca tinerilor de la fabrica „E!ectromotoru-Timișoar 
lucrurile stau altfel... Rezerve interne există și vor exista inc 
foarte multe, dar nu toți tinerii le-au căutat cu destulă atei 
ție. Comitetul U.T.M. de aici trebuie să înțeleagă că ar.gajc 
menta! minim cu privire la economii nu este de natură s 
stimuleze toate forțele tineretului pentru descoperirea și pi 
nerea în valoare a tuturor rezervelor interne existente.

Numai cele citeva rezerve despre care s-a vorbit aici, pu; 
in valoare, vor face ca economiile tinerilor să crească de c 
puțin trc* ori peste angajamentul luat. Dar pe lingă aces 
rezerve mai sînt desigur numeroase altele pe care tinei 
trebuie să le caute și să le folosească. Pentru aceasta tr< 
buie ca in primul rind comitetul U.T.M. să înțeleagă legi 
tura, cauza — efect - cauză, adică faptul că rezervele r 
s-au epuizat, și că dezvoltarea continuă a muncii in fabric 
introducerea de utilaj nou, îmbunătățirea tehnicii, a experiei 
ței muncitorilor, ridicarea calificării, generează continuu n 
posibilități pentru sporirea productivității muncii, pentru re< 
lizarea de economii

Din analiza făcută reiese că comitetul U.T.M. din fabri< 
nu cunoaște suficient de bine problemele economice care i 
ridică in fața colectivului. Organizația U.T.M. de la rabrii 
„Eklrorr.otor* nu-și mai poate îngădui să muncească in g 
neral, $ă cunoască problemele producției numai la suprafaț 
Pentru ca suo conducerea organizației de partid să poa 
mobiliza masa tineretului din fabrică la îndeplinirea sare 
ni’cr de plan: trebuie să cunoască în amănunțime care sî 
șa.:.n;le ce stau in fața uzinei, care sînt posibilitățile rea 
in diferite secții și sectoare pe care tinerii le pot valorific 
pentru : ictere o economiilor, acumulărilor socialiste ale intri 
prince.-... "â m.o.eagă și să mobilizeze întreaga masă a tini 
riior la o act’ -n-e continuă de descoperire și folosire a n 
zervelor inte’ne, ă încetățenească la fiecare tînăr conștiinl 
faptulu’ *ă l'.ngc e', ia locul de muncă, lingă mașina lui sîi 
mereu rr ti bani, pe care dacă nu te apleci să-i iei la tim 
nu-i mai poți fructifica niciodată.
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a Început
VACANȚA UNIVERSITARĂ!

A venit vacanța U Sute de băieți și fete au pornit, în cmtece, 
și voie buna, spre tabere, spre casele de odihna, spre crestele 
înzăpezite ale munților. Din tumultul și bucuria acestor prime 

zile de vacanța studențeasca am spicuit cîteva imagini.

La casa de cultură 
a studenților clujeni

Gara de Nord, 1 februarie, oro 3 dimineața. Peste 600 de ftu* 
denți se pregătesc de plecare. Primele planuri și proiecte se 

încheagă chior aici, pe peron.

In prima zi a vacanței am po
posit la Cluj. La Casa de cultu
ră a studenților clujeni pregăti
rile erau în toi. In toate sălile 
casei de cultură era o animație 
deosebită. Pe scările casei de 
cultură era un du-te-vino neobiș
nuit. Cițiva studenți, membri ai 
cercurilor muzicale din cadrul 
casei de cultură, urcau cu in
strumente, alții, sportivii, cobo- 
rau ducînd povara patinelor și 
a schiuriior — tovarăși buni pe 
timpul vacanței.

— Am încercat, pe baza expe
rienței căpătate în organizarea 
activității casei de cultixă in va
canțele trecute, să adaptăm cit 
mai bine activitatea noastră la 
condițiile vacanței — spune tov. 
director al Casei de cultură a 
studenților din Cluj. In vacanțe
le trecute am sezisat unele defi
ciențe. In primul rînd, ta pro
gramul casei de cultură predomi
na activitatea de dub, care a- 
trăgea doar un număr mic de 
studenți și care de cele mai 
midte ori, ducea Ia plictiseală și 
monotonie. Acum, ne-am străduit 
să corectăm această anomalie 
La întocmirea program-dim pen
tru această vacanța ne am stră
duit să cuprindem actîvxăt va
riate : sen de muzica, alături de 
conferințe științifice, serate lite
rare alături de ezc-crs£, con
cursuri sportive alături de con
cursuri artistice etc.

Șt Intr-adevăr, șrcgrzmd ro
sei de cultură confirmă roadele 
strădaniei de care ne vorbea di
rectorul casei de caltară.

In ziua deschiderii aetrv-tăți

de vacanță ia casa de cultură, 
studenții au aplaudat pe cei mai 
buni soliști de operă din Cluj. 
In curînd, iubitorii muzicii sim
fonice vor audia la casa de cul
tură Simfonia a V-a și Capriciu 
italian de Ceaikovski. Pregătiri-, 
le pentru viitoarea excursie tu
ristică cu schiuri pe Făget, sze 
desfășoară din plin. Patinoarul 
„Știința” își așteaptă pentru ziua 
de 5 februarie amatorii pentru 
concursul de patinaj.

Există ta programul casei de 
cultură și alte activități de ase
menea deosebit de interesante. 
Sint în curs de pregătire conte- 
rințe pe teme științifice și din 
situația internațională. întîlniri 
cu muncitorii etc Pentru a cinsti 
memoria celor căzuți la Ateliere
le CF.R. Cluj In februarie 1933, 
studenții ae vrr Intilni cu fero
viari dujeni, care vor povesti 
despre luptele greviste din fe
bruarie 1933.

Concursurile se buciră de 
multă aten;se în această vacan
ță. începînd cu concursul de te
nis de masă și sftrșind cu cei 
pentru primirea de membri in 
formațiile artistice ale casei de 
cultură, acestea vor da studen
ților prilej de afirmare a talen
telor lor.

In vacanța aceasta, studenții 
vor viz:ta, insobti de cadre di
dactice. care le vor da explica
ție necesare, expoziția indus- 
»-rii a regtmtii Quj ț tnoou- 
netrte istorice din oraș.

DOINA NIȚESCU

Studenți — conferențiari 
Ia căminele culturale

Soare, zăpada, brazi și... după ascensiunea de o oră iată 
Hotelul Alpin de Io cota 1400 care va găzdui timp de zece zile 
un numeros grup de studenți bucureșteni, ieșeni și studenți 

străini care studiază în țara noastră.

Clubul elegantului hotel alpin oferă numeroase distracții. Printre 
ele, cec mai gustată, este evident ultramodernul pick-up 

automat.

Peste 1.500 de studenți din 
facultățile și institutele de itwațâ- 
mint superior din București 
care își petrec vacanța la sate 
s au Întrunit m consfătuiri de 
lucru (la Casa de cultură a stu
denților „Gngore Preoteasa” ș: 
ta cadru] institutelor) pentru a 
discuta asupra sarcinilor ce le 
revin în vacanță.

Printre altele numeroși stu
denți s-au angajat să țină con

ferințe pe țese de politică tn- 
ternațională, pe teme științifice 
etc„ în fața țaratuior muncitori 
Ia căminele euiturale-

In afară de aceasta pentru a 
fi cit nai txne pregătiți, studen
ții au avut inttori cu spec a- 
liști din diferite daaeni: care 
le-au vorbit despre problemele 
cele mai actuale legate de temele 
conferințelor pe care ei le vor 
ține la sate.

în turneu artistic
At ctyăM omâ, brigada artis

tică a de la Casa de
cultură din Orașul Stalin if* 
desfășoară cti succes «efiritete*. 
Numeroasele spectacole prexen- 
late de această brigadă in in
cinta casei de cultură a studen
ților sau în cadrul Institutului 
politehnic, în gospodăriile colec
tive fi în întreprinderile indus
triale ale regiunii, i-au adus o 
faimă bine meritată.

Și acum, in perioada vacanței, 
brigada își continuă activitatea 
desfășurată în timpul anului 
universitar. Brigada artistică « 
Casei de culturi a studenților 
din Orașul Stalin, a pregătit

pentru activitotea ce a ca des
fășura **- perioada de tacanțâ 
«* program de estrada. Bros ra
mul de estradă re fi prezentai 
în silele aecaaței ia «alele re- 
gianii, ia întreprinderile mari 
din orașe. Brigada crtuUcă re 
face o deplasare și la tabăra de 
odihni a studenților de la 
Predeal.

Pentru începători, o primă lecție de schi...

Jn timp oe „veteranii" pornesc la asaltul pontelor ce-i vc 
conduce spre crestele înzăpezite.

Foto-text: PAVEL POPESCU

Vizite 
în întreprinderi 

și întîlniri 
cu tineri 
muncitori

Comitetul U.T.M. pe Centru 
universitar, Iași, Consiliul 
U.A.S., Casa studențeasca de 
cultură, s-au îngrijit sub condu
cerea și îndrumarea Comitetului 
orășenesc de partid Iași să 
pregătească studenților pentru 
perioada vacanței un bogat pro
gram de activitate edueativă. 
0 parte însemnată a acestui 
program este dedicat vizitelor 
în oraș și în înprejurimile sale. 
Bunăoară studenții care au ră
mas în Iași în perioada vacan
ței vor vizita în colectiv Atelie
rele C. F. R. „Ilie Pintilie" și 
casa memorială cu același nume 
din cartier, fabrica de penici
lină, fabrica de țigarete. Cu pri
lejul acestor vizite studenții se 
vor întîlni cu tineri muncitori 
din aceste întreprinderi, vor dis
cuta, se vor împrieteni. Această 
parte a programului se va îm
bina cu o excursie la Bîrnova, 
prilej cu care se va organiza și 
un concurs de schi. în toată 
perioada vacanței o bogată acti
vitate se va desfășura la casa de 
cultură a studenților. Simpozi
onul „Dezvoltarea tehnicii și 
științei spulberă misticismul" și 
un simpozion literar cu tema 
romanului „Pe muche de cuțit" 
de Mihai Beniuc — constituie 
doar cîteva exemple. Către sfîr- 
șitul vacanței la casa de cultură 
se va organiza un concurs „Cine 
știe, răspunde" pe tema luptelor 
muncitorilor ceferiști și petro
liști din 19M

Florin Piersic, Marcel Enescu și Aura Buzescu într-o scenă din 
piesa „Discipolul diavolului" de G. B. Shaw, spectacol pus în 

scenă la Teatrul Național J. L Caragiale” din București.
Foto : AGERPRES

Examenul de maturitate
la școlile medii

de cultura generala

12 ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență 

mutuală romîno-sovietic

Ministerul Invățămîntului și 
Culturii a stabilit obiectele 1» 
care vor fi examinați candidații 
la examenul de maturitate de se 
va ține la sfirșitul anului școlar 
1959-1960, după cum urmează:

A) Absolvenții școlilor medii 
de cultură generală — secția 
reală — (cursuri de zi, cursuri 
serale și cursuri fără frecventă) 
și ai școlilor muncitorești de 3 
ani — secția reală — vor da 
examen la următoarele obiecte:

1. — Matematica — materia 
parcursă m clasele VIU-Xi (de 
preferință exerciții și probleme) 
— scris ți oral;

2. — Fizic* — numai carto
fele „clectncuate* de ia «ecz-o. 
magnetism, „Oscilații și ende 
etetetromagnetice* și ^Strcctura 
atomului* — oral;

3. — Chimia — numa~ cnrma 
organici — oral;

4. — Limba ți literatura ro- 
mină — scris și orai;

5. — Ncțiuta de marxism-leni-
«LStel — de economie
IMRW ^PlocMiVfMtific) — 
crai;

6. - Isteria R.P.R. - oral;
7. — Bazeie darwinismuiui — 

oral;
Candidații proveniți de la șco- 

lile muQCXcreșa de 3 am nu vo* 
da examen la acele obiecte care 
ou au fost prevăzute in planurile 
de invâțâ.-niat peo’-zu aceste 
jcolL

Caadidații proveniți de la șco 
l ie sau secî.iie cu liniu de pre
dare aie aabQGa’itățEor corjo- 
auiaare vor da examec și 1a 
limba ș; literatura niAternă, 
sens și oraL

B) Abscî venții șcSuar mette 
4e adturi generali — sec ja »- 
aantstâ — (cursuri de b și 
corsari firi frecvent) și ai șco-

• ș de 3 țni —• 
sect a imamsti — eor da exa
men ia următoarele obiecte:

1. — Limba și literatura ro
mînă — scris și oral;

2. — Istoria RJ>.R. — oral;
3. — Noțiuni de marxism-lent- 

nism — (elemente de economie 
politică fi sodaliam-științific) — 
oral;

4. — O limbă la alegere — 
limbă șt iitoratară (L latină. L 
rusă sau o limbi occidentală) — 
scris și orai;

5. — Fizica — numai capito
lele „Electricitate” de la elec
tromagnetism, „Oscilații și und* 
electromagnetice” și „Structura 
atomului” — oral;

6. — Chimia — ntsnai chimia 
organică — oral;

7. — Baze-e darwinismuîui — 
orai.

Caoeidații preveniți de 11 șco
lile m-joritocești de 3 an: nu vor 
da examen la acele obiecte care 
nu au fost prevăzute in planul 
de tavâțamint pentru aceste 
țooii.

Candidații proveniți de la șco
lile sau secțiile cu limbi de pre
dare ale naționalităților conlo
cuitoare vor da examen și la 
limba și literatura maternă, 
scris și oral.

La 4 februarie se împli
nesc 12 ani de la în
cheierea Tratatului de 

prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică. Acest tratat con
stituie o expresie a prieteniei 
trainice dintre popoarele ro
mîn și sovietic a colaborării 
multilaterale tovărășești și 
întrajutorării frățești, carac
teristici ale relațiilor de tip 
nou statornicite între țările 
lagărului socialist.

Legăturile prietenești din
tre popoarele romîn și sovie
tic își au puternice rădăcini 
în trecutul istoric, în sprijinul 
pe care poporul romîn l-a pri
mit din partea poporului rus 
în dezvoltarea sa istorică, în 
lupta pentru cucerirea inde
pendenței de stat. In anii re
gimului burghezo-moșieresc 
masele muncitoare, cei mal 
înaintați fii ai poporului nos
tru, au luptat pentru stator
nicirea unor relații de prie
tenie cu Uniunea Sovie
tică. năzuință care corespun
de profund aspirațiilor po
porului romîn. Lupta eroică a 
Armatei Sovietice pentru eli
berarea Romîniei, sîngele 
vărsat în comun de ostașii 
sovietici și romîni în lupta 
pentru zdrobirea hitlerismu- 
lui au cimentat prietenia ro- 
mîno- sovietică.

Instaurarea regimului de
mocrat popular în țara noas
tră a ridicat prietenia dintre 
poporul romîn și cel sovietic 
pe o treaptă nouă, superioară.

Comunitatea de principii, a 
orînduirii de stat și sociale, 
unitatea ideologiei marxist- 
leniniste, internaționalismul 
proletar, unitate i mărețelor 
țeluri ale construirii so
cialismului. egalitatea în drep
turi și ajutorul reciproc, apă
rarea independenței naționale 
și a cuceririlor revoluționare 
ale fiecărei țări și a întregu
lui sistem socialist mondial, 
lupta pentru pace și securita
tea popoarelor, iată baza pe 
care se dezvoltă colaborarea 
frățească dintre țările noas
tre.

în cei 12 ani ce s-au scurs 
de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală intre R. P. Ro
mînă și Uniunea Sovietică 
t-an evidențiat cu prisosință 
marile avantaje ale relațiilor 
frățești de strinsă colaborare 
și ajutor reciproc dintre ta
rile noastre. Colaborarea eco
nomică cu Uniunea Sovietică 
a constituit un factor esențial 
în transformarea R. P. Ro
mine într-o țară cu o econo-

mie înfloritoare în continuă 
dezvoltare. Uniunea Sovietică 
asigură țării noastre o mare 
parte a importului de materii 
prime, necesare atît ramuri
lor industriei grele cît și ce
lor aie producției de bunuri 
de larg consum. Potențialul 
economic al Romîniei s-a dez
voltat datorită livrărilor din 
Uniunea Sovietică a tot felul 
de instalații complexe, fabrici, 
uzine, centrale electrice pre
cum și utilaje de înaltă teh
nicitate.

Popoarele romîn și sovie
tic, legate prin trainice senti
mente de prietenie si frăție, a- 
cordă o mare atenție cunoaș
terii reciproce a valorilor și 
realizărilor lor culturale. In
tre cele două popoare sînt 
promovate legături tot mai 
strînse în domeniul culturfi, 
al literaturii, artei și științei.

Intre tineretul romîn și ti
neretul sovietic se dezvoltă 
tot mai multe și mai strînse 
legături frățești. Tineretul din 
țara noastră vede în activita
tea entuziastă a Comsomolu- 
lui o pildă vie de lup-tă plină 
de abnegație pentru traduce
rea în viață a politicii parti
dului. Delegațiile de tineri din 
țara noastră care de-a lungul 
anilor au vizitat Uniunea So
vietică au avut posibilitatea 
să facă un valoros schimb de 
experiență deosebit de folo
sitor pentru activitatea lor.

Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
reprezintă o puternică cheză
șie a securității patriei noas
tre, un instrument de apărare 
a păcii. Țara noastră, făcînd 
parte din marele lagăr al so
cialismului în frunte cu Uni
unea Sovietică promovează o 
politică externă bazată pe 
principiile coexistenței paș
nice cu toate statele. R. P. 
Romînă jrijină cu fermitate 
valoroasele propuneri ale gu
vernului sovietic privitoare la 
înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, privind rezol
varea problemei germane, în 
problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară, al că
ror scop principal este destin
derea încordării în situația 
internațională — coexistența 
pașnică.

Cu prilejul aniversării a 12 
ani de la semnarea Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală romino-so- 
vietic, poporul romîn. tinere
tul adresează popoarelor 
Uniunii Sovietice, calde feli
citări și le urează din adîncul 
inimii noi și strălucite vic
torii în lupta pentru construi
rea comunismului și apărarea 
păcii.

Viitorii crescători de animale ai colectivei 
S.la

.Jfeloi. muisuhu cu mina plină 
fi cum se îngrijesc vițeii pînă 
la tirsla de doi ani'' tinerii. îm
preună cu inginerul zootehnist, 
au discutat și lămurit problema 
relației directe dintre producția 
de lapte și cantitatea de unități 
aștri lire.

Tinerii colectiviștii au fost 
impresionați de asemenea de 
faptul ci vacile erau mul-

calificare în 6. A.
se numai la ore fixe. E nea
părat nevoie să fie așa ? Seara, 
la orele de curs, inginerul le-a 
demonstrat de ce e necesar mul
sul la aceleași ore.

Și iarăși tinerii și-au notat în 
caiete : „și la noi în gospodărie 
vom face mulsul la aceleași ore". 
Cei 7 tineri colectiviști se simt 
aici ca intr-o adevărată școală, o 
școală a producției, în care, în a- 
celași timp învață și muncesc. 
De dimineață și pînă seara ei

„Brigada I
Indiscutabil câ îd suita crea

țiilor lui Vs. Vișnevski, „Tra
gedia optimistă" ocupă un ioc 
de frunte prin monumentalitatea 
patosului ei. Fără să atingă ace
leași proporții, „Brigada i-a de 
cavalerie" reușește totuși sa n« 
transmită vibrant povestea eroică 
a primei brigăzi de oavalerie so
vietică din care autorul însuși a 
făcut parte. Cu stilul concis care 
îl caracterizează, Vișnevski sur
prinde intr-un ritm tumultos, 
momentele diverse ale formării 
noii armate, comentind faptele 
prink-un povestitor. Diversitatea 
fragmentelor de viață nu rupe 
unitatea ideii conducătoare, ci o 
argumentează complex. Toate 
episoadele, aparent disparate, re
compun treptat procesul de cris
talizare a noii conștiințe a osta
șului revoluționar.

Pe acest drum lung, de la de
zumanizata armată țaristă pini 
la Armata Roșie care apăra cu
ceririle revoluționare ale po 
porului muncitor, autorul nu ur
mărește neapărat destinul unor 
eroi anumiti. In cazarma întu
necată a cavaleriei imperiale, pe 
frontul țarist, în trenul spre 
casă, in căminul bântuit de hoar
dele albilor sau în brigada con
dusă de Budionîi, se perindă zeci 
de oameni cu întîmplările lor 
diferite. Totul reflectă însă evo
luția conștiinței marei mase — 
eroul principal al piesei. Instan
taneele sînt luate cu înfrigurare, 
dar nu la întâmplare, person-• 
jele se succed fugar, dar nu fără 
semnificație. Un ostaș din ca- 
Valeria imperială e ținut o 
noapte întreagă în poziție de 
drepți pentru o greșeală neîn
semnată. Un altul, bolnav, e 
forțat să facă instrucție pînă la 
epuizare. Pentru un simplu gest 
spontan de revoltă față de tra 
tamentul inuman al plutonierii 
lui, un alt soldat e trimis la 
moarte.

Momentele din prima parte 
conduc spre o concluzie certă. 
Statul țarist urmărește să trans
forme pe soldați ta niște meca-

11 de cavalerie" de Fs. Vișnevski
la Teatrul „C. Nottara“

nisme, fără 
fără reacții 
răspundă prompt • numai la 
ordinul rrmandacpTor reacțio
na rt.

Dar ideife luminoase răspindi- 
te de bolșevici, chemarea lor la 
luptă pentru făurirea unei vieți 
no: sini ascultate și înțelese de 
toi mai mulți ostași. In sufletele 
soldaților prinde să se infiripe 
speranța. Glodurile atita timp 
interzise, sînt exprimate. Condu
cătorii reacțiunii încearcă să 
înăbușe tendințele spre libertate 
ale muncitorilor și țăranilor In 
haine de ostași. Guvernul pro
vizoriu instituie o teroare cruntă 
asupra armatei. Se înființează 
curțile marțiale. Aceiași ofițeri 
dușmani ai poporului rostesc

gînduri, fără opinii, 
omenești, care sa

CRONICA
sentințe capitale. Nimic nu s-a 
schimbat, conchid solda ții cu 
amărăciune.

Iată însă că apelurile bolșevici
lor prind tot mai mult teren. In
tr-un vagon de tren care aducea 
ostașii de pe front spre casă opi
niile se înfruntă violent: uch 
ostași neagă tot, alții tatonează, 
vrînd să înțeleagă totuși ceva, 
un bolșevic caută sâ-i lămu
rească, alți ostași stau pur și 
simplu impasibili, visînd numai 
la „birlogul neutru" de acasă, 
unde se vor retrage. Dar în sate- 
in cămine au și năvălit albi 
Neutralitate nu există. Și solda 
ții vor alege calea spre revolu 
ție, începînd să înțeleagă că nu
mai alături de bolșevici năzutn 
țele lor de veacuri prind viață’ 
Cauza pentru care luptă e pentru 
prima oară cauza lor Așa se 
naște primul detașament roșu 
de cavalerie. In focul luptei, aju
tați de muncitori și comisari, 
ostașii își vor căli conștiința re-

înjo-voluționară. Foștii roboți 
siți ai țarului devin in prunul 
rind cooștienți de 
detiMiitate umană.

Povestirile ostașului de la pod, 
a tînărului din tren, abilitatea 
cu care ostașii cuceresc un tren 
blindat al albilor, atitudinea pri
zonierului, moartea comisarului, 
intraiisigv-ata ostașului față de 
tatăl trădător — tablouri vibrînd 
de eroism, entuziasm și dăruire 
pentru cauză — dezvăluie trăsă
turile care încep sa caracteri
zeze pe ostașul roșu. In fața a- 
cestor oameni hotariți să-șj cro
iască singuri viața și sa și-o 
apere, armatele bine echipate șt 
„savant” . conduse ale albilor se 
sfarmă jalnic. Vișnevski reali
zează tatr-adevâr uimitor de pre-

propria- lor

TEATRALĂ
ds și dinamic această uriașă 
evoluție a soldatului despersona
lizat al țarului, ridicat, datorita 
revoluției, la conștiința înaintată 
de făuritor al istoriei.

Gu precizie și dinamism colec
tivul teatrului „C. Nottara", rea
lizează un spectacol la înălțimea 
intențiilor dramaturgului. Perso
najele se dezvăluie simplu, fap
tele se succed alert; forța de ex
presie a ideilor nu este diluată, 
regia (R. Penciulescu) urmărind 
concentrat reliefarea lor. Marea 
evoluție a ostașului e continuu 
subliniată, de la expresivitatea 
idoricească pînă la detaliul see 
nic. D’ar nu evoluția unuia sau 
altuia din personaje se eviden
țiază în primul rîna în spectacol. 
Eroiil central, dominant, este și 
rămine continuu marea masă. 
Se scoate în evidență astfel în 
mod pregnant ideea despre popor 
ca făuritor al istorici, despre a- 
v’riljil cu care poporul a u-mat 
în luptă steagul partidului. Omo.

genitatea cu care este realizat 
da forță spectacolului. In același 
timp însă, masa nu este inertă 
și informă, ci formată din indi
vidualități distincte. Carac
terizările precise exclud unifor
mizarea. Astfel soldatul Sîsoiev 
(Boris Ciornei) evoluează lent 
dar cu multă profunzime, ostașul 
de la pod (Gh. Gîmâ) are o sim
plitate autentică, soldatul roșu 
(Aurel Cioranu) trădează o ti
nerețe năvalnică, soldatul din 
tren (D. Furdui) își colorează 
povestirile eroice cu un umor 
luminos. Ofițerul reacționar (Iu
lian Necșulescu) reprezintă preg
nant chintesența închistării și 
cruzimii. Plutonierul (Dem 
Savu) aduce atmosferei apăsă
toare a cazărmii un comic amar, 
Dinu Ianculescu, comentează vi
brant faptele ce se petrec.

In general totul se menține, 
dacă nu la aceeași intensitate 
(unele tablouri cer mai mult 
contur), în orice caz in limitele 
unui real bun simț artistic. Ni
mic nu are ostentație. Solda ții 
țarului sânt inexpresivi, părind 
aproape neînsuflețiți. Totuși ei 
nu devin niște marionete ridi 
cule. Tăcuta inexpresivitate 
emană o undă de tragism.

Aceeași proporție discretă 
păstrează și scenografia 
Gheorghiu). Un singur 
concentrează esențialul, 
ma țaristă, de pildă, e 
pe un podium înconjurat 
ionete.

Nimic nu apare la întîmplare. 
Personajele sînt grupate într un 
echilibru plastic, gîndit. Afișele 
agitatorice sînt proiectate și nu 
„spuse". Comentatorul arată si
tuația trupelor roșii pe o hartă 
uriașă care ocupa toată cortina, 
iar lumina e dozată milimetric. 
Coloritul, în același tim.p, e viu 
și armonios

Spectacolul 
„G. Nottara" 
dreptate premiul cucerit la con
cursul tinerilor actori.

stau alături de mulgătorii din 
gospodăria de stat. „Orarul" a- 
cestei școli este simplu. începînd 
de dimineață, de la ora cinci și 
pină seara la șapte, îngrijesc 
vacile — adică curățenia și hră- 
nirea — le mulg, iar seara, între 
orele 7 și 9 se adună într-o 
sală și, cu caietele dinainte, în
vață... teorie. Mai intii, tinerii 
pun întrebări în legătură cu 
cele observate in timpul zilei de 
muncă, după care li se răspunde 
amănunțit. După aceea, ingine
rul zootehnist, brigadierul sau 
crescători de animale fruntași, 
cu experiență, le deslușesc tai
nele creșterii științifice a anima
lelor, lie țin adevărate lecții. 
Lecțiile acestea uu fost stubilile 
dinainte, pe baza unui plan.

Organizația de partid și con
ducerea gospodăriei de stat se 
bucură de entuziasmul și pa
siunea cu care muncesc și în
vață tinerii colectiviști din Ber- 
lescu pentru a deveni buni cres
cători de animale. Și ei jac a- 
ceasla avînd conștiința că înde
plinesc o sarcină de organizație, 
că atunci cînd se vor întoarce 
in gospodăria lor colectivă vor 
putea să aducă o contribuție 
serioasă la dezvoltarea sectoru
lui zootehnic.

o
(Tony 

detaliu 
Cazar- 
plasată 
de ba-

de la Teatrul 
merită pe bună

IOANA BARBU

INFORMAȚII
Miercuri seara Uniunea Zia

riștilor din R P. Romînă a or
ganizat în Capitală un cocktail 
în cinstea ziariștilor participant 
Ia Întîlnirea tineretului și stu
denților din țările regiunii Bal
canilor și Mării Adriatice.

★
însărcinatul cu afaceri ad-in- 

terim al R. P. F. Iugoslavia la 
București, Vojo Soba jici a or
ganizat miercuri seara, la Am
basadă. o întîlnire cu delegația 
tineretului iugoslav care parti
cipă la întîlnirea tineretului șl 
studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice. 
Au luat parte Nicolae Roman, 
secretar al C.C al U.T.M și 
alți membri ai delegației tine
retului romîn. funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști.

★
La invitația Comitetului ro

mîn pentru colaborare și înțe
legere reciprocă între popoarele 
din Balcani, și a Comitetului 
de pregătire a Intîlnirii tinere
tului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării A 
dnatice. miercuri seara a sosit 
în Capitală dl. Sta ma tis Merku- 
ris, deputat, fost ministru, pre
ședintele Mișcării pentru înțe
legere balcanică din Grecia, 
care va face o vizită de cîteva 
zile în țara noastră.



Lucrările
Intîlnirii tineretului

și studenților din țările
regiunii Balcanilor
și Mării

(Urmare din pag. la)

rite țări s-au întîlnit cu tineri 
din Capitală. Delegații albanezi 
au fost oaspeții tinerilor din 
raionul N. Bălcescu ; membrii 
delegației din R. P. Bulgaria au 
avut o întîlnire cu tinerii din 
raionul T. Vladimirescu ; tineri 
din raionul Stalin s-au întîlnit 
cu delegația tinerilor din Cipru;

Din cuvîntul
MILOȘ NICOL1C1. membru 

al Prezidiului C.C. al Tineretu
lui Popular din Iugoslavia, s-a 
ocupat In cuvîntul sâu de pro
blemele colaborării culturale in
tre țările din regiunea balcano- 
airiatică.

Arăt.nd că regiunea noastră 
a rost leagănul unei vechi cul
turi, el a sublimat că procesul 
de destindere a încordării inter
naționale a influențat pozitiv și 
relațiile culturale. Vorbitorul a 
propus ca pentru o mai buna 
cunoațtere reciprocă a culturii 
celorlalte popoare din regiunea 
noastră să lie folosite, pe lingă 
festivaluri, seminarii, turnee 
ale formațiilor culturale și ale 
soliștilor și mijloacele moderne 
de comunicație, cum sint radio
ul și televiziunea, filmul și 
discurile.

In dezvoltarea relațiilor cul
turale slnt interesați in primul 
r nd tinerii. Organizațiile de ti
neret pot sprijin: dorința tinere
tului de a cunoaște valorile 
culturale ale celorlalte popoare 
cu ajutorul presei și al cărților, 
al teatrului, cinematografri;:, 
al activităților artistice etc.

IVAN ABADJ1EV. prim secre
tar al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist Dim tror.st d 3 
Bulgaria, și-a exprimat deose
bita satisfacție pentru mesa.-al 
adresat participanților la IntiL- 
nire de președintele Consl ului 
de Miniștri al U.R.S.S, N. S. 
Hrușciov,

Tineretul, a spus el, dorește 
să învețe, să muncească in li
niște, liber, să facă sport șt să 
întărească legăturile cu tinere
tul din țările vecine.

Vorbitorul a amintit inițiati
vele guvernelor țărilor sociali
ste pentru lărgirea colaborării 
balcanice. Acum o lună, a spus 
el, Todor Jivkov a expus 
fața Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria noi propuneri concrete 
pentru lărgirea colaborării bal
canice. pentru dezarmare in Bal
cani și pentru dezvoltarea legă
turilor economice, culturale, 
sportive și turistice.

In încheiere, vorbitorul a fă
cut unele propuneri pentru în
tărirea legaturilor de prietene 
tntre tineri, printre care: orga
nizarea unor festivaluri ale ti
neretului din Balcani, a unei 
curse cicliste cu participarea e- 
chipelor de tineri cicliști din ță
rile acestei regiuni.

ANDREAS KOKEV1S. depu
tat in Parlamentul grec din par
tea Partidului liberal democrat, 
și-a exprimat bucuria de a vizita 
Rominia și a arătat că va păs
tra o amintire vie despre osp.ta- 
litatea poporului romin.

Am fost chemați la Intilnirea 
aceasta, pentru a contribui la 
stringerea legăturilor între po
poarele noastre, la men' ne-ea 
păcii în zona balcano-adriatică.

Domnia sa a arătat că edifi
ciul păcii trebuie construit țe 
baze trainice, pe principiile res
pectului reciproc, ale neameste
cului In afacerile interne și fi
nind seama că deosebirile soci a I- 
politice intre statele regiunii bal- 
cano-adriatice constituie o reali
tate.

Convins cl Intilmrea de la 
București constituie un pas pozi
tiv spre Înțelegere și pace — a 
spus vorbitorul — mă adresez 
tuturor, chemîndu-i să strigăm : 
Trăiască pacea intre toate po
poarele I

MARIO VISCONTI, din par
tea organizației de tineret a 
Partidului radical italian, a 
arătat că membrii partidului 
din care face parte, au salutat 
slăbirea încordării în relațiile in
ternaționale. Sintem pentru pace, 
pentru dezarmare totală, conici 
reciproc și eficace, pentru înde
părtarea neîncrederii intre țări, 
a spus vorbitorul, arătind că pe 
lingă lupta împotriva armelor 
rachetă și a tuturor armelor de 
război, este necesar să se acțio
neze pentru a determina guver
nele să promoveze relații norma
le Intre state. Noi, tn Italia am 
luptat pentru ca guvernul să sta
bilească contacte directe cu gu
vernul sovietic și guvernele de
mocrațiilor populare. Prin dez

Cocktail oferit 
cu afaceri 

al R. D.
Miercuri seara. însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al R. D. Viet
nam la București, Nguyen Minh 
Chuong a oferit un cocktail cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Populară Romî- 
nă și Republica Democrată Viet
nam.

Au luat parte reprezentanți a< 
Ministrului Afacerilor Externe,

Adriatice
delegația din Grecia a fost pri
mită de tinerii din raionul Gh. 
Gheorghiu-Dej ; membrii dele
gației iugoslave s-au întîlnit cu 
tineri din raionul 23 August, iar 
cei ai delegației italiene cu ti
neri din raionul Grivița Roșie, 
lntîlnirile au avut loc la casele 
de cultură ale tineretului din a- 
ceste raioane.

(Agerpres)

participanților
voltarea relațiilor economice și 
culturale intre state se acționea
ză in favoarea păcii. Lupta pen
tru pace și dezarmare totala este 
un mesaj pe care ni l-a las.t re
zistența împotriva invadatorilor 
fasciști, a cangrenei morale na
ziste. Vorbitorul a apreciat oe 
aceea ca utila propunerea unQ 
delegat italian reieritoare la o 
iutilnire a luptătorilor d n rezis
tența împotriva fascismului din 
țările baicano-adriatice.

Intilnirea noastra. a spus A- 
CHIM POPA, membru ai CC- 
al Asociației Studenților din R P- 
Aibana, a trezit un mare .atere» 
in rindunle tineretului și s; -se - 
ților lan loc noastre, ca o acev- 
tate ce ajută la buna iole^gere, 
întărirea colaborării noastre ta 
lupta pentru pace, pentru trans
formarea regiunii B».cantee șt 
Atârn Adriatice la'---o zcca a 
păcii tn care să m> exste arse 
atomice și rachete.

Lupta tneretulj fi 
lor țarilor noastre se spr aâ 
pe inc ede-ea lor neseaszKă 
ca razbtenl tn este torrxat». 
ca pacea poate fi rxvrta s »■ 
tin ta. că tortele para as
uzi ixr puU-rrce *e<5 farfife 
războiri

Soh. -: id rportrTa snr-i 
e'tertzr-lnr erganaumr fc te
aca! șt ar tar trfir a« Xăx 
0.3 aceasu sară a nor. per
tu aptrarea paca, wMmt ■ 
apaș: 13 ejarur-ue rcastrv ?e> 
tra Extoigea pace, ro seaue 
sa peroa te ia ceea ct se »- 
r.-l(. penc-z ca i.xu acei 
se t'rrlli Xrtm ta: trm. pe *- 
tm o colaborare Jitali'â jx re- 
teresml gererral al pcpaarexx p. 
t-iere*.*.- x<~l-

Ia curnea sta. MABK) «K- 
CL reprcze-țix ai ăaarEzsn 
sodakst U-xr. s-a rensr: 
la xocrsxrea de a fixejo 
tineri; de căer» apos pc- 
litice ta atfiaascc de ors- 
voltare a eoiamam AtataCriux 
din tarile .-oxxoi-adraîue. B 
și a exprima: speranța ta toc» 
rr.entele o rx : adrccals da 
Intim -ea de La bccarqz. ex 
perei te te—tor parsrpaX că
neai să aakcoaae ta a-tnte 
pentru cccperzre fi tebeteaere 
Intre sUtex airz'l :râ

rial democrafi, l berar care di
rese sincer pocea.

Ia coc:.“_zce. drirgzriu 2» 
li an a Bibi -. zt ca dezaetu. ea 
relațiilor ux^-i -aizrxe rare X- 
ner. din dxrta Uri. jrex-;::»- 
rea lor de a gxs. ia o-tea teste 
seixrJor de apn pxuac. ce- 
meota cotoade de -tteegre șt 
cooperare a Urcarea pacr. u- 
tnderea naor a-'-rU-, ant a- 
p-ecate de Lacrei ca s-na tari 
cullorale. ts-iscxe. -cerLve, te 
tntoarn de scat. tar, pane » 
d xe o ccnrauȘe nuxacsa -a 
cc_: oa tatanrtț--c a ne-ată- 
kr Crier sase, ia tiiami 
p «ficior pe cx*e te paa mea 
dușca» deșxcdcrx exmațo- 
naie și t cnuzxr-ără -X-x po
poare.

NiCOLAE RLMAX. aKreur 
a! CC al U-T-M, a spus ca 
d scafile care ac ane joc ptna 
«---i— au arătat că argaxxtrva 
acesta Intihxn șt a dtcede pe 
deplin trimUtea. ea contoatriăd 
la o ma- bură c-x-uștere 1K> 
procă.

In coafosare. vorbteW p-a 
referit La ra; aerele țărăx so
cialist <tx baxaa Ladreprae 
spre asigurarea se.-=- a’i > ta
ts rea pant. □ a arttat că a» 
tneroși parUripa-ri U arfiase. 
conducători a erga-ruatner de 
tineret din țiriLe rtg;x haL- 
caixsadr-atîce. as s—cnx ae- 
cesiutea demitL-r câxxrL- 
inte-balca-rce » ît-ac eter rist 
aprobarea față de -.-•ai«je 
guvmulis romU ia srexica pri- 
Uemi.

Vorbitorul a t-^ățzșat ap* ’ se 
larg acțiunile U-T.M. > ac 
U A S.R. pentru tartMSea te- 
gâturilor bneretsâa da tara 
noastră cu tiacntad cele
lalte țări balcano-adriatxs * »a 
referit la probieruea cia-ert- 
organizațiilor de t~saet șt St» 
den'ești din această reg.ne 11 
interesul păcii și prieâeric mre 
popoare.

de însărcinatul 
ad-interim 
Vietnam
Ministerului TnvățlmfcrtAa și 
Culturii și ai Ministerului Comer
țului, oameni de știință ș cxrit-- 
ră, ziariști.

Au participat șefii uocr xi. 
siuni diplomatice acreditați ia 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cocktailnl s a desfășor»! mtr-o 
atmosferă de caldă prieterie.

(Agerpres).

Yiiiu delegației 
de oameni de sut 
soiietici in S.U.A.

P/U.VCETO.V fiUtal 5ar 
gey) 3 (Agerpres). — TASS : 
Delegația de aamejii de Hal 
rielici, cere se afli ia Statele 
Unite, a ficat o visM le 2 fe
bruarie gucematortdui statului 
5ew Jersey, R. Me-ner, U rege 
dința ga din orașul Trenton.

la seara aceleia.*i sile guver
natorul Hatului a oferit o mare 
recepție ia cisutea oaspeților so
vietici.

D. Poleinski a spus celor pre* 
xenți câ astăzi, cu prilejul vizitei 
făcute la oțelârie. unul din man 
ci tori — veteran din cel de al doi
lea rixbo: mondial — a propus 
să «e declare războiul în afira 
leșii. iar toți propovăduitorii lui 
să fie inebifi în case de aebuai- 
Credem, a decUni Poleensk, ei 
aceasta este • propunere rezo
nata lă.

PH1LADELPH1A 3 
preș). — TASS:

La 2 feb-za-e. nesbrZ de- 
legaâe aamea.or de «Ut so- 
TietKi care vi ’*axi t» i-errst 
S.UJL az stau’
Je“sew ao-eafadx se ca as*> 
razo le e s»re crașz. P^
P3J-

la s zi de 3 fefcrzare eases: 
2e sUt sosTeao as «zsrtat Uw- 
itrstatoa aut-.:

Canapea dTt-e reamr»- 
ta<B jcoorx3s affrays f ‘-af
rit smeream sa de^âsara? Sa- 
tr-a aUDzsară a4â » >r«oe-

La 3 ^ruara deeoia ea- 
snesr'jzr âe O? srre'e. a jâe- 
cai ia Ciarerm.

CJUX 
ta doaaaital «ndusV •<

UNtSJkU 3 ’
Tsze S * ÎS »arr;.u"< 23K» a 

sx a ***>ara a A*** *• 
dn r-dșara a Car aes 
EXZerme SA.S..Î. Oe riixm 

a wrac>*r«3t.5cd 
zi cunenuL sdtaarer carxrt- I

La r,^," * Camnac
;tak t jcjsrx-rii K. P. Sud- 
gs-x. S. Ctacana^. ifll Gas- 
r.aae, C F. r^uca» i, P. »> 
tz 3L P- «. “carr > V A 
a a ««tar -ctcstu:*.r
i, P. Oaoa a î ? Dl Cuaue. 

a t etanwrM rExaîu- 
W aJizaau a a-e—i » 

-g ta ii ii Cu a flEA a a adr«> 
S a»jnarO"

Corn sa a aadtfie xrezarva 
ta ar*.v*anea de vifcy. rrrat ea 
Z'-rjeucart ar naxnacd*
’. ea jdleîor ar aiiuta ta i>

sat s a ■ daî pasat ar jam

t»ienen C C 
«1 U. T. C L.

NOSC^'3 1 -!»■ > »il. — 
TISS; La 3 îtarare « isat 
săsșr os se~« T-a mari a 
Catatn<aai Ctataâ a V TjCJ- 
ta L S.SS. a a rărv tecări ’
rx ’ateu* uon î teb ure t 
Se-cw ftsion. ru «rrtar al |

Ideea dezarmării cîștigă teren în America Latină
■ te ta a MM

r. a

Inalții oaspeți sovietici 
au sosit în Nepal

KdHMADa 3 (Agerpres). — 
TASS: In dâwi—<■ sUe» de 3 
februarie, la ixriiațsa regelui fi 
paemln Sepaleln K. E. Voro- 
șilee. președ^zeie Prezidiului So- 
nrtdui Suprem el LJl.SS., 
F. R Kosloc pr.m-c.cepreședinte 
al ConaLalni de Miniștri al 
U-R-SS^ E A. Furțeea. deputat 

Societnbm Ssprem VJUSS^

R. P. Chineză va trimite observatori 
la consfătuirea la nivel înalt a Comitetului 

Politic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia

PDON 3 (A^e^us). — Agen
ție Cta-c Mowâ cnvnțâ co R.P. 
C* >ezâ »c tr »A« observatori 
aoatas a luo parte la consfâtui- 

t : : - -■ - - : 2: - _
Po»tc Co*s»tat?v o*1 * 3 Tratatului 
be c Vc^cvc cc«e se deschide 
jo c Mesrcrc.

WASHINGTON 3 (Agerpres).
La conferința sa de presă din

3 februarie, președintele Ei
senhower a declarat că Uniu
nea Sovietică se află înaintea 
S.U.A. în domeniul cercetării 
Cosmosului și ai creării de mo
toare de rachetă pentru aceste 
cercetări. El a recunoscut că

pașnice ale U.RS.S. au creat po
poarelor de pe „continentul vii
torului" acea ambianță priel
nică în cadrul căreia apare pro
cesul de revizuire a politicii ex
terne a republicilor latino-ame- 
ncane. Țări care au aceeași ori
gine, o limbă și cultură comună 
și care au de făcut față acelorași 
probleme, au tot interesul să 
caute soluții comune și să le a- 
plice împreună.

lată deci de ce inițiativa lui 
Jorge Alessandri, președintele 
Republicii Chile privitoare la 
convocarea unei conferințe a ță
rilor latinoamericane pentru 
curmarea cursei înarmărilor în 
America de Sud, reducerea chel
tuielilor militare și folosirea mij
loacelor eliberate în vederea ri
dicării nivelului de trai s-a 
bucurat de un larg răsunet. La 
această propunere ce se găsește 
deocamdată in stadiu de inten
ție s-au ulăturat președintele Re
publicii Peru — Manuel Prado, 
președintele Boliviei, Siles Sua
zo, ea fiind aprobată de preșe
dinții Argentinei, Braziliei, Co
lumbiei, Hondurasului, de oficia
lități și parlamentari din dife
rite state ale continentului. Re
cent, și președintele Mexicului, 
Lopez Mateos, care întreprinde 
o luare de contact la nivel înalt 
cu șefii de guverne din această 
regiune a lumii, s-a pronunțat 
pentru dezarmare și coexistență.

în America Latină, după cum 
se vede, au apărut forme con
crete ale mișcării pentru redu
cerea înarmărilor. Ideea dezar
mării cîștigă tot mai mult teren 
în țările sud-americane.

VALENTIN URUM

A« iest so observatori:

Von Braun despre superioritatea
U.R.S.S. in explorarea Cosmosului

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
Cerapaafctaai AgeaȘn, Umied 
P-vm l—i ra-w-r, D. Mașer,
«Wta :

Dr W enter na Brra. «pe- 
otaot ta <■taOrocf» de racfetae. 
IM ui— te Ci—ni Ca-
■em reprantoiMor peoFw

f -certa d «a fi sar>nm 
fLtaă 1-K Ktta Tj» vor plasa 
pr • «rtatt « jerwl pdarimotai 
so saot&C is care se va f Ls» ao

Veo Bran a dedarat el fa 
dnm' cercetdro spaț.-uiai 
earoK, tsri are aa avns da 
cț5va as. Voa Bra^a i**

Dupâ lichidarea rebeliunii 
ultracolonialiste din Algeria

x ’
&3 aoaștea de î s?-» 3 

i*r*r« a Akrriârii SafixtaLe 
~-»x«e ca tacxpta dezbaterile 
je tx3-j--ei prxechdta de lege 
re șr r -e La arxda-ea de fin- 
știg-ge r. joecaje șe xx termen 
de — ca gater~xț.x.

-r?anor4 Co—isei parlamen
tare ?e—. r'-.'ismele legsla- 
șe • adz - ' -afiei gere-ile a 
nfii'câ re_ar (UNR ) a «>• 
k_- rac câ corn i care a exa- 
zs7a< fi aprobat procectul d: 
>g« , ada Ictofi mele anten-

p-așeĂ-teie grapufic paria- 
ri~ex. z~ ai Partidului Comunist 
-ren-—, Waldexx Rochet, a de
dare câ deeexițn cooausiști tot 
veca tepccriva acordării de Im- 
„ - speriate guvernului.
Axe-rind pezifia Pa-bduliii 

ere-, «- st 13 o'ceiema algeriană 
fi ia’ă de rehefiunea din Alge- 
ra, Irfdec. Roche! a ceru: st 
se la. ta sfrișt, măsuri severe 
țepeerea organizatorilor rebe- 
tvr «, tipării a compiitilor lor 
SB *B Algeria di și din Fran
ța. ^isceraete erenimeste din

rteT-a tta. Xafria. Ttaodate 
rw la de^eteuraa e-
■ifWînri «uwauă tub

ă. Mana Crrao aceo- 
Ba i.w. tem ia foloua|ă 
• T~-‘-r.te JL.lomrtri pilroți 
4* nrpa. de
r.ate

dupiuu deci 
de „ l.te -r. ntxne eeterale 
fi te ml» te »ro-
fm eceeeeue. le celee eceilui 
mlee x ridice iste eielle pic-
4-n. dteire cere, cam ieereie- 
rder rerpere leriler de pe ecell 
rMliaeu tea e/ere. erle dielre 
«te «« pete, le Brasilia chel- 
tzuelile militare reprezintă 30 la 
sută din bugetul statului, in Ar- 
țeaSma — 21 In sută, in Chile 
23 In sută, in Colns^ta 21 ia 
sută, in Ecuador — 40 la sulă 
goj^d.

Cursa înarmărilor di • lovi
turi grea țârilor slab dezvoltate. 
Statele Unite au impinzit conti
nentul sud-american cu o rețea 
an tratate militare bilaterale, 
l-eu inundat cu misiuni fi baze 
militare, intr-un interviu acor
dat ziarului „Nete York Times'*, 
Jorge Alessandri, președintele 
Republicii Chile a declarat ci 
economia Americii Latine va fi 
in mod serios slăbită daci se t a 
permite continuarea cursei înar
mărilor. Referindu-se la recen
tele achiziții de armament fă
cute de Argentina, Brazilia fi 
Peru, președintele Alessandri a 
subliniat ci in acest fel ..țările 
Americii Latine se îndatorează 
pentru mai multe generații". In 
ceea ce privește țara sa, Ales
sandri a arătat ci Chile cheltu
iește pentru înarmare, anual, 

fi persoanele care îi însoțesc au 
sosit în această țară unde vor 
face o vizită de bunăvoință.

Pe aerodrom oaspeții sovietici 
au fost întimpinați de regele Ne
palului, Mahendra, fi de membrii 
familiei regale, de primul mi
nistru, B. P. Koirala, și de mi
niștri ai guvernului Nepalului.

Kan Șen, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, Liu Sico, 
membru al Comitetului Central 
cl Partidului Comunist Chinez, 
embasador al R.P. Chineze în 
Uniunea Sovietica și U Siu-țiuan, 
membru al Comitetului Central 
o! Partidului Comunist Chinez.

doiește foarte mult" că Statele 
Unite o vor putea depăși pină 
în 1964. chiar dacă vor fi alo
cate noi fonduri pentru marea 
racheră cosmică „Saturn*.

\ on Braun a spus că ar fi 
surprinzător dacă în cursul anu
lui I960 rușii nu ar realiza ase
lenizarea „lină" a unei rachete 
In care să se afle un om. Pla
nurile Administrației naționale 
pentru problemele astronauticii 
și cercetării spațiului cosmic 

prevăd o asemenea aselenizare 
pentm anii 1963—1961".

Corespondentul citează decla
rația lui von Braun că și în 
cazul in care Congresul va alo
ca ..milioane suplimentare" de 
dolari pentru lucrările (n dom*- 
nul construcției de rachete, a- 
ceste sume „ar fi de bună sea
nță cheltuite inutil".

Algeria, a spus el, au arătat că 
războiul din Algeria a devenit o 
sursă care alimentează complo
turile și încercările rebelilor de 
a da lovituri de stat «n porii va 
libertăților și împotriva rranțri 
însăși-.

Dupâ declarați^ primului mi
nistru Debre care s-a pronunțat 
împotriva amendamentelor aduse 
de comisie și referitoare la sco
purile și la termenul împuterni
cirilor speciale și a cerut apro
barea proiectului de lege, a avut 
loc votarea proiectului.

Proiectul de lege, propus de 
guvern cu privire la acordarea 
de Împuterniciri speciale pe ter
men de un an a fost adoptat cu 
441 voturi pentru și 75 — ren
ta.

*

PARIS 3 (Agerpres). — Tn 
ședința din după-amiaza din 3 
februarie Senatul francez a a- 
doptat. cu 226 voturi cosUa 39, 
proiectul de lege prin care se 
acordă giverr.teri Debrt împu
terniciri speciale.

peste un miliard de pesos : a- 
ceasta sumă este echivalentă cu 
investițiile necesare pentru con
struirea a 50MO de locuințe ief
tine. Ziarul Uruguayan „La Ma
nana** relevi ci cele 2 miliarde 
de dolari irosiți anual de 20 de 
țâri din America Latină pentru 
achiziționare de armament fi 
muniții ar putea fi folosite pen
tru neroile invățimîntului, ocro
tirii sănătății, pentru dezvolta
rea agriculturii fi industriei fi 
în alte scopuri necesare progre
sului populației.

Realitatea este că țările lati
no-assieri cane se înarmează în- 
tr-un ritm accelerat, fi nu pentru 
menținerea ordinei lor interne 

Pe teme actuale

sau pentru apărarea securității 
lor externe. De la războiul din 
1932-1935 dintre Bolivia fi Pa
raguay, pe continentul sud-ame
rican n-au existat de fapt con
flicte militare intestine, ceea ce 
înseamnă ci cheltuielile exage
rate destinate întreținerii forțe
lor armate nu au nici un sens. 
Și atunci, care este explicația 
lor ?

Republicile sud-americane con
stituie pentru Statele Unite o 
piață de desfacere pentru toate 
tipurile de armament învechit.

ashingtonul î*i recuperează 
parțial pierderile uriașe finan
ciare din cauza uzurii morale a di

Cuvîntarea rostită 
de tov. Gheorghe Apostol 

la cel de-al IX-lea Congres al P.C.L
ROMA 3 (Agerpres). — In șe

dința dm după amiaza zilei de 3 
februarie a Congresului P.C. Ita
lian. tov. Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., care reprezintă 
Partidul Muncitoresc Romin la 
cel de-ai IX-lea Congres al P.C 
Italian, a rostit următoarea cu- 
vintare de salut:

Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi ca in numele Co

mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin să vă trans
mit dv., tuturor comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii din 
Italia, salutul călduros și fră
țesc al partidului nostru și al 
întregului popor romin.

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînâ urmăresc cu 
simpatie lupta plină de abnega
ție dusă de Partidul Comunist 
italian, pentru întărirea unității 
de luptă a clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor democratice, pen
tru înnoirea economică și demo
cratică a țării, pentru o politică 
de pace și colaborare între po
poare.

Exprimind năzuințele poporu
lui și călâuzindu-se după ideile 
nemuritoare ale marxism-leninis- 
mului, Partidul Comunist iu
lian, avînd puternice legături cu 
masele largi populare, joacă un 
rol important in viața social- 
politică a țării, în lupta oameni
lor muncii pentru apărarea inte
reselor lor vitale, pentru o viață 
mai bună.

Partidul dv. ca și partidul 
nostru și celelalte partide comu
niste și muncitorești, în deplină 
solidaritate și frăție, desfășoară 
o luptă susținută pentru trium
ful cauzei nobile a păcii și so
cialismului în lume.

Dragi tovarăși,
In anii puterii populare, po

porul romîn, in frunte cu clasa 
muncitoare, sub îndrumarea 
Partidului Muncitoresc Romin, a 
obținut mari realizări în con
strucția noii orinduiri, socialiste.

Țara noastră a fost menținută 
veacuri de-a rîndul intr-o stare 
de cumplită înapoiere. împleti
rea exploatării capitaliștilor ro- 
mîni și străini cu existența ră
mășițelor semifeudale în agricul
tură, înăspreau mizeria în care 
se zbătea poporul muncitor. 
Peste 40 la sută din populație 
era analfabetă, bolile sociale se
cerau în fiecare an zeci de mii 
de vieți omenești, iar mortalita
tea infantilă era cea mai ridi
cată din Europa.

Rominia burghezo-moșierească 
era o țară dependentă de capi
talul monopolist din Occident, 
un pion In jocul politic al ma
rilor puteri imperialiste, o bază 
de materii prime și piață de 
desfacere pentru țările capitaliste 
industriale, hinterlandul lor a- 
grar.

Capitalul străin deținea 91,9 
Ia sută din industria de petrol, 
74 la sută din industria metalur
gică. 95 la sută dm industria 
gazului șj electricității. 72 la 
sută din industria chimică, 70 la 
sută din industria lemnului.

La toate acestea s-au mai a- 
dăugat urmările grele ale răz
boiului criminal antisovietic In 
care a fost aruncat poporul, îm
potriva voinței sale, de către 
clica militaro-fascistă, înscău
nată la putere de cercurile reac
ționare din interior cu sprijinul 
imperialismului fascist german.

Acesta a fost trecutul bleste
mat de care s-a rupt poporul ro
min, smulgindu-se pentru tot
deauna din lanțurile exploatării 
capitaliste și a jafului imperia
list.

Punind capăt subordonării față 
de puterile imperialiste, eliberin- 
du se de asuprirea și exploata
rea capitaliștilor șt a moșierilor, 
poporul romîn, cu ajutorul marii 

feritelor categorii de armamente 
pe seama acestor republici. Re
vista argentiniană „Solucione" 
criticînd tratatul de la Rio de 
Janeiro prin care S.U.A. au ob
ligat țările Americii Latine să 
se înarmeze serios, scrie că el 
constituie o sursă de profiluri 
pentru trusturi. Iar pentru ca 
marfa învechită să fie vîndută, 
ea e servită într-un ambalaj con
fecționat ad-hoc : așa-zisa „pri
mejdie comunistă** care ar ame
nința chipurile emisfera apusea
nă. In schimb, dificultățile po
poarelor acestui continent s-au 
înmulțit, ele reflectindu-se în 
urcarea vertiginoasă a prețurilor, 
în scăderea puterii de cumpăra
re a monedelor naționale în de
căderea economică și politică a 
țărilor sud-americane. în Ame
rica Latină, subliniază ziarul 
„Washington Post and Times He
rald**, se consideră că Statelor 
Unite le incumbă o răspundere 
gravă pentru faptul că țările la- 
tino-americane au fost îndem
nate primele să achiziționeze ar
mament a căror întreținere este 
costisitoare și care poate fi cu 
greu justificat din punct de ve
dere al apărării acestei emisfere.

în republicile sud-americane 
se sădește acum convingerea inu
tilității cursei înarmărilor. Ma
joritatea guvernelor acestor țări, 
parlamentari, sub impulsul cres- 
cind al luptei maselor popu
lare, sînt de părere că tre
buie folosite cu pricepere
condițiile create în urma 
noii atmosfere internaționale.
Planul sovietic de dezarmare 
generală fi totală, inițiativele 

Uniuni Sovietice, și-a cucerit 
pentru prima dată în istorie a- 
devărata independență națională 
și suveranitatea de stat. Luin- 
du-și soarta in propriile sale 
mîini, poporul romîn a pășit cu 
hotărîre pe calea transformării 
Rominiei dintr-o țiră înapoiată 
într-o țară înaintată din punct 
de vedere social, economic și po
litic.

Călăuzindu-se de învățătura 
leninistă, partidul nostru a pus 
în centrul întregii sale activități 
organizarea luptei oamenilor 
muncii pentru industrializarea 
socialistă a țării pe baza creș
terii cu precădere a industriei 
grele și îndeosebi a industriei 
constructoare de mașini, ca ve
rigă hotărîtoare a creării bazei 
tehnico-miteriale a socialismului 
și a făuririi bunăstării poporului.

Cu ajutorul dezinteresat al 
Uniunii Sovietice în utilaje, spe
cialiști și documentație tehnică, 
in Rominia au fost create noi 
ramuri industriale, s-au construit 
numeroase întreprinderi indus
triale noi, iar altele vechi au 
fost reorganizate și reutilate.

Este meritul clasei muncitoare 
care a depus cele mai mari efor
turi în vederea dezvoltării eco
nomiei naționale, a principalelor 
ei ramuri, de a fi înfruntat cu 
abnegație lipsurile și greutățile 
începutului, de a fi dat întregu
lui popor un exemplu de eroism, 
de încredere nestrămutată în po
litica partidului de construire a 
socialismului.

Pe baza rezultatelor importante 
obținute in dezvoltarea indus
trială a țârii au fost posibile 
succesele obținute în utilarea 
tehnică a agriculturii și transfor
marea socialistă a satului. Tre
cerea marii majorități a țărăni
mii noastre pe calea agriculturii 
socialiste, modifică din temelii 
relațiile social-economice la țară, 
schimbă toată înfățișarea satu
lui, ridică nivelul de trai și cul
tural al țărănimii.

Mai avem desigur greutăți de 
biruit, dar rezultatele încuraja
toare pe care le-am obținut ne 
îmbărbătează, ne dau noi puteri 
în lupta pentru înflorirea econo
miei țării și ridicarea continuă 
a nivelului de trai ai poporului. 
Un mare sprijin pentru noi îl 
constituie relațiile de strînsă co
laborare și întrajutorare fră
țească bazate pe principiul inter
naționalismului proletar, ce stau 
la baza legăturilor dintre țările 
lagărului socialist

Prin înfăptuirea cu succes 
a planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
1960-1965, se va termina în Imit 
mari opera măreață de construire 
a socialismului, trecindu-se intr-o 
nouă etapă, aceea a desăvîrșirri 
construcției socialiste în Repu
blica Populară Romînă.

Dragi tovarăși,

In raportul prezentat Congre
sului de tov. Togliatti se sub
liniază pe drept cuvînt uriașa 

Conferința de presă 
a președintelui Eisenhower

importanță și avîntul fără pre* 
cedent al luptei pentru pace în 
actualele condiții internaționale.

Lupta consecventă a țărilor la
gărului socialist in frunte cu 
Uniunea Sovietică, a mișcării co
muniste și muncitorești, a lorțe- 
lor iubitoare de pace din lumea 
întreagă pentru înțelegere și co
laborare între popoare, pentru 
destindere internațională, a în
ceput să dea roade. Ideea coexis
tenței pașnice cîșttgă zi de zi 
noi poziții puternice în ciuda îm
potrivirii adepților falimentarei 
politici „de ps poziții de forță4*.

Opinia publică mondială a în- 
timpinJ cu satisfacție și sprijină 
cu căldură propunerile istorice 
ale Uniunii Sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și tota
lă și salută reducerea cu o trei 
me a forțelor sale armate, vă 
zînd în aceasta o contribuție d< 
preț in lupta pentru excluded 
făzboiului din viața societăți 
omenești.

Republica Populară Romînl 
militează activ pentru îmbună
tățirea relațiilor cu toate țărili 
pe baza principiilor coexistențe 
pașnice. Sint cunoscute inițiati 
vele Romîniei privind dezvolta 
rea unei largi colaborări inter 
balcanice care s-au bucurat de ui 
larg ecou in opinia publică mon 
dială. Interesele vitale ale po 
poarelor din Peninsula Balca 
nică și din regiunea Mării Adria 
tice le cer să-și îndrepte efortu 
rile spre transformarea aceste 
părți a Europei într-o zonă 
păcii care să contribuie la crea 
rea unui climat de cooperar 
pașnică între toate țările lumi

Există numeroase posibilită 
pentru lărgirea relațiilor politici 
economice, culturale, științific 
ale țărilor din regiunea Balca 
nică și a Mării Adriatice p 
baza egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. Dezvoltare 
relațiilor romîno-italiene ar pi 
tea aduce o contribuție de seam 
la promovarea cauzei păcii 
colaborării internaționale, la îi 
tărirea prieteniei tradiționa 
dintre popoarele noastre.

Dragi tovarăși.
Ne exprimăm convingerea < 

hotărîrile pe care le va adop1 
acest congres vor constitui 
nouă și importantă contribuție 
întărirea unității de acțiune 
clasei muncitoare și a tutur 
forțelor democratice și progresi 
te, vor da un avînt și mai pute 
nic luptei pentru triumful dem 
crațieî și socialismului în patr 
dumneavoastră, pentru bunăst 
rea și fericirea poporului italia

Trăiască gloriosul Partid C 
munist Italian, avangarda înce 
cată a clasei muncitoare și 
oamenilor muncii din Italia !

Trăiască prietenia dintre p 
porul romîn și poporul italiai

Trăiască unitatea partidei 
comuniste și muncitorești ai 
steagul marxism-leninismulu

Trăiască pacea între popoan 

această superioritate a Uniu: 
Sovietice va continua să 
mențină și peste 3—1 ani.

Președintele a declarat de 
semenea la conferința de prr 
că are o atitudine favorab 
fată de transmiterea unor inii 
mafii secrete de către S.U.A. 
liatilor lor în legătură cu pi 
ducția acelor tipuri de armat» 
atomic și nuclear care sint i 
noscute Uniunii Sovietice.

Unul din corespondenți a 
marcat că. datorită uriașe 
succese ale Uniunii Sovietice 
diferite domenii, și îndeosebi 
știință și tehnică. în rîndui 
poporului american se slat 
nicește părerea că dacă actu-a 
ritm de dezvoltare va conțin 
Statele Unite se vor transf 
ma într-o „putere de mi 
doua“ și l-a rugat pe pre 
dinte să-și spună părerea în 
gătură cu aceasta. In răspun 
său Eisenhower s-a referit di 
la faptul că poporul americ 
trebuie să aibă o mai mare 
credere în sistemul și idealui 
sale.

Răspunzînd la o întrebare 
legătură cu desfășurarea tra 
tivelor de la Geneva cu prh 
la interzicerea experiențelor 
cleare, președintele S.U.A. 
subliniat că delegația ameri 
nă va rămine la Geneva 
timp există o cît de mică s 
ranță că aceste tratative se 
încheia cu succes.

O importantă 
conferință 

internațională 
științifică

VIENA 3 (Agerpres). - D: 
cum anunță agenția Fra 
Presse, între 6 și 17 septeml 
1960 va aveo loc la Copenha 
sub egida Agenției internațio 
le pentru energia atomică, o 
portantă conferință internațio 
lă consacrată folosirii radio 
topilor în fizică și in induși 
Vor participa la această coi 
rință circa 500 de oameni 
știință din 70 de țări mem 
ale Agenției internaționale F 
tru energia atomică.
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