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„Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat"

Roadele autocriticii 
în muncă

Cînd au discutat despre che
marea tinerilor de la Uzinele ,.l 
Mai“-Ploești: „Nici un leu ri
sipit, fiecare leu fructificat", ti
nerii din sectorul transformatori, 
sectorul tineretului, de la uzina 
constructoare de mașini și apa
rate electrice „Electroputere" din 
Craiova, s-au gîndit îndeosebi la 
căile prin care ar putea realiza 
mai multe economii. Erau cu toții 
convinși că în această direcție 
mai există încă posibilități in
suficient valorificate. Știau că 
multe materiale pe care le folo
sesc tabla sfiicioasă, preșpanul, 
costă scump, că trebuie găsită o 
cale prin care să fie gospodărite 
mai bine, unele chiar să fie în
locuite. Tinerii se simțeau datori 
să facă acest lucru cu ații mai 
mult cu cît sectorul le este în
credințat lor și în acest fel răs
punderea le este evident mult 
mai mare. Ei au dezbătut și ho- 
iărît într-o adunare deschisă a 
organizației U.T.M. măsurile 
care să ducă la descoperirea de 
noi rezerve interne, de noi posi
bilități pentru realizarea de eco
nomii, pentru închiderea tuturor 
canalelor de risipă pentru mo
bilizarea tuturor forțelor tineri
lor în acțiunea : „Nici un leu ri
sipit, fiecare leu fructificat-.

La consfătuirea organizată de 
comitetul U.T.M., sub îndruma
rea organizației de partid și cu 
sprijinul conducerii sectorului, 
au luat cuvintul mulți tineri.

— In numele echipei de bobi
natori pe care o conduc, spunea 
Aurel Popescu, propun să folo
sim la maximum capetele de 
sîrmă de cupru prin sudarea și 
bobinarea lor în continuare, iar 
la bobinajul cu sîrmă de alumi
niu capetele să fie lăsate cu 5 
cm. mai scurte. Cît privește 
preșpanul nu spun deloc o nou
tate că trebuie să dăm mai 
multă atenție la croirea lui, că 
trebuie să folosim așa cum tre
buie fiecare 
obține din 
de izolant. 
posibilități 
te, echipa 
să obțină 
teriale pentru bobinaj economii 
de 80.000 lei.

— Noi, lăcătușii de la monta
jul general, ne-am încadrat în 
normele tehnice prevăzute pen
tru folosirea consumului de 
uleiuri pentru croirea perbu- 
mandului (cauciuc special pen- 
tru confecționarea garnituri
lor la transformatori) — spu
nea utemistul Badea Gavril. Am 
Încercat să croim din aceiași 
cantitate de perbumandul mai 
multe garnituri. Și am reușit.

Majoritatea tinerilor care au 
luat cuvîntul în consfătuire au 
analizat cu multă exigență mun
ca lor personală și a tovarăși
lor lor. Aproape toți au subliniat

că automulțumirea reprezintă o 
piedică serioasă în muncă și că 
numai un spirit autocritic con
cretizat în perfecționarea conți- 
nuă a metodelor de muncă, în 
căutarea de r.oi căi de economii 
poate duce ia rezultate superioa
re.

— Eu sînt sudor electric ex
plică utemistul Pavel Udrică. 
Pînă nu demult eram mulțumit 
de munca mea. Dar dacă aș

Angajamentul 
tinerilor din sectorul 

transformatori ai 
Uzinei „Electro- 
puterew-Craiova t 

2.000.000 lei economii 
peste plan

lucra ea pînă acum o lună sau 
două nu aș putea realiza nici 
o economie. Analizîndu-ml mai 
bine felul de muncă, am făcut 
unele încercări. Lipind capetele 
electrozilor consumați, sudin- 
du-i lucrind astfel am văzut 
că totul merge bine. Am văzut 
cu acest prilej că aruncăm 
la gunoi anual mii de kilogra
me de electrozi.
ce am de făcut, 
această metodă

Pe viitor știu 
Lucrind după 
voi economisi

anul acesta 2500 kg. de elec
trozi adică peste 12.250 lei.

O importantă problemă dez
bătută în consfătuire a fost a- 
ceea a reproiectării unor produse 
ale fabricii în scopul reducerii 
consumului de materiale și ast
fel a reducerii prețului de cost, 
reproiectare în vederea redu
cerii consumului de metal, a 
ieftinirii produselor

— Aceasta o să 
una din preocupările 
principale — a spus 
utemist Costin Rădulescu — 
responsabilul brigăzi de proiec- 
tanți. brigadă de tineret. Ne 
angajăm să reproiectăm o serie 
de transformatori de greu to
naj printre care: transforma
torul de 10 M.V.A., cel de 110 
K.V., de 315 K.V.A.. de 10/04
K.V. 160 K.V.A. și alte tipuri.

Centralizînd angajamentele 
luate, colectivul sectorului 
transformatori, sectorul tine
retului, va economisi anul aces
ta peste plan 2.000.000 lei.

Angajamentele luate de tineri 
pe baza experienței, a 
posibilităților existente 
lizat și mai mult forțele 
Iul Tinerii au analizat

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Craiova

(Continuare în pag. 3-a)

constitule 
noastre 

inginerul

studierii 
a mobi- 
tineretu- 
cu exi-

DIM VIATA Si MUMA
TINERETULUI

coală pentru a 
ea mai multe bucăți 
Pornind de la aceste 
în aparență mărun- 

noastră se angajează 
anul acesta la ma-

O piesă interpretată
Recent în orașul 

Caransebeș, pe scena 
sălii de spectacole a 
Casei raionale de 
culturi a fost prezen
tată în premieră, 
piesa .„Vota zero la 
purtare" de O. Sara 
și V. Stoenescu, in 
interpretarea elevilor 
de la Școala medie 
nr. 1 din Caransebeș.

La acele două spec
tacole prezentate au 
participat peste 1000 
de spectatori 
tori și elevi.

munci- 
Pentru

interpretarea reușită, 
elevii-interpreți au 
fost răsplătiți cu căl
duroase aplauze la 
sfirșitul spectacolului.

Semnificativ 
faptul, că și 
acestei piese a 
semnată și realizată 
tot de unul din elevii 
acestei școli : Zeno 
Balint, elev in ul
tima clasă a școlii 
medii, care s-a ho- 
tărît să urmeze cursu
rile 
teatru și

este 
regia 

fost

l nit autului de
cinemalo'

Ziua colectării

de elevi
grafie. Dintre ceilalți 
interpreți, toți elevi 
in clasa Xl-a, amin
tim numele lui An
gela Levițchi (Ma
nana Pleșoianu), Su- 
ru Sorin (Ștefan 
Vardia), Veta Mur
dare, Dan Gruia fi 
alții.

Cu & 
purtare* 
zentate 
în alte 
raionul

JYoto xero la 
u vor fi pre- 

spectacole ți 
localități din 

Caransebeș.
N. PÎRVU 
funcționar

fierului vechi

CITIT* 
pag. Il-o s

Din viata 
universitară

Comitetul raional U.T.M. Paș
cani a organizat de curind Ziua 
colectării fierului vechi. Răspun
zând chemării comitetului raional 
U.T.M., organizațiile de bază 
U.T.M. din raion au mobilizat 
un mare număr de tineri utemiști 
și pionieri la această acțiune, 
într-o singură zi tinerii și pio
nierii din comunele Pașcani, 
Prejescu și Hălăucești, au adu
nat cantitatea de 15.000 kilo
grame fier vechi, care a luat 
drumul spre cuptoarele Reșiței. 
In această acțiune s-au evidențiat 
în mod deosebit pionierii din 
unitatea nr. 2 de la școala ele
mentară Pașcani Tîrg, care au 
predat I.C.M.-ului cantitatea de 
6.600 kilograme fier vechi și s-au

Utemistul Mocan loan din sec
ția de precizie a Uzinelor „Me- 
trom“ din Orașul Stalin este 
fruntaș în producție. El depă
șește permanent planul cu 20-25 

la sutâ.
Foto : S. VIOREL

Pentru o mai bună 
valorificare a lemnului

Pentru o mai bună valorifi
care a lemnului, în exploatările 
forestiere din regiunea Hune
doara, ca și în celelalte regiuni 
ale țării, se introduc noi ma
șini și utilaje. In ultimele 4 
luni, de exemplu, în această re
giune s-au instalat și dat în 
funcțiune 21 de funiculere pen
tru scosul buștenilor din par
chet, 3 automacarale destinate 
mecanizării încărcării lemnului, 
cojitoare mecanice etc.

In prezent se află în curs de 
instalare încă 7 f unicul are, pre
cum și alte mașini și instalații.

Măsurile luate pentru o cît 
mai bună folosire a mijloacelor 
mecanizate și pentru organiza
rea mai bună a lucrului a per
mis muncitorilor forestieri din 
regiunea Hunedoara să înche:e 
prima lună a anului cu o depă
șire de plan la lemnul de fag 
exploatat cu 21 la sută. J

de centralizare șl te- 
C.F.R. Arad produce

Atelierul 
lecomandâ 
circa 500 de tipurj de piese și 
aparate necesare instalațiilor de 
telecomunicații ale cârlor noastre 
ferate. In întâmpinarea „Zilei ce
feriștilor" colectivul atelierului a 
recondiționat o presa, care era 
socotita ca inutilizabila. Cu aju
torul ccestei prese se înlocuiește 
operația de forjare a unor piese 
și scule prin matrițarea la cald.

Ceferiștii de aici sînt cunoscuțî 
ca buni gospodari ai întreprin
derii lor. O serie de utilaje și 
aparate necesare în procesul de 
producție au fost confecționate 
cu mijloace proprii. Comuniștii 
Teodor Soccciu și Troian Julean, 
de pilda, au construit o presâ 
hidraulica care este folosita cu 
o productivitate ridicata la în
doirea tablelor groase și la ma
trițarea pieselor mari. Inscripții
le ce se aplica pe aparatele ce 
se confecționează aici, se exe
cuta acum cu ajutorul unui pan- 
tograf realizat tot cu mijloace 
proprii. De asemenea, a fost a- 
menajatâ o baie pentru argîntă
rea pieselor necesare centrale
lor telefonice, obținîndu-se astfel . ... -- ș|o mai mane conductibrlitate 
rezistența la oxidare.

O contribuție însemnata 
nea liza nea acestor Insta lații

la 

utilaje au adus tinerii ceferiști, 
Lor le aparține șl meritul de a fl 
confecționat, tot eu resurse In
terne, Instalația de radioampli
ficare a întreprinderii.

îndeplinirea șl depășirea pla
nului de producție constituie 
pentru tinerii din brigada Iul 
Nicolae Pâsâricâ 
ploatcrea Minerâ 
prilej de bucurie, 
cîțiva membri ai 
sfirșitul unei zile

de la Ex- 
Petrila un 
latâ-i pe 

brigâzil la 
de munca.

Foto : AGERPRES

Plecarea unui grup de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Romîn

la Moscova
* 

de

După orele 16 999

în ziua de 17 februarie 
plecat la Moscova un grup 
activiști ai Partidului Muncito
resc Romîn în frunte cu tov. 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al C.O. al P.M.R., șeful Secției

In cursul săptămînii trecute 
au fost deschise noi șantiere de 
îmbunătățiri funciare. In regiu
nea Pitești se fac acum lucrări 
de îndiguiri, desecări și irigații 
pe 21 de șantiere, în regiunea 
Timișoara pe 8 șantiere, iar în 
regiunea Stalin pe 5 șantiere. A- 
semenea lucrări au început și în 
regiunile Oradea, Craiova, Hu
nedoara și Regiunea Autonomă 
Maghiară.

Pe cele 41 de șantiere deschise 
de la începutul anului și pînă 
acum a fost executat un volum 
de lucrări de aproape 200.000 
mc, lucrările fiind efectuate în 
cea mai mare parte prin mun
ca voluntară a țăranilor mun
citori. Organizarea de noi șan
tiere prevăzute pentru acest an

de propagandă pi agitație •

G.C. al P.M.R., pentru a studia 
experiența organizațiilor Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, în domeniul propagan
dei.

continuă. Se ameliorează astfel, 
prin îndiguiri și desecări, peste 
140.000 ha și se amenajează 
fentru irigajii încă 64.000 ha. 
n cea mai mare parte proiec

tele pentru aceste lucrări au fost 
întocmite, iar acum continuă 
stabilirea graficelor de execu
ție. Concomitent se desfășoară 
Inventarierea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare executate pînă 
acum, pregătirea utilajului de 
Irigat, organizarea exploatării 
în condiții cit mai bune și eco
nomice a terenurilor ameliora
te, măsuri adoptate la recenta 
consfătuire pe tară privind ame
liorarea fondului agricol prin iu. 
crări de îmbunătățiri funciare.

(Agerpres)

Nu există zi în care sălile clu
bului să cunoască liniștea. Tine
rii pe care dimineața i-am vă
zul în ateliere. în birouri sau 
prin pădurea de sonde își dau 
parcă întîlnire aici la club. în 
întunericul sălii de cinematograf 
sute de priviri se îndreaptă spre 
pata albă a ecranului, dintr-o 
încăpere răzbate zvon de gla
suri, bibliotecara înregistrează 
fișa unui nou cititor..

Pentru că, după orele de pro
ducție tinerii de la schela Băicoî 
desfășoară o intensă activitate 
culturală recreativă.

...brigada repetă
Tov. Niculae Pîrvulescu, 

cretarul comitetului 
ar fi avut destule 
făcut totuși vreme 
asista la repetiția 
drumările sale au 
de fiece dată.
„Sîntem drumeții veseli 
Ce-n grabă am plecat 
Să colindăm cu toții 
Prin schelă-n lung și-n lat"

Drumeții sînt de fapt membrii 
brigăzii artistice de agitație. Ei 
cutreieră secțiile de producție. 
La Băicoi, la Liliești sau la Țin
tea, brigada își spune cuvîntul, 
un cuvînt greu în lupta pentru 
economii, pentru îndeplinirea 
planului de producție.

Alți tineri își dezvăluie talen
tul în cadrul echipei de dansuri 
Aici se întîlnesc de două ori pe 
Băptamînă, la repetiții, sondorii 
Geantă Gherasim și Ion Nico- 
loiu (membri ai brigăzii de 
muncă patriotică pentru reacti
varea sondelor) cu mecanicii 
Victoria Chivulescu și Ion Po
tecă. Printre cei îndrăgostiți de 
frumusețea jocurilor populare o 
aflăm și pe Aurica Șelaiu, res- 
Cnsabila culturală a comitetu- 

U.T.M.

de partid, 
treburi. Și-a 
și pentru a 
brigăzii. în- 

fost prețuite

tînăra bibliotecară Elena Gheor* 
ghe.

— Aveți mulți cititori ?
— 1.650.
Cifra te îndeamnă să desco

peri cum de a reușit cartea să 
pătrundă spre inimile atîtor ci
titori. Căile sînt numeroase și 
variate. Să spicuim la întîmpla- 
re, din bogăția manifestărilor 
desfășurate în ultima vreme l 
recenzia cărții „Departe de Mos
cova", brigada artistică a pre
zentat un montaj din poeziile 
lui Coșbuc, concurs cu 
„Vlahuță pe meleagurile 
triei", seară literară despre 
ra lui Eugen Barbu etc.

La club se citește, seara în 
dormitor se face lectură în grup> 
la colțul roșu din Liliești se ci
tește, cele 34 de biblioteci mo
bile difuzează neîncetat broșuri 
tehnice, romane și nuvele iar 
acolo unde nu sînt asemenea bi
blioteci, pe la sonde, pătrunde 
Elena Gheorghe și cartea își 
manifestă totuși prezența.

Pentru mulți tineri, cartea a 
devenit un prieten apropiat, ne
despărțit. Traian Papuc a citit 
numai în cursul anului trecut 
26 de volume. Tot printre ci
titorii fruntași sînt și 
Molitor, Dumitru Biță, 
sile. Lista ar putea 
astfel pe zeci de file.

Comitetul U.T.M. și-a trecut 
în plan ca 93 de tineri să obți
nă insigna „Prieten al cărții". 
Planul nu a fost îndeplinit.... 
ci cu mult depășit. Insigna esta 
astăzi în posesia a o sută cinci
zeci de tineri și comisia de exa
minare își continuă activitatea.

tema
Pa-

ope-

Isabela 
Ion Va- 
continua

...la țcoală 
ți la universitate

Seară de seară, 41 de utemiști 
ascultă cu atenție explicațiile pro
fesorului, își iau notițe, răspund 
la întrebări. Muncitorii învață. 
Pe Ilie Tătară, frezorul care 
ceva mai înainte participase la 
repetițiile brigăzii artistice, îl 
găsim în clasa a X-a, iar me
canicul Ilie Jiloveanu vine de 
la sectorul din Liliești pentru a 
urma cursurile clasei a VIII-a.

Mai există aici la schela 
Băicoî și o alta formă de învă- 
țămînt : universitatea populară. 
Din cei 86 de cursanți, 34 sînt 
tineri, iar dintre aceștia mulți, 
asemenea strungarilor Gheorghe 
Bunea și Constantin Pășcu sau 
mecanicului Mircea Prună si 
arată a fi dornici de învățătură. 
Nu același lucru se poate spu
ne despre Ion Vasile, Constan
tin Șerban, Petre Semernicov 
care s-au obișnuit să tragă „la 
fit". Purtarea lor nu a rămas 
fără urmări. De curind au fost 
exmatriculați. Rămîne ca atitu
dinea lor să fie serioș discutată 
și de organizația U.T.M.

Și în timp ce unii tineri re
petă, citesc, pictează sau învață, 
alții vizionează un spectacol la 
televizor sau joacă ping-pong, 
șah și popice.

Așa își petrec tinerii de la 
•cheia Băicoi timpul liber.

...în fața șevaletului
Cei patru pereți ai sălii sînt 

plini cu tablouri. Recunoști por
tretele unor fruntași în muncă 
— maistrul sondor Gheorghe 
Stan, maistrul mecanic Vasile 
Ionescu. inovatorul Aurel Pă- 
tulea. Penelul a prins pe pînză 
minunate peisaje petrolifere. 
Cui aparțin toate aceste lucră
ri ? Cine sînt aceia care au ză
bovit ceasuri întregi în fața șe
valetului ? Despre ei ne vorbește 
maistrul Gheorghe Jilâveanu, 
responsabilul cercului de 
plastică :

— Anul trecut ne-am 
numai de pictură. Tineri 
nuța Ungureanu, Eleni ___
lescu. Aurel Stătescu s-an ară
tat dornici sâ cunoască arta mî- 
nuirii penelului, a îmbinării cu
lorilor. în curind cercul nostru 
își va redeschide porțile, dar 
astă dată ne vom ocupa fi 
sculpturi.

angajat ca ptni la .finitul 
acestei sâptAmini «4 colecteze 
10.000 kg.

COST1BA IPATB 
instructor al Comitatului raional 

U.T.M. Pașcani

PRIM MUNCA 
VOLUNTARĂ

De curind, comuniștii de la 
Combinatul chimic din orașul 
Tîrnăveni au luat inițiativa de 
a amenaja prin muncă voluntară 
terenul rezervat unui depozit de 
materiale și a unei noi linii de 
deeovil.

Urmînd exemplul comuniștilor, 
elevii din anul II și III al 
Grupului școlar profesional pe- 
trol-chimie din Tîrnăveni s-au 
angajat să contribuie prin muncă 
voluntară la această acțiune.

Efectuînd 330 ore de muncă 
voluntară, elevii au reușit să eva
cueze de pe terenul în cauză 55 
tone material feros, ajutînd ast
fel ca depozitul de materiale și 
linia de deeovil să fie date în 
folosință cu 2 zile mai devreme.

ION HASAȘU 
funcționar

In frumoose costume naționale două tinere din Dorna Cindreni 
ie pregătesc să meargă la căminul cultural.

Foto i AGERPRES

s-au
800 
fost 
dia-

In anul acesta numeroși tineri 

de la Uzinele „Progresul" Brâita 

frecventează cursurile școlii se

rale. In fotografie un aspect din 

țknpul unei ore.

Foto î N. STELORIAN

artă

ocupat 
ca Le-
Nico-

de 
de

...în împărăția 
celor 5000 de volume

Pâtrundem în împărăția celor 
5.000 de volume. Printre raftu
rile doldora cu cărți o aflăm pe A. CROITORU

Poate fi spălat leopardul
de petele sale negre ?

oare spălat leopardul 
sale negre ? Imposibil, 
temerar, ori de iscusit 

cutezătorul, operați’

In multe gospo
dării agricole colec
tive din regiunea 
Constanța au fost 
luate noi măsuri pen
tru buna desfășurare 
a învățămîniului a- 
grozootehnic de ma
să. în gospodăria a- 
gricolă colectivă din 
comuna Cobadin, toți 
colectiviștii care lu
crează în sectorul 
creșterii animalelor 
urmează cursurile 
zootehnice. In gospo
dăria colectivă din 
comuna Mihail Ko- 
gălniceanu toate lec
țiile de la învăță
mîntul zootehnic se 
țin la locul de mun-

ca și sint exemplifi
cate prin lucrări 
practice ce au loc du
pă fiecare lecție. De 
asemenea, la gospo
dăria colectivă din 
satul Valea Dacilor, 
la cursul de pomicul
tură lecțiile sint ur
mate de lucrări prac
tice cum ar fi stropi
tul de iarnă al po
milor, încorporarea 
de îngrășăminte în 
livezi etc. Pentru sti
mularea învățămîn- 
tului agrozootehnic 
consiliul de conduce
re al gospodăriei co
lective din comuna 
Mereni a organizat, 
după primele lecții, 
un concurs HCine

știe cîștigă" împăr
țind premii cîștigăto- 
riior.

Pentru răspîndirea 
în practica agricolă 
a experienței unități
lor fruntașe și a re
zultatelor cercetări
lor științifice, la că
minele culturale 
ținut aproape 
conferințe, au 
prezentate 1.200 
filme.

In regiunea Con
stanța învățămîntul 
agrozootehnic de 
masă este frecventat 
de aproape 34.000 de 
colectiviști și lucră
tori din gospodăriile 
de stat și S.M.T.-urL

Poate fi 
de petele 
Oricit de 
s-ar arăta 
unea a la Sisif se termină in cele 
din urmă printr-un eșec. Tocmai 
la această chestiune se referi 
unul din proverbele poporului 
englez : „Nu încerca zadarnic sâ 
speli leopardul de petele sale 
negre". Pînă aici lucrurile par a 
fi clare. Intervin însă situații 
din care se vede că unii încearcă 
sâ pună la îndoială chiar și un 
proverb.

Deși proverbul despre leopard 
și petele sale negre este cunoscut 
cel mai mult in limba engleză, 
care după cum se știe o vorbesc 
și nord-americanii, totuși în ima
ginația unora dintre conducăto
rii propagandei capitaliste din 
S.U.A., leopardul poate fi spălat, 
decolorat și apoi recolorat, după 
bunul lor plac, întocmai ca o 
ârpă oarecare. S-ar părea că

Soarta ingrată a apologeților 
„capitalismului popular*

• cA«Uuw 4W- aade ilaxÎMuOiZ, bb

PAMFLET
se înfundă in birou, uită de tot 
ce-l înconjoară, și cu un curaj de 
dresor de leoparzi afirmi : in 
Statele Unite nu s-ar mai putea 
vorbi despre orinduirea capita
listă. Vechiul capitalism a căpă
tat un caracter „popular, uman, 
democratic'' și prin aceasta a 
dispărut I Întocmai ca la circ

reriila ut cauu u crede pe 
oameni proțti in itere lă echi- 
ralne a orinduire ncială cu 
o... plăcintă pe care orice ecr 
maior, oricil de puțin talentat ar 
ti o face lă dispară strecurind-o 
sub mined ? Tentația de a~i pâ- 
căli pe cititori pornește de la o 
constatare amară — ce~i drept

— de asemenea a revistei: „Cu- 
vintul capitalist este asociat cu 
noțiunea de exploatare, imperia
lism și colonialism". Dibacii de 
la foreign Affairs" atacă în 
acest moment chestiunea în pli- 
nul ei : dacă o să schimbăm de
numirea de capitalism, atunci 
poate că nu o să se mai pună 
pe socoteala Statelor Unite noți
unile de exploatare, imperialism 
și colonialism. Cită dibăcie, do
tat te. talent, dar mai cu seamă 
îndrăzneală ! Și revista operează 
firi re mușcări pe contul cititori
lor, întoarce lucrurile cu capul 
în jos, ca în cele din urmă, se
nin, să conchidă : ,,O Americă 
în care totul este condus de „ca
pitaliști" și în care totul este 
orînduit astfel pentru a le asi
gura profituri maxime nu există

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. 4-a)



înaintat om al zilelor noastre —

De

Fe

seara care le-a vor- 
probleme ale 

romînești. Gu 
printre altele,

Se concep sau au fost deja alcătuite planurile de munci 
pentru noul semestru al anului universitar. Cu acest prilej se 
stabilesc sau au fost stabilite și acțiunile, formele și mijloacele 
menite să ducă la o mai strînsă legătură a studenților cu pro
ducția, la apropierea lor de viața uzinelor.

Studenți în uzină I A devenit un fapt obișnuit. Nu numai 
în cele șase săptămîni de practică, ci în permanență în anii 
de facultate, nu numai politehnicienii, constructorii, legați 
prin specificul profesiunii de producție, ci și filologii, filozofii, 
viitorii artiști ! Căci cei care se pregătesc să lucreze în produc
ție, pe tărirn cultural fi social, trebuie să se formeze după 
chipul moral al celui mai înaintat om al zilelor noastre — 
muncitorul.

„.cei de la 
Politehnică

Politehnica bucureșteană. 
aici au pornit primele inițiative 
și chemarea „Legături perma
nente cu producția 1“

„Lucrăm în viitorul loc de 
muncă, alături de viitorii tova
răși de muncă", — spun stu
denții. In uzină ei au devenit 
de-ai casei... Anul IV mecanică 
a ajutat, în timpul liber, pe mun
citorii uzinelor „Timpuri Noi" 
să monteze motoare Diesel. Tot 
ei, zilele trecute, au efectuat a- 
proa-pe 300 ore muncă voluntară 
în cadrul uzinelor „21 Decem
brie* unde au montat o serie de 
aparate de măsură și control.

Anul III metalurgie, secția ne
feroase, lucrează după amiezile 
libere alături de muncitorii Uzi
nelor „Boleslaw B ierul". Ei aju
tă la elaborarea șarjelor de me
tale neferoase, lucrează la tur
nătorie.

La „Electroaparataj" și „Kle- 
ment Gotwald" îi puteți întîlni 
pe studenții facultății de electro- 
energetică.

„.Și tovarășul Tilea Gh., res
ponsabil cu munca patriotică în 
consiliul Asociației Studenților 
de la I. P. București ne-a enu
merat pe rînd toate uzinele în 
care studenții institutului lucrea
ză în cadrul orelor de muncă 
patriotică. Ei desfășoară o mun
că calificată în profesiunea lor. 
Muncitorii îi privesc pe studenți 
cu toată încrederea și le aprecia
ză sîrguința pe care o depun 
să învețe cit mai bine tainele 
meseriei în care vor lucra după 
terminarea facultății.

— In producție studenții si 
muncitorii se ajută reciproc, se 
interesează unii de munca al
tora — spune Iov. Tilea. 
Voi da doar un exemplu. Stu
denții anului Iii metalurgie, ce 
activează în cadrul cercului 
științific de siderurgie, și-au 
ales anul trecut drept temă ae 
studiu „Construcția unui furnir, 
în care să se topească minereu 
și cu care să se facă experien
țe. La început lucrările păreau 
simple. După ce au executat 
însă proiectul și desenele de 
execuție, studenții s-au găsit în 
imposibilitate de a efeclua 
construcția furnalului, \-a\eau 
tablă, mașini de tăiat și sudat. 
Și nici suficientă experiență 
practică. In ajutorul lor au ve
nit însă tinerii muncitori din 
cadrul uzinei „Mao-Țze dun". 
„Veniți la noi cu desenele, vă 
ajutăm noi" — le-au spus ace
știa studenților.

Și muncitorii împreună cu 
studenții au construit în mai pu
țin de o săptămină furnalul. 
Economiile realizate depășesc 
20.000 lei. Sau alt exemplu. 
Muncitorii sînt bucuroși cînd 
noi le cerem ajutorul spre a re
zolva diferite probleme. Ei ne 
primesc cu drag în mijlocul lor. 
Anul trecut, peste 300 de stu
denți s-au calificat cu ajutorul 
lor în diferite munci ca strungar, 
oțelar, turnător, sondor etc.

Tot din uzină noi luăm spre 
a rezolva în cadrul cercurilor 
științifice studențești o serie de 
teme legate direct de procesul 
de producție. în acest art avem 
în studiu cca. 500 astfel de 
teme. Multe din ele constituie 
subiecte pentru proiectele de di
plomă ale viitorilor ingineri.

Acum este în curs de perfec
ționare o nouă inițiativă; for
marea unor brigăzi complexe, 
alcătuite din muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cadre didactice

studenți, brigăzi ce vor avea ca 
obiectiv principal rezolvarea 
unor teme de inovații prevăzute 
în planul de inovații și rațio
nalizări al întreprinderilor res
pective.

Reținem și ultima sugestie a 
comitetului U.T.M. și a consiliu
lui asociației studenților: „Ua 
schimb de experiență’ între insti
tute pe problema legăturilor per
manente ale studenților ctî uzina 
ar fi foarte util*.

...profesorii 
de mîine

Prezența studenților de la 
cultatea de filozofie fi filologie 
din București în fabrici și uzine, 
ar putea să pară la o privire 
superficială, curioasă, ținînd sea
ma că locul de productie al 
viitorilor absolvenți este școala, 
catedra.

Organizația U.T.M. și asocia
țiile studențești au înțeles insă 
în mod just că facultatea lor 
are nu numai datoria de a for
ma cadre bine pregătite din 
punct de vedere științific și 
pedagogic, ci și oameni care să 
cunoască și să iubească munca 
productivă, care să-i iubească și 
să-i înțeleagă pe cei cu ai căror 
copii se vor întîlni mîine ca 
profesori, să poată transmite co
piilor sentimental dragostei fi 
prețuirii •■pentru munca fizici.

De aceea crearea legăturilor 
studenților cu întreprinderile — 
păstrindu-se specificul jacuității 
— prin trimiterea lor ca acti
viști culturali in umităc ie 
producție, ai se pare Ikna 
nilâ-

AsifeL. studenții FarzltăCi 
filozofie pot fi deseori ini 
p-intre tuserii muncitori ce free- 
reiOeaxâ dnbul Fabricii de in- 
sîrunsente ntscde ^D^naT pre
gătind inspmni programe artie- 

țefti-
O ucUviiate culturali asemă

nătoare desfășoară și studenții 
Facuității de filologie in cadrul 
Uzinelor „Grigore Preoteasa". Ei 
colaborează cu colectivele de 
creație ale brigăzilor artistice de 
agitație din uzină in vederea al
cătuirii de programe și specta
cole comune.

Membrii cenaclului literar 
„George Coșbuc" al Un-oersi- 
tății „C. I. Parhon" ajută în 
mod efectiv cercul literar al Uzi
nelor ,^e«nonâtoare«“ prin par
ticiparea la lucrări și discuții. 
Aceasta s-a răsjrint poziții; fi 
asupra activității studenților in 
cenaclul din facultate. Studenții 
și-au însușit fermitatea criticii 
muncitorești in aprecierea lucră
rilor și au găsit numeroase sur
se de inspirație din activitatea 
muncitorilor în mijlocul cărora 
au petrecut multe ore.

Acțiunea inițiată de comitetul 
orășenesc U.T.M. a oferit unui 
număr de încă aproximativ 70 
de studenți de la aceeași facul
tate, prilejul unei munci cultu
rale intense și folositoare în 
cadrul diferitelor întreprinderi, 
ca îndrumători ai cercurilor de 
„Prieteni ai filmului", „Prieteni 
ai teatrului" etc.

■ HIM CIși viitorii 
artiști

rea, muncitorii vizionau specta
colele lor, veneau la unde oct 
de specialitate. Se tatona tere
nul pentru a găsi calea de cola
borare cea mai rodnică încît și 
unii șt alții să aibă de învățat 
(aurind după aceea a fost sem
nat „certificatul de naștere* al 
„Universității artistice" din uzi
nă. Muncitorii uzinei au primit 
inițiativa cu entuziasm; era o 
nouă posibilitate de a-și lărgi 
orizontul lor cultural. Studenții, 
de asemenea, 
acest nou orile i 
tact cu publicul

s-au bucurat de 
î de a lua con

tact cu publicul spectator încă 
de pe băncile facultății, și încă 
cu un public spectator foarte 
exijgedl.

S-au ținut de atunci prieeie 
lecții-spectacole : „Despre teatrul 
lui Caragiate”, în cadml cărora 
a vorbit artistul popcrufa Cos
ta che Antoniu, iar studenții au 
prezentat fragment <En teatrul 
Ju: Garagiale. A urmat apoi o 
lecție-spectacol cu tezrx «Teatral 
roCTuesc contemporan* și se 
pregătește o lecție-spectacol «€e-

Și. treptei, coahxarea devioe 
tna: largă. Guriud. prima bri
gadă artistică de ag iape for
mată din tnimitcri și studenți 
va susține prințul apectaccL Ti
nerii de la Uzinele ^21 Decem
brie* și studenții de la teatru 
au pus mult suflet pentru reu
șita programului care cupr 
aspecte din viața uzinei și 
institutului.

Valoarea aceste: colabc 
este incontestabilă. Studenț i de 
la teatru au simțit «botezul pro
ducției* prin critica exigentă, 
tovărășească a mundtorifer asu
pra spectacolelor prezentate de 
ei. Iar minunatid exemplu de 
muncă și disciplină a! muncito- 

să se facă simțit 
în institut, în rin- 
artiști.

A. V. IEȘANU

ic >cîc -se. -- eu studenți ai Institutului agronomic

In căminz La clubul universității 
bucureștene

Recent, studenții Universității 
„G. I. Parhon* l-au întîlnit ia 
clubul Universității pe compozi
torul Elly Roman 
bit despre unele 
muzicii ușoare 
ocazia aceasta, 
studenții au aflat de Ia compozi
tor cum au luat naștere unele 
cîntece atît de îndrăgite de ei 
cum sînt „Trona trop !*, „Ada- 
Kale*, „Ce tînăr ești, bătrîne 
București !*, „Cîntecul Deltei** 
etc., precum și stadiul în care 
se află viitoarea operetă «Fetele 
din Mulfatlar* în care va fi 
vorba despre viața nouă a tine
rilor colectiviști ai Dobrogei so
cialiste.

In continuare competitorul a 
ăspuns la o serie întreagă de 
Girebâri puse de studenți.

0. DIACONII 
Uudenl

Cine sînt
fruntașii

Dumitru Ălmaț

De 0 săptâmînă, studențM 
șl-au reluat locurile în bănci, la 
cursuri, în biblioteci, în labora
toare. Mulți mai poartă încă pe 
chipuri îmbujoranea zugrăvită 
de vîntul și gerul înă'lțimiilor "ur
cate și străbătute în vacanța de 
iarnă petrecută la Predeal, 
Sinaia, la Poiana Stalin, la 
cui Roșu.

Iar la acest reînceput de 
muncă, perindînd amfiteatrele 
ori sălile de seminarii în orele 
de învățătură, întîlnesc și stau de 
vorbă cu cîțiva studenți fruntași. 
Din cei oare la examene au 
luat notele cete mai bune. ..Cel 
cu nota zece", cum am vrea să 
formulăm, îndrăzneț și cu mîn- 
drie. latăd pe Coste-scu Liviu 
din and II al Facultății de me
canică, secția mașini unelte din 
Institutul politehnic din Bucu
rești. Are 27 de ani, A fost teh
nician la Uzinele „23 August". 
E trimis la studiu tocmai de a- 
ceastă mare întreprindere 
care-și pregătește cadre noi. 
Costescu Liviu își îmbină sprîn- 
cenele-i negre și, zîmbind ușor, 
se destăinuia cu glas domol :

— In anul I mi-a 
greu. A trebuit să 
de la început. Dar 
tovarășii profesori. Am condiții 
optime. Trebuie să învăț foarte 
bine. Uzina mă așteaptă.

In anul III al Facultății de 
electrotehnică și energetică, în- 
firip o discuție cu doi fruntași. 
Primul, Selinschi Igor; al doiilea 
Marin Victor. Cînd absolvea, în 
1951 Școala medie tehnică din 
Orașul Staiin, Selinschi abia cu
teza să viseze c-ar putea studia 
și politehnica. A lucrat șase ani 
la Cîmpina. Iar acum se specia
lizează ca inginer care va lucra 
cu turbine, cazane, motoare e- 
lectrice. Clipește rar șH 
ochii albaștri, buni.

- Cel mai important moment 
din viața mea de pînă acum a 
fost momentul cînd am aflat 
c-am reușit la admiterea în 
politehnică. Parcă mi s-a des
chis o ușă spre o cale ce urcă 
pe un vîrf de munte. Cum urc ? 
Bine. Adică din ce în ce mai 
bine. In sesiunea asta am luat 
la fizică nucleară nota 9, iar la 
hidraulică și mașini hidraulice

la 
La-

fost mal 
le iau toate 
m-au ajutat

tid

rilor începe 
tot mai mult 
did viitorilor
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pregătirea 
studenți ci 
din orașul

„Fără frecvență

Orâ de desen. O mater’e foarte 
lmpc~tontă pentru 
viitori or ingineri. 
Institutului politehnic

Stolin

» he

ikS—«e *
— l. —i Lni,

nota 10. Mă interesează index 
sebi problema turbinelor. Invc 
învăț, zi de zi. li dau zor m< 
reu. Știți, eu vin din Cîmpin 
iar la Brazi construim o noi 
termocentrală...

Spune asta cu atît firesc, < 
atîtâ încredere. Și așa, prin r 
știu ce straniu mecanism a| m 
moriei, îmi amintesc afișele 
pite pe culoarele universității 
ultimul meu an de studiu. „Ur 
versitatea conferă diplome, d 
nu are nici o obligație față i 
plasarea Jicențiaților...* Mă s< 
tur de gîza neplăcută a aces' 
aduceri aminte și mă adres 
celuilalt fruntaș din anul III 
Facultății de electrotehnică 
energetică : Marin Victor. A 
crai la termocentrala din Pai 
șeni, ca mecanic de pompe 
mașinist de turbină. N-are, 1 
tuși, decît 23 de ani. îmbină 
făptura lui tinerețea cu eleg< 
ța și demnitatea ținutei. Iți fa 
plăcere să te gîndești că pe 
trei ani ai să-J întîlnești în sa 
petă, conducmd o lucrare int 
nouă termocentrală. Pentru e; 
mene a învățat zi de zi, dar <i 
ales de la începutul kii dece 
brie. Citește de cîte două-1 
ori un capitol. Se ajută cu 
legii din grupă, ori din cărr 
Și pe dinsul II cheamă, ftoruM 
marile noastre construcții- • 
surprind în vorba și In gindul 
acea pornire tinerească, avi 
tată, generoasă spre faptă 
folosul tuturor.

Imi continui peregrinarea, 
o plimbare pe o alee cu tin 
vlăstare de stejar.

Jatâ-d pe Alexe Alexandru 
anul I al Facultății de mater 
ticâ-fizică a Universității „C 
Parhon". Imi povestește :

— Îndată ce-am intrat în Șc 
la medie la Turnu Severin 
început să lucrez problem 
din „Gazeta matematică și 
zică". Am trimis rezolvările, 
propus și probleme. Unele s 
și publicat. Așa s-a născut 
mine pasiunea pentru mater 
tică. Și sînt recunoscător f 
fesorilor din școala medie 
m-au încurajat și îndrumat 
calea asta.

Alexe e un tînăr ordonat, 
ticulos. Cu creionul în mină 
descifrează notițele îndată d' 
curs, cum ajunge, în cămin, 
vață în fiecare zi. Simte o c 
sebită plăcere să adîncec 
orice chestiune -și să rez< 
orice problema. își ajută 
plăcere colegii cînd se 
încurcă In cite o rezolvare 
incikitâ.

Dar Alexe Alexandru nu i 
să fie un specialist îngust, 
tește, cu interes. 
Vede spectacole, 
mult problemele 
științific.

Cei intilnîți de 
stă scurtă peregrinare prin 
două mari instituții de înv 
mint superior, nu sînt p< 
fruntașii fruntașilor. Nu 
chiar numai cu nota 10. 
sînt, desigur, dintre cei mai t 
Și slăvesc prin vădirea mi 
lor, pe toți cel foarte buni 
care nu l-am întâlnit și nu le 
notat numele aici.

Toți merită un salut, pe 
©e-au realizat și ce sînt azi, 
mal ales, pentru ce vor rec 
șl vor ff mîine, pe șantiere 
uzine ori în sălile de clasă,

și literat 
II preoc 

de socia
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Casa de cultură a studențilo
„Grlgore Preoteasa"

cu frecventă
9 • la examene !

La început legăturile studenți
lor de la teatru cu Uzinele „21 
Decembrie" au fost mai timide. 
Aceasta a fost cu un an în urmă. 
Studenții au vizitat întreprinde-

Abia a început semestrul ; bibliotecile sînt însă viu solicitate 
învățătura începe doar din primele zile ale semestfu+ui i

An de an a crescut numărul 
inginerilor ridicați din rindu- 
rile muncitorilor și tehnicienilor, 
care, paralel cu munca in pro
ducție s-au pregătit la cursurile 
fără frecvență din Institutul Po- 
litehnic-Orașul Stalin. Nume
roase cadre inginerești pregătite 
la aceste cursuri lucrează in pre
zent în marile întreprinderi din 
Orașul Stalin, Cluj, Timișoara 
etc.

In acest an universitar, ca ur
mare a măsurilor luate de către 
partid și guvern pe linia îmbu
nătățirii învățămintului seral și 
fără frecvență, de cultură gene
rală și superior, numărul stu
denților de la cursurile fără frec
vență din Orașul Stalin a ajuns 
la peste 700.

In aceste zile studenții de la 
cursurile fără frecvență sînt în 
plină sesiune de examene. Firesc 
ar fi fost (avînd în vedere nu
mărul mare de studenți de la 
cursurile fără frecvență) să întil- 
nim pe culoarele institutului, în 
amfiteatre, la laboratoare, acel 
freamăt, acea atmosferă specifică 
sesiunilor de examene.

Ce am găsit, însă ? Ici-colo 
cîte un student de la „fără frec
vență*, care aștepta să intre la 
examene... Și în rest, liniște.

Situațiile statistice de la rec
torat și de la decanate ne-au 
lămurit în parte nedumeri, 
rea. în această sesiune sa 
prezentat la examene un număr 
redus de studenți. Din 115 
studenți înscriși la Faculta
tea de industrializarea lemnului 
(cursuri fără frecvență) s-au 
înscris la examene (înscrierea 
este facultativă) doar 30, din cei 
369 de studenți de la Facultatea

la

de mecanică s-au înscris 193. iar 
de Ia Facultatea de silvicultură 
din 234 studenți au dai examene 
pînă in prezent 71 de studenți. 
Fără îndoială ci pe parcurs s-ar 
putea ca și alții să prezinte ce
reri de înscriere la examene. 
Dar aceasta nu schimbă radical 
situația.

Ce nu înțeleg 
unii studenți

Cei care nu s-au prezentat
examene (cel puțin la 1-2 exa
mene din cele 7-8 cite au fost 
programate in această sesiune) 
invocă diverse greutăți „obiec
tive* : lipsă de timp, motive fa
miliare. Alții afirmă că și-au a- 
mînat intenționat examenele pen
tru sesiunea din vară pentru că 
au mai mult timp la dispoziție 
să se pregătească mai temeinic 
și la lucrările de laborator. A- 
cești studenți au scăpat din ve
dere un element esențial și anu
me că sesiunea din vară va fi 
cu atît mai grea cu cît își ami
nă mai mult examenele din a- 
ceastă sesiune, că lăsind pentru 
vară un număr prea mare de 
examene nu se vor putea pregăti 
temeinic pentru nici unul din ele.

Realitatea ? Studenții au mare 
dragoste pentru învățătură, dar 
mulți dintre ei n-au știut să se 
acomodeze acestei situații: 
munca în producție și studiu pen
tru facultate. Ei trebuiau aju
tați. în primul rînd de către in
stitut.

Ajutor... pe jumătate
Cei drept, conducerea In

stitutului politehnic din Ora
șul Stalin a avut ca o preocu-

pare ajutorarea studenților d* 
la cursurile fără frecvență. 
Ș au organizat cercuri de studii 
la materiile mai dificile. mate
matică. rezistența materialelor, 
teoria mecanismelor, termilehni- 
că etc. Aceste cercuri au func
ționat odată pe sâp'.ămină. Pen
tru ca stodențu să aibă posib'li- 
tatea de a efectua lucrări prac
tice în laboratoarele institutului, 
sub supravegherea Cadrelor di
dactice, au fost stabilite anumite 
zile in care personalul iabora-

forme de ajutorare. Institutul n-a 
finet legătura cu întreprinderile, 
cu organizațiile U.T.M. și comi
tetele de întreprindere pentru a ie 
cere sprijinul in mobilizarea stu
denților la aceste forme de stu
dii și pentru a le crea condițiile 
necesare să le poată frecventa 
cu regularitate. Nici cu studenții 
n-a stabilit un contact permanent. 
O adunare generală cu toți stu
denții de îa fără frecvență în care 
să se fi analizat stadiul la care 
au ajuns cu pregătirile pentru

Cîteva concluzii pe marginea sesiunii 
de examene la cursurile „fără frecvență" 
de la Institutul politehnic-Orațul Stalin

toarelor stă la dispoziția celor 
de la fără frecvență. De aseme
nea, pentru lămurirea probleme
lor mai dificile s-au organizat 
periodic ore de meditații și con
sultații. !n limita în care stu
denții de la cursurile fără frec
vență au avut timp liber, ei au 
avut posibilitatea să participe la 
cursurile de zi. Ajutorul institu
tului acordat studenților de la 
cursurile fără frecvență a fost 
complectat prin litogratierea ma
jorității cursurilor.

în aparență institutul a făcut 
foarte mult în direcția ajutorării 
studenților de la fără frecvență. 
Aceasta în aparență. Dar ceea 
ce era mai esențial n-a făcut: 
n-a urmărit în suficientă măsură 
participarea studenților la aceste

examene, greutățile pe care«... le 
•u, ce forme de ajutor solicită, 
ar fi clarificat multe din aceste 
probleme.

Lucrurile nu pot 
merge de la sine...
Am discutat cu membrii comi

tetelor U.TJW. din două mari u- 
zine din Orașul Stalin : „Trac
torul" și „Steagul Roșu*. In a- 
ceste întreprinderi lucrează ma
rea majoritate a studenților de 
la Facultatea de mecanică 
(cursuri fără frecvență) din In
stitutul politehnic—Orașul Stalin. 
La întrebarea noastră : „Cum 
v-ați ocupat de tinerii care în

vață la cursurile fără frecvență" 
tovarășul inginer Vasile Gu’șu, 
membru în comitetul U.T.M. de la 
Uzinele „Tractorul", ne-a răs
puns foarte succint: „Practic 
n-am făcut nimic*. Același răs
puns l-am primit și de la tova
rășul Constantin lonescu, mem
bru în comitetul U.T.M. al uzi
nelor „Steagul Roșu". Mai mult, 
acești tovarăși nici măcar nu-i 
cunosc personal pe toți studen
ții de Ia fără frecvență. Lipsa 
lor de preocupare față de tinerii 
care urmează cursurile fără frec, 
vență, au motivat-o cu diferite 
„argumente" ; au avut multe 
sarcini de îndeplinit în ultima 
perioadă, s-au ocupat mai mult 
de acei tineri care urmează 
cursurile serale și fără frecvență 
la școlile medii etc., etc. Dar 
realitatea care a reieșit acum 
după primele examene, dovedește 
cu prisosință că trebuia să se 
preocupe cu multă seriozitate și 
de studenții de la cursurile fără 
frecvență. Membrii comitetelor 
U.T.M. din aceste întreprinderi 
au considerat însă că și-au în
deplinit sarcinile în aceasta di
recție odată cu înscrirea la cursu
rile fără frecvență a unui nu
măr destul de mare de -tineri. Ei 
au considerat, nejustific t. că 
lucrurile vor merge de la sine, 
că ei nu mai trebuie să intervină 
cu nimic.

Acești tineri aveau nevoie de 
foarte mult ajutor Ei nu merg 
la cursuri, nu participă la semî- 
narii și din această pricină în- 
tîmpînă destule greutăți în însu
șirea cunoștințelor. S-a dovedit 
că unii dintre ei nu știu să-și 
planifice timpul, nu știu să stu
dieze. Or, organizația U.T.M. le

putea da un ajutor prețios îi 
ceastă direcție. Putea orga 
schimburi de experiență, întî 
între inginerii din uzină pr 
niți din rîndurile muncitorilc 
tehnicienilor și actualii studi 
De asemenea, s-ar fi putut o 
niza chiar in incinta uzinelor 
me concrete de într-ajutorai 
acestora (consultații, medit 
ceri nd ajutorul inginerilor și 
nicienilor. Organizațiile U-' 
din întreprinderi ar fi trebui 
țină o legătură permanentă 
organizația U.T.M. și Asoc 
studenților din institut pentr 
împreună să găsească formi 
mai eficiente de ajutorare < 
cestor studenți : studiul in 
mun cu studenții de la curs 
de zi, împrumutarea noti 
etc.

Sesiunea de examene se va 
cheia in curînd. Concluziile i 
aceste examene trebuie să co 
tuie punctul de plecare pe 
luarea unor măsuri eficiente, 
nite să sprijine pe studenți 
la cursurile fără frecvență, 
impune ca o necesitate imet 
organizarea unei adunări g 
rale a tuturor studenților d 
fără frecvență, la care să 
ticipe conducerea uzinelor 
institutului, comitetele U.' 
din întreprinderi și în care s 
analizeze cu seriozitate rezi 
fele obținute Ia examene; 
mele și metodele prin ore a 
studenți pot fi ajutați penti 
muncă • calitativă mai rid» 
pentru a respecta principiu 
a, învăța ritmic, persevereni 
chilibrîndu și efortul pe tot 
cursul anului universitar.

FLORIAN BOf



Un important congres 
științific

Cind socotești 
colegii drept 

„rivali“

Acad. Elie Carafoli 
despre Congresul 

unional de mecanică 
teoretică și aplicată 

care a avut loc 
la Moscova

M-am gîndlt, citind articolul 
„Egoismul4*, la mine, cel de ieri. 
Am făcut școala elementară in
tr-un sătuc de pe malurile Mu
reșului. în clasă învățam cu Ze- 
novie, vecinul și prietenul meu. 
Și eu și Zenovie învățam bine. 
Dar cind mă întorceam acasă 
părinții mei îmi spuneau mereu:

— Ești mai slab decît Zeno
vie ! Rupi bocancii degeaba la 
școală!

Nu pricepeam. Amîndoi aveam 
la toate materiile nota zece. O 
notă mai mare nu puteam lua 
nici eu, nici Zenovie. Singura 
soluție era să-1 fac pe Zenovie 
să ia o notă mai mică decît 
zece.

In sufletul de copil prindea, 
tot mai adine rădăcini, egois
mul. Pe Zenovie, de unde la în
ceput îmi era prieten, am în
ceput să-1 urăsc. Din pricina lui 
eu nu puteam să le dovedesc 
părinților că aș fi fost chipurile, 
singurul în toată școala, care 
învățam bine. Voiam cu tot 
dinadinsul să-l înfrunt și pe el 
și pe ceilalți coleg], să le arăt 
că știu mai multe decît ei. Dacă 
vreunul dintre colegi, ascultat de 
profesor, se încurca la vreo ma
terie, îmi zvîrleam dintr-o dată 
mîna cu degetele întinse în aer: 
„Spun eu !“, și inima îmi ridea 
de bucurie cînd colegul obținea 
o notă mică. Știam că, la primul 
prilej, tata le va spune cu mîn- 
drie răutăcioasă părinților săi :

— Am auzit ca al vostru e 
cam slăbuț la carte...

Mi-amintesc că cea mai mare 
bucurie ia școala din sat am 
trăit-o la sfîrșitul unui an șco- 
laf cînd Zenovie, temutul meu 
„rival" s-a îmbolnăvit, iar eu am 
luat, singur, premiul I.

Ca și Ortansa. eu nu aveam 
prieteni. Cu un prieten trebuie 
să fii sincer, să-i împărtășești 
toate gîndurile și bucuriile tale, 
să-i ceri sfatul... Dar puteam eu 
să-i vorbesc cuiva despre bucu
riile mele cind ele se bazau pe 
insuccesele altora, despre dure
rile mele cind ele erau pricini- 
te de bucuriile altora ? Eram ea 
în stare să ajut sincer pe cine
va știind că in felul acesta 
mi-aș fi creat inel un -■ 2 * 
la „postul" de premiant? C;r± 
mai tîrziu. am dat examer ’a 
școala pedagogică, mă uitam 
în dreapta și in stingă. ta cei
lalți candidați și îmi doream dm 
suflet să cadă toți la exame
să reușesc numai eu.

Mi-a fost greu să înțeleg <pc- 
de ce noii colegi cu care învă
țam la școala pedagogică se a- 
propiau cu inima deschisă de 
mine, Incercînd să ma ajute, să 
mă dezbar de tarele ce le a- 
veam. „Ce bine le-am făcut eu?" 
mă întrebam șt multă vreme 
n-am crezut în sinceritatea lor. 
îi socoteam prefăcuți ca și 
mine.

Știu, Ortansa, e greu drumul 
spre înțelegere al egoistului 1

Odată Reghin unul dintre noii

mei „rivali" la învățătură s-a 
oferit să mă ajute la o recenzie 
pentru o seară literară. I-am în
tors spatele:

— Cunoști tu mai bine decît 
mine pe Sadoveanu ?

Intr-un cuvînt nu ajutam pc 
nimeni și nici nu voiam să pri
mesc ajutorul nimănui. Ca șl 
Ortansa, nu-mi dădeam seama 
că în fond eu primeam zi de zi 
ajutorul colegilor mei, al profe
sorilor, al școlii.

Am trăit totuși în această 
școală o zi de răscruce. Organi
zația U.T.M. din școală a pus 
atitudinile mele în discuția unei 
adunări generale deschise. Era 
acolo și fata de care la cei 17 
ani ai mei eram îndrăgostit, era 
și Reghin „rivalul”, erau șl pro
fesorii care mă prețuiau atîta 
pentru voința cu care învățam._ 
Dar toți, fără nici un ocol mi-au 
arătat tarele din caracterul meu.

— Așa cum ești nu te putem 
iubi, mi-au spus ei. Zadarnic iți ■ 
spui că n-ai nevoie de aluforu! 
nostru... Ai, și încă foarte mult 1 
llașa...

M-am gindit m-am frăniintat. 
simțeam cum inima mea. adine 
răscolită, zvicnea. zbătindu-se
in piept ca o pasăre prea mult 
închisă in colivie.

Necaz oe miae însumi ? Mul-
țurniri ? Ntwni dădeam iacă ,
seama. Toate cite mi-au fost
spuse căzuseră ca o ploaie râco-
ritoare de vară peste un ogor 
uscat și prăfuit- $i totuși gin- 
dul unei schimbări totale nu pu
sese ineă sXipinire pe toate ac
țiunile meie Dar ajutorul tova
rășilor mei na s-a sfirșit odată 
ca adunarea aceea, ci a conti
nuat pe w napul dt am fost 
impreană-

Acm si at i avă tătar. Mă fta- 
dese ea mâaa striasi ce s-ar fi 

ca mae daci aș fi ră
mas un eeori:: As fi pătat ea 
oare, strtdandi să să-au rr-piu 
cesc datum, să-i ajat dta mr- j 
mă pe deaa bb să se orare 
de caftară. cxîttaM tataia ti 
ta soMetaf tar trtxMvf Wraoa. 
se să-i ajut să crească ca vw- 
tari cams tartari ai anilii 
tai?

Ajutați ca grijă & cl dxri 
ie ctautivaf ia care taxați Or- 
uasa va atange, ca siguranță. 
1a ace.’eași ccav ugerî la care 
oa ata» și ea.
\ tai ic mai meschin decît. ur

ând ta viată, să te și pregătești 
să tragi driadată seara după tine 
peatrw a aa vea și alta. Am 
vrea ca Ortansa si reflecteze 
ad;nc asupra propriului ei ca
racter și să iațeieagă că este, 
ta primul rtad. ia taleresta ei să 
se schimbe, să devină • altă 
Ortansâ ca aceeași dragoste 
pentru carta dar și cu na carac
ter frumos, demn de apreciat

GRI GORE ILA ȘA 
învățător

O delegație de oamenii 
știință romîni. In frunte 
acad. Elie Carafoli, directa, 
rul Institutului de mecanică 
aplicată „Tralan Vuia' al Aca
demiei R.P.R., a participat la 
Congresul unîonal de mecanică 
teoretică și aplicată care a avut 
loc între 27 ianuarie și 3 februa
rie la Moscova. Intr-o convorbire 
avută cu un redactor al Agen
ției „Agerpres" acad. Elie Gara- 
Mi a declarat următoarele în 
legătură cu desfășurarea acestei 
importante manifestări de inte. 
res internațional:

La congres s-au făcut comuni
cări și s-au purtat discuții asu
pra unui cîmp vast de preocupări 
ale mecanicii. Toate s-au desfă
șurat la un înalt nivel, ele fiind 
de mare actualitate pentru apli
cații la cele mai noi realizări 
ale științei și tehnicii printre 
care trebuie să amintim de sa
teliți ș( rachete cosmice, dome
niu în care, după cum se știe, 
savanții și inginerii sovietici au 
dat un strălucit examen. Lucră
rile congresului au oglindit fap
tul că organizarea și dezvoltarea 
cercetărilor științifice in U.R.S.S. 
au atins un stadiu foarte înain
tat, așa incit rezultatele remar
cabile obținute pina acum sint 
explicabile. S-au remarcat tine
rii cercetători sovietici in 
mde cele mai moderne 
diverse, care îmbogățesc 
moaie! știute: mondiale.

Delegația romînă la 
congres — a arătat In cont: 
re acad. E. Carafoli — a fost 
primită cu multă căldură. Comu- 
nicărite ddegablor 
fost foarte txne 
prezentat o coc 
rezistența micim 
pezEșdale in cu 
elaborata in c 
Năstase, proă l 
prezentat o cc

de:

Cinematografe
București, Gh. Doje, Al. Sa. 

hiia : Secretul cifridui; Flacăra : 
N-a fost în zadar; Magheru, 
Maxim Gorki : Mai tare ca moar, 
tea; V. Alecsandiri, Lumina, 
Drumul Serii : Voci în insulă; 
Patria, I. C. Frimu, Va6ile Roaltă, 
Miorița : Ultima noapte pe „Ti
tanic" ; Elena Pavel : Fata Că
pitanului ; Central : Poemul mă
rii ; Victoria : Jucătoarea de bas. 
chei; 13 Septembrie ; Soarta u- 
nai om; Timpuri noi: Program 
de filme documentare fi de de
sene animate ; Tineretului, G. 
Bacovia : Avalanșa; Republica, 
înfrățirea între popoare, Liber
tății, 1 Mai: Enrico Caruso; 8 
Ma-rtie, Awed Vlaîcu : Singe alb; 
Al. Popov : Vlnătorii de tigri; 
Grivița : Lady Hamilton; Cultu
ral: Micuța; Unirea: Ștrenga
rii; C. David: Fata cu ulciorul; 
Munca : Ceasul s-a oprit la mie- 
tul nopții; Arta, Dorica Simo:

Revolta P eonilor; T. Vied im L 
rescu : Pentru 100.000 de mărci; 
Moșilor : Melba; 23 August:
Mizerabilii ; 16 Februarie: Hai
ducii din Rio-Frio; Popu 
Iar, Volga, N. Bălcescu : Des. 
pre prietenul meu; M. Bmine- 
scu: Părrnrt și copil; 8 Mai; 
Mumu; G. Coșbuc: întâlnire cu 
viața; Olgia Bancic •. LiU; 30 
Decembrie : Sabie și zar; B. De
lia vrancea : Amnarul fermecat; 
Clubul „Boleslaw Bi-eruri : Fata 
tn negru.

In lupta pentru realizarea de 
cit mai multe economii Vio
rica lermendi de la Fabrica 
„Solidaritatea" Oradea se 
numârâ printre muncitoarele 
fruntașe. Luna trecută ea a 
economisit 439 decimetri 

pâtrațl de piele.

La standul de cărți din secția sculerie a Uzinelor „23 August" tinerii găsesc ultimele cărți 
apărute.

Foto : N. STELORIAN

COMUNICAT
despre a lll-a țedințâ a Comisiei Permanente 
C.A.E.R. de colaborare economică fi tehnico- 

ftiințificâ in domeniul industriei 
alimentareuțoare fi

între 8 șl 12 februarie a. «. 
a avut loc la Praga ședința Co
misiei Permanente C.A.E.R. pen
tru industria ușoară și alimen
tară.

La ședință au luat parte de
legațiile Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Cehoslova
ce, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Polo
ne, Republicii Populare Romîne, 
Republicii Populare Ungare. 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, precum și observatori 
din partea Republicii Populare 
Chineze, Republicii Populare De
mocrate Coreene și a Republi
cii Populare Mongole.

La ședință s-au dezbătut pro
bleme principale referitoare la 
dezvoltarea pe mai departe a in
dustriei ușoare și alimentare. 
Comisia a dezbătut și aprobat 
măsurile cu privire la dezvol
tarea producției de țesături și

încălțăminte pînă în 1965, rele^ 
ratele și recomandările grupelor 
de lucru cu privire la coordonarea 
planurilor de cercetări științifice 
din industria textilă, industria 
de pielărie, încălțăminte și in
dustria alimentară, referatele și 
recomandările cu privire la prin
cipiile schimbului reciproc de 
mostre și modele de produse ale 
industriei ușoare, precum și re
feratul cu privire la dezvoltarea 
tehnicii din diferite ramuri ale 
industriei. Comisia a analizat 
problema îmbunătățirii indicilor 
calitativi în industria bumbacu
lui, industria de pielărie și in
dustria zahărului. Comisia a a. 
probat planul de lucru pe anul 
1960 și a analizat diferite alteI960 și a analizat diferite 
probleme.

Dezbaterea problemelor 
desfășurat într.o atmosferă 
prietenie șl deplină înțelegere.

s-a 
de

prcble. 
și mai 

patri-

acest
:nua-

Comunicat

Azi se deschide la Squaw Valley 
a 8-a ediție a Jocurilor Olimpice 

de iarnă

Tn zilele de 14—16 februarie 1960 a avut loc la Budapesta 
cea de-a Il-a Sesiune a Comisiei Mixte Guvernamentale de Co
laborare Economică rornino ungară.

Schimbările importante care au avut loc In economia națională 
din cele două țări pe drumul industrializării socialiste permit 
dezvoltarea continuă a relațiilor lor economice.

Tn urma discuțiilor s-a stabilit ca Republica Populară Romînă 
să livreze Republicii Populare Ungare printre altele: utilaj pe
trolifer și de rafinării, utilaj de construcții, autocamioane, ma
terial rulant de cale ferată, produse chimice etc.

R.P. Ungară va livra R.P. Romine utilaj energetic, mașini- 
unelte, utilaj pentru industria alimentară și minieră, material 
rulant de calc ferată, autovehicule speciale etc.

Au mai lost stabilite prelucrări reciproce in industria siderur
gică, precum și linele schimburi de laminate.

Prin hotărîrile adoptate la actuala sesiune au fost create pre. 
misele ca volumul schimburilor de mărfuri în următorii 5 ani 
să crească cu 100 la sută față de perioada anterioară.

Lucrările sesiunii s-an desfășurat îirtr-o atmosferă de priete
nie și înțelegere deplină. Protocolul de încheiere a lucrărilor 
actualei sesiuni a fost semnat din partea romînă de tov. Ale- 
tandru B'rlădeanu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romine, iar din partea ungară de tov. Antal Apro, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R-P. Ungare.

Cupa orașului
București" 
la hochei 
pe gheață/.i localitatea Valley

dm S.U.A. se deschide astăzi 
cea de-a 3-a ediție a Jocurilor
Oiizipive de iarnă, tradiționala
competiție care resaețte din pa- 

\rz ani pe maeștri
de iarnă din intrea-

Jocările Olimpice de 
lost inaugurale in 

1924 la CLcmonix și s-au 
arat opui la Saint Moritz 

UMd), Lake Plzrid (1932), 
ueA Parteakirciien (1936). 

Mariiz 11943), Oslo 
') R Cortina d’Ampezzo 

93d). Ca prilejul celei de-a 
ediții aa participat pentru 

\xa oară la Olimpiada de 
nâ sportivii sori*îlG. cere au 

atunci va strălucit suc- 
j, cucerind cel mai mare nu- 
ir de medalii de aer fi locul 

imit ia doscmerAnl pe națiuni.
Ce și Olimpiadele de rară, 

Jegurile de iarnă, seu ..Olimpia
dele albe", cum li se mai spune, 
sint o expresie • năzuinței spre

pace și cunoașterea reciprocă a 
tinerilor sportivi din cele cinci 
continente ale planetei noastre.

Jocurile de la Squaw Valley 
vor prilejui o pasionantă con
fruntare intre cei mai buni ho- 
cheișli. patinatori, schiori și să
ritori de la trambulină din 
lume. La marea competiție par
ticipă aproximativ 800 de spor
tivi din 30 de țări printre care 
Anglia. Austria, Australia, R.P. 
Bulgaria Cenada. R. Ceho
slovacă, Elveția, Finlanda, Fran
ța. Germania (echipa unită). 
Italia, Japonia, Norvegia. R.P. 
Polonă. Suedia, R..P. Ungară, 
S.L.A., l .RSS. și alte țări. E- 
^alonat de-a lungul a 11 zile 
(18—28 februarie) programul 
Jocurilor Olimpice de iarnă cu
prinde 27 de probe la patinaj 
viteză, patinaj artistic, schi (pro
be alpine fi nordice), 
sărituri speciale de la 
lină, hochei pe gheață.

biatlon, 
trambu-

ta Jegitxr 
□r de item 
±11. dar sr a

Pe patinoarul artificial din 
Capiialâ începe astăzi cea de a 
doua ediție a competiției inter
naționale de hochei pe gheață 
„Cupa orașului București4*. Ac
tuala ediție reunește la startul 
întrecerii echipele orașelor Buda
pesta, București precum și valo
roasele formații de club Tor
pedo Gorki (U.R.S.S.) și Vzkg 
Ostrava (R. Cehoslovacă). în
trecerile pentru cucerirea trofeu
lui durează 3 zile. In fiecare 
zi sint programate două intil- 
niri. Aslăzi de la ora 17 echipa 
orașului București va intjlni re
prezentativa orașului Budapesta 
iar de ia ora 19 se va desfă
șura partida dintre Torpedo 
Gorki și Vzkg Ostrava, locurile 
vor continua vineri și sîmbătă 
după următorul program : vineri 
19 februarie: Torpedo Gorki— 
Sel. Budapesta (ora 17), sel. 
București—Vzkg Ostrava (ora 

sîmbătă 20 februarie: 
Ostrava-sel. Budapesta

17) și sel. București—Tor- 
Gorki (ora 19).
cursul zilei de miercuri

echipele s-au antrenat pe pati
noarul artificial din parcul „23 
August".

Convorbire între tovarășii 
Janos Kadar și AL Bîrlădeanu

Ne reîntâlnim acum cu tinerit 
regizori sovietici Alov și Nau
mov al căror talent l-am mai 
admirat și în „Tinerețe zbuciu
mata" și „Pavel Korceaghin". 
Noul lor film — „Mai tare ca 
moartea11 — este povestea dru
mului unui grup de tineri spre 
Moscova, spre a participa la 
primul congres al Comsomo- 
lului. Ca și in celelalte filme, 
însuși subiectul are aici și 
un rol simbolic, semnificînd 
drumul greu de lupte și sacrifi-. 
di pe care l-a parcurs tineretul 
comunist, călindu-se în bătălie, 
devenind un ajutor tot mai de 
preț al partidului în marea în
cleștare pentru făurirea societății 
noi, socialiste. Drumul tinerilor 
comuniști oferă regizorilor prile
jul de a desena rapid, din scene 
scurte, pline de miez, un tablou 
vast și elocvent al stării de lu
cruri din vremea aceea, de a 
oferi imagini pline de inedit din 
marea înfruntare dintre clase, de 
a redn situații dramatice, carac
tere deosebiț de interesante. Fii. 
nud începe cu plecarea spre con
gres a lui Feodor, Naște a și Mi- 
tea din depoul în care se sfă
tui seră cum să ajungă mai repe
de la Moscova, cum să-și facă 
datoria pe deplin. Depoul este 
însă înconjurat de gărzile albe 
și, în toiul luptei care începe, ti
nerii comuniști votează delegații 
pentru congres, nu ridicînd ca 
de obicei mîinile, ci ridicînd ar
mele și trăgînd din ele asupra 
mârșavilor atacatori. Nici că M

ai tare ca moartea
putea a se sugera mai plastic 
faptul că Comsomolul s-a născut 
în plin focul bătăliei pentru o 
viață mai bună a poporului ! 
Delegații pleacă pe o locomotivă 
care, pentru a străpunge repede 
încercuirea albilor, trece vijelios, 
spărgind poarta depoului, imagi
ne care sugerează de asemenea 
hoiărirea eroilor filmului de a 
doborî orice greutăți, îndeplinin. 
du ■și misiunea cu orice preț.

Aceasta este de altfel o trăsă
tură de caracter principală a 
eroilor filmului, o ideie de preț 
care străbate ca un fir roșu toa
te întâmplările povestite aici : 
voința neclintită de a învinge, 
de a lua parte la Congresul de 
constituire a organizației comu
niste de tineret care va avea, 
sub conducerea partidului, un 
rol de seamă, in uriașa epopee 
de construire a noii societăți. A- 
ceastă idee capătă o concretizare 
deosebit de plastică și expresivă 
în film. Cel mai pregnant apare 
acest lucru în persoana lui Feo 
dor (interpretat cu sobrietate și 
căldură de tânărul actor E. Bre- 
dun). Atitudinea consecvent re
voluționară a lui Feodor, devo
tamentul lui față de cauza comu
nistă, profundul lui umanism, 
dau chipului său o lumină no
bilă ce atrage ca un magnet pe 
toți oamenii însetați de dreptate 
și adevăr.

lată, de pildă, o scenă foarte 
semnificativă în acest sens. Fu
gind de sub escortă (fusese 
arestat de albi), contânuîndu-fi

Feodor 
dat la 
lr.trâ 

călăuzii

cu tenacitate drumul, 
ajunge la un moment 
o izbă parcă adormită, 
înăuntru și cere să fie 
pentru a trece peste o mlaștină
care-i tăia calea. Mare ii este in’ă 
mirarea cînd, pătrunzînd in izbă, 
își dă seama că a nimerit la o 
nuntă, dar o nuntă de o tristețe 
și o plictiseală apăsătoare. E 
război, sărăcie, oamenilor inima 
nu le dă ghes la petrecere. Dar 
Feodor care e optimist, care are 
încredere in viitorul poporului 
său, deși e urmărit de dușmani

îca
filmului

e îngrijorat de soarta tovară
șilor săi, nu poate suporta cu i- 
nima împăcată acest spectacol. El 
îi molipsește pe toți comesenii 
de veselia lui firească și face ca 
nunta să învie parcă, reușind să 
cucerească sufletele tuturor. 
Pînă într-atât incit însuși gine
rele, împrielenindu-se cu el, ho
tărăște să-l conducă pe drumul 
cel bun, ocolind mlaștina. De 
unde el nu înțelegea mare lucru 
din frământarea dimprejur, con- 
ducîndu-l pe Feodor, cure trecea 
neclintit pe lingă exploziile 
ghiulelor, începe să priceapă 
frumusețea luptei de revoluțio
nar, dreptatea cauzei comuniste 
și hotărăște să se înroleze în Ar
mata Roșie. La care tânăra iui

fi

denia. într-altă zi, urmărit de 
asemenea de albi, Feodor se 
refugiază intr-un gang, in clipa 
cind bandiții sint pe cale sâ-l a- 
jungi, Feodor este ascuns de o 
iată iniîiniiă întâmplător. Mașa. 
înțelegind că ea este o fată de 
moravuri ușoare, Feodor o res
pectă totuși și o consideră om. 
convingind-o să evadeze din mo
cirla în care o azvîrlise societa
tea burgheză. Mașa pleacă in
tr-adevăr împreună cu delegații 
spre Moscova. La un moment 
dat, ajung într-un oraș care este 
ocupat de albi. Prinzând de 
veste că înlr-o sală se află un 
delegat la congres contrarevolu
ționarii îi arestează pe oamenii 
aflcți acolo, anunțînd 
împușca pe toți dacă 
denunța pe delegat, 
salva viața lui Feodor 
de îndeplinit o misiune a cărei 
importanță o înțelesese, Mașa se 
predă, susținând că ea este dele
gata la congres, și e împușcată 
cu cruzime de gardiștii albi.

Luptând cu condițiile vitrege, 
croindu-și drum, tinerii se apro 
pie ,tot mereu de țelul lor înalt, 
dar dușmanii îi pîndesc din toa
te părțile. Astfel mor pentru 
cauză Nastea și Mitia, ceilalți 
doi deleglțți, și însuși Feodor 
este prins de o bandă de chia
buri fi pus ta nd. Dar oeilalp

că-i vor 
nu-l vor 
Pentru a 
care avea

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
In ziua de 17 februarie, Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C C. al 
P.M.S.U., l-a primit pe Alexan
dru Bîrlădeanu, conducătorul 
delegației romine ’.a sesiunea 
Comisiei Mixte Guvernamentale 
de Colaborare Economică romî- 
no-ungare, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne.

Au fost prezenți : Antal 
Apro, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, Jeno Fock, secretar a-1 
C.C. al P.M.S.U., membri ai Bi
roului Politic al P.M.S.U.

A avut loc o convorbire cu 
privire la problemele colaborării 
dintre cele două țări care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Roadele autocriticii 
în muncă

a

luni pentru a-și complecta stp- 
diile elementare și medii.

★
De ta consfătuire au trecut 

cîteva săptămîni. Primele mă
suri au fost luate. S-au redes
chis 7 cercuri de minim tehnic 
și economic la care participă 
toți tinerii din sector, s-a or
ganizat cursul special pentru 
maiștrii. „Ora tehnica a bri
găzii* a prins din nou viață, iar 
toți tinerii s-au înscris la 
cursurile de pregătire pentru 
clasek V-VI! și pentru școala 
medie. Au fost obținute și pri
mele economii de 80.000 lei.

Brigada de proiectant! con
dusă de inginerul utemist Cos- 
tin Rădulescu a terminat și ea 

tra ns forma toru- 
Transforma- 
cu circa 8 
Economisind 
deficitare se

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
Cu ocazia semnării protocolului 
de încheiere a lucrărilor Sesiu. 
nii Comisiei Mixte guvernamen. 
tale de colaborate economică 
roniino-ungară in seara zilei de 
16 februarie a.c. V. Pogăceanu, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Romîne 
ia Budapesta, a oferit o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au luat parte Alexandru Bir- 
lădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, și ceilalți membri ai de
legației romine, Antal Apro, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ungare 
și ceilalți membri ai delegației 
ungare, locțiitori de miniștri 
și funcționari superiori din 
M.A.E. și departamentele econo
mice ale R. P. Ungare.

Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ronaîne, Antal 
Apro, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare, și Csergo Janos, minis, 
trul Industriei Siderurgice și 
Constructoare de Mașini, au 
toastat pentru dezvoltarea cola
borării economice și întărirea 
prieteniei dintre R.P. Romînă și 
R.P. Ungară.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

?a)X
ÎU1

>a

*

bolșevici condamnați, hotărăsc sa 
faci totul pentru a 3aira pa tâ
nărul care avea de dus prețiosul 
mesaj de luptă către congres fi 
U acoperă Cu trupurile lor. Grm 
rănit. Feodor găsește i*ui in ei 
destule puteri pentru * ieși di» 
mormântul în care fusese crun- 
cai de criminali și se târăște cu 
o voință de oțel printre traver
sele căii ferate care ducea 1° 
Moscova. Astfel e găsit de ostașii 
roșii și dus la spital. Nici aco
lo nu vrea insă să răminâ și. in 
ziua congresului, pleacă in cirje 
spre sala in care se adunaseră 
delegații. Congresul salută efor
turile lui eroice, iar Feodor își 
di seama ci toate sacrificiile lui 
și ale tovarășilor săi n-au fost 
în zadar. In locul tovarășilor 
cizuți s-au ridicat alți tineri 
luptători gata să-și facă datoria 
pe deplin sub steagul partidului.

Alături de E. Bredun, care cu
cerește sufragiile tuturor specta
torilor prin jocul lui plin de 
convingere, T. Loghinova, creează 
cu sobrietate și pătrundere 
chipul modestei și devotatei Na- 
stea, iar Elena Lejdei dă mult 
autentic figurii Mașei cea trezită 
ia o viață nouă.

Iată un film care trebuie re
comandat cit mai multor tineri 
ce au de învățat nenumărate lu
cruri, vizionîndu-l.

B. DUM1TRESBW

reproiecUrea 
lui de 10 M.V.A. 
torul va cintlri 
tooe mai puțin, 
unele materiale 
va reduce prețul de cost pe fie
care transformator de 10 
M.V.A. cu cel puțin 160.000 le!.

Primele 
seriozitatea cu care tinerii au 
imbră|ițat

succese dovedesc

acțiunea „Nici un 
leu risipit, fiecare 
cari, hoiărirea cu 
pentru realizarea 
tetar luate.

leu fructifi
care luptă 
angajamen-

Zilele acestea în unul din 
noile blocuri construite pe str. 
K. Marx din orașul Bacău s-a 
oeschis o expoziție de modele 
noi de mobilă din plăci aglo
merate, organizată de Ministerul 
Economiei Forestiere.

★
La clubul Atelierelor C.F.R. 

’ Grivița Roșie din Capitală a 
avut loc, miercuri du-pă-amiază, 
deschiderea expoziției cercului 
cte aeromodelism sub îndruma
rea comitetului A.V.S.A.P. din 
ateliere.

La festivitate au participat 
peste 300 de tineri muncitori, 
pionieri, școlari și membri ai 
diferitelor cercuri de aeromode
lism din Capitală. Au fost ex
puse peste 120 de exponate.

Cei prezenți au vizionat fii* 
mul sovietic „Parada de la Tu

și no44. j

in

<V-

JS

ao

Intr-unui din noile blocuri din Lupeni core o fost dot de curînd 
in folosință funcționează grădinița de copii nr. 3 cu orar 

sâptdmînaL Aici primesc îngrijire peste 30 de copii. V3
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Noi propuneri constructive
La Conferința de la Geneva

Se întărește prietenia
sovieto-birmanâ

RANGOON 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum s-a 
anunțat, U Win Maung, preșe
dintele Uniunii Birmane, a ofe
rit marți seara o recepție în 
cinstea lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
ol U.R.S.S,

Cu acest prilej U Win Maung 
și N. S. Hrușciov au rostit cu- 
vîntări.

Sîntem mîndri că dv. și mem
brii delegației dv. vă aflați în 
mijlocul nostru — a spus preșe
dintele Uniunii Birmane.

Nu sînteți un străin pentru 
noi. Prima dv. vizită a adus o 
contribuție pozitivă la întărirea 
legăturilor de prietenie dintre 
cele două țări ale noastre, iar a 
doua dv. vizită este o manifesta
re a forței acestei prietenii. Vi
zita dv. ne oferă posibilitatea nu 
numai să reafirmăm această prie
tenie strînsă, ci și principiile pe 
care este întemeiată.

cu

Poporul birman urmărește cu 
interes eforturile pe care le de
pun popoarele Uniunii Sovietice 
in vederea dezvoltării marii lor 
țări, a spus în continuare U Win 
Maung. Le felicităm pentru ma
rele progres științific și indus
trial, le felicităm pentru progre
sul social și cultural.

întreaga lume subliniază
satisfacție că marile puteri caută 
o rezolvare pașnică a probleme
lor internaționale existente. Salu
tăm aceste eforturi și sîntem fe
riciți să vedem actuala slăbire a 
încordării internaționale care 
constituie într-adevăr o oglindire 
a înțelegerii crescinde a faptului 
că cele mai importante probleme 
internaționale, oricît de complexe 
ar părea ele, pot și trebuie să 
fie rezolvate pe cale pașnică. 
Tocmai de aceea, salutăm apro
piatele tratative la cel mai înalt 
nivel, care trebuie să aducă re
zultate pozitive.

★

RANGOON 17 — Corespon-
denial Agerpres, AL. GHEOR- 
GHIU, transmite : La 17 februa
rie — cea de-a doua zi a vizi
tei sale in Birmania — N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
persoanele care i! însoțesc, au 
vizitat mausoleul Arzani, unde 
au depus o coroană la mormin- 
tul eroului național al Birma- 
niei, Aung San. Coroana purta 
inscripția : „Eroului poporului 
birman din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Hrușciov*

Apoi N. S. Hrușciov a vizitat 
șantierele de construcție ale In
stitutului tehnologic și hotelului 
care sînt oferite in dar poporu
lui birman de către Uniunea So
vietică.

La institut — care va fi gata 
anul viitor — N. S. Hrușciov a 
fost salutat de Hta Min, recto
rul Institutului, de A. 1. Aliha- 
tiov, reprezentantul principal al

R
Ministerului Construcțiilor al 
U.R.S5. pentru realizarea pro. 
iectelor sovietice în Birmania, 
precum și de profesori ai Insti- 
tttiuJui, de specialiști sovietici și 
birmani, de muncitori birmani. 
Cei de față l-au salutat pe omul 
de stat sovietic cu aclamații : 
„Trăiască prietenia sovieto-bir- 
mană ! Trăiască Hrușciov !".

In cursul aceleiași zile, pri- 
.mul ministru al Uniunii Birma. 
ne, generalul Ne Win. a oferit 
un dejun în cinstea lui N. S. 
Hrușciov și a persoanelor care 
ii însoțesc. Dejunul s-a desfășu
rat intr-o atmosferă prietenea
scă.

Opinia publică și presa din 
Birmania continuă să comenteze 
cu însuflețire vizita pe care N.S. 
Hrușciov o face in această 
țară. Această vizită a fost sa
lutată cu căldură de cunoscuți 
oameni politici, fruntași ai vieții 
cultur'le, ziariști, personalități 
ale vieții publice.

Mulțumind pentru cuvintele 
calde rostite de președintele Uni. 
unii Birmane, N. S. Hrușciov a 
spus în cuvîntarea sa :

Ca și acum patru ani, sînt pro
fund emoționat de atenția cor
dială și căldura care sînt mani
festate la Rangoon, capitala Bir- 
maniei, față de noi, reprezen
tanții Uniunii Sovietice. Consi
derăm că aceste manifestări de 
prietenie se adresează poporului 
sovietic care a nutrit totdeauna 
și continuă să nutrească o sim
patie sinceră față de lupta cu
rajoasă a poporului birman pen
tru consolidarea independenței 
politice și economice, pentru în
tărirea păcii în întreaga lume.

Uniunea Sovietică, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov, salu
tă politica externă de pace a 
Birmaniei, care aduce o contri
buție de preț la cauza comună. 
Adoptarea de către parlamentul 
birman in anul 1957 a unei re
zoluții cu privire la dezarmare, 
la interzicerea producerii și ex
perimentării armelor atomice, 
cu hidrogen fi armelor-rachetă, 
sprijinirea de către Birma
nia a propunerii sovietice cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală, prezentată în O.N.U., do
vedesc că Uniunea Birmană este 
vital interesată în rezolvarea ce
lor mai însemnate probleme ale 
zilelor noastre.

Țările noastre nu numai ci 
coexistă in mod pașnic, ci și slnt 
bune prietene. îngăduiți-mi să 
exprim speranța că actuala vizi
tă va servi cauzei întăririi co
laborării strînse dintre Uniunea 
Sovietică și Uniunea Birmană în 
interesul celor două țări, în in
teresul podi in întreaga lume.

GENEVA 17 (Agerpres). 
TASS transmite : La 16 februarie 
a avut loc la Geneva o nouă șe
dință a conferinței celor trei pu
teri’ în problema încetării expe
riențelor cu arma atomică și nu
cleară. Din însărcinarea guver
nului U.R.S.S. reprezentantul so
vietic S. K. Țarapkin, a prezen
tat noi propuneri importante 
avînd drept scop înlăturarea di
ficultăților de care s-a lovit con
ferința după ce la 11 februarie, 
delegația S.U.A. a prezentat o 
propunere prevăzînd de fapt re
luarea experiențelor cu arma nu
cleară. Noile propuneri sovietice 
permit, de asemenea, să fie Înlă
turate divergențele în problema 
criteriilor în baza cărora urmea
ză să fie trimise echipe de in
specție pentru a cerceta la fața 
locului fenomenele suspecte a fi 
explozii nucleare subterane.

In scopul înlăturării piedicilor 
create de S.U.A. în calea trata
tivelor și dorind în mod sincer 
încheierea cit mai grabnică a 
unui tratat cu privire la înceta
rea tuturor experiențelor cu arma 
nucleară, a declarat S. K. Ța
rapkin, Uniunea Sovietică es;e 
gata să accepte ca în stadiul ini
țial al activității organizației de 
control, in decurs de aproxima
tiv 2—3 ani, echipele de inspec
ție pentru cercetarea la fața lo
cului a fenomenelor suspecte de 
a fi explozii nucleare să fie tri
mise in limitele unor cote anuale, 
asupra cărora să se cadă de a- 
cord, și in baza celor mai simple 
criterii. Un astfel de criteriu, ar 
putea fi după părerea Uniunii 
Sovietice localizarea, adică sta
bilirea locului fenomenului potri
vit datelor furnizate de mai multe 
posturi de control, pe o suprafa
ță de aproximativ pini la 200 
kmp in conformitate cu recoman
dările conferinței din 1958 de la 
Geneva a experților. In zona li
toralului oceanelor și mărilor, 
unde este mai dificil de stabilit 
cu precizie locul fenomenului, 
localizarea poate fi făcută pe o 
suprafață mai mare. Uniunea So* 
vietică propune să se considere 
că nu trebuie supuse inspecții
lor numai acele fenomene locali-

rate care au caracteristicile cla
re ab cutremurelor de pămhit

Noua propunere sovietică pre
vede, de asemenea, ca in cursul 
rrioadei de 2—3 ani, cînd vor 

aplicate criteriile simplificate 
propuse de Uniunea Sovietică, 
comisia de control să poată ela
bora și preciza un complex a> 
criterii mai riguroase, care să 
permită să se deosebeiscă cu 
exactitate exploziile nucleara sub
terane de cutremurele naturale.

Propunerea sovietică ca in 
stadiul inițial al activității co
misiei de control echipe*e de in
specție să fie trimise în baza 
unor criterii simplificate, in le
gătură cu care nu există diver 
gențe intre oamenii de știință 
sovietici și americani, peuni’e ca 
in cazul cînd S.U.A. și Marea 
Britanic manifestă bunăvoință să 
fie puse de acord în curind pu- 
ținele articole care au mai rămas 
ne puse de acord în tratatul cu 
privire la încetarea tuturor expe
riențelor cu arma atomică și a- 
cesta să fie semnat.

Noul „șef zelos 
si accesul

V

Pini nu de mult teologia se 
simțea în largul ei în ce
ruri. Ea promitea celor 

nefericiți pe pămînt o viață fe
ricită „dincolo**, în „împărăția 
lui dumnezeu". Odată însă cu 
posibilitatea zborurilor cosmice, 
cînd oamenii vor păși aevea în 
ceruri, pe alte planete, teologi
lor a început să le cam fugă... 
pămintul de sub picioare. Mă 
rog, calculele științifice mai pot 
să le renegi dacă vrei, dar ce-o 
să te faci cînd oamenii vor 
merge să se convingă cu proprii 
lor ochi că dumnezeu nu stă 
ascuns pe după vreo planetă și 
în ceruri nu există nici un fel de 
suflete omenești care să circule 
după existența lor pămîntească? 
Intr-adevăr, se cam încurcă lu
crurile și teologia a fost pusă în 
fața unor serioase probleme. 
Printre cei ce caută soluționarea 
acestora este și revista vest-ger-

în Cosmos
mană „Quik**. Ea se întreabă, 
chipurile, îngrijorată dacă va re
zista oare sufletul la noile des
coperiri ale științei. Pentru ca 
să asigure un răspuns cît mai 
competent s-a apelat la autori
tatea științifică a profesorului 
Arthur Jores de la Universitatea 
din Hamburg.

Prof. Jores împarte omul în 
trup și suflet și ajunge la cîteva 
concluzii foarte pesimiste cu pri
vire la posibilitatea existenței 
mai ales a acestuia din urmă în 
Cosmos. Pe scurt, concluziile sale 
sînt cam următoarele :

1. Sufletul nu este apt decît 
pe Pămînt, nu și pe celelalte 
planete.

Cercetătorul spațiului cos- 
se aventurează intr-un me- 
pentru care nu este creat 
din punct de vedere mate- 
nici din punct de vedere

O molimă 
veche

In Franța
Publicarea unei culegeri de declarații 

ale lui N. S. Hrușciov 
despre coexistența pașnică

dezarmare extrase dr? Urle 
sale ta Congrese, al XXI-jea al 
P.C.U S- ta Sonet* »:
Suprem al U R-S-S-. ta cadrai 
Adzmărfl Gererae a Orgacrxațîs 
Natinaflor IMta prarr-c și fe 
timpul câ-l:orie: sa’<e pm 

ca egece stat toc
N S- Hrsșctav

PARIS 17 — Cea mai mare edi
tură burgheză din Franța ,.Pk>r.“ 
a publicat o carte intitulată „Ni. 
kita Hrușc:ov. Ce cred eu des. 
pre coexistența pașnică- Zileta 
acestea, cartea va îi pusă în v*n- 
zare la toate librăriile din țară. 
EdițLa este o culegere de decla
rații ale șefului guvernului sovie. 
tic despre coexistența pașnici șl

S.U.A. 
răspun*J^*<e *ta 
ta tntrecX- e 
vieții p-ta’-iae >

Conferința de presă 
a lui D. Eisenhower

2. 
mic 
diu 
nici 
rial, 
spiritual.

Numai un robot care poarta 
în piept instrumente de înregis
trat în loc de suflet — conchi
de profesorul Jores — poale în
treprinde o asemenea călătorie. 
Oamenii — nu 1

Fasăzică, de unde pînă acum 
numai în ceruri sufletul își afla 
împăcarea, de acum înainte ac
cesul lui acolo este strict inter
zis 1 După părerea profesorului 
Jores, deci, omul din caverne nu 
trebuia să pășească afară pentru 
că sufletul său nu și-ar mai fi 
aflat împăcarea, iar Columb mai 
bine ar fi stat frumușel acasă 
decît să cotrobăie pe alte melea. 
guri, descoperind America...

„E necesar ca America să fia 
acoperită !..." îi propuneau ser
vilii săi subalterni „șefului ze
los** din povestirea lui Saltîkov 
— Scedrin. Așa și profesorul 
Jores. Ar vrea ca noile descope
riri științifice care permit omu
lui să pășească în Cosmos să fie 
imediat ,,acoperite". Spre liniș
tea sa și a celor care cred ca eL 
Dar, „șefului zelos** al lui Sce
drin, o vrăjitoare îi scosese din 
cap judecata. Sîntem, deci, în 
fața unui nou „șef zelos**...

O molimă veche reapire 
în Italia, sub forme 
noi. Pe căi mai ocolite 

sau mai fățișe se încearcă 
reînvierea mitului mussoli
nian, sădirea seminței fasciste. 
Mai întli s-a permis reînhu- 
marea cu pompă a rămășițe
lor dictatorului. Apoi, au fost 
restaurate inscripțiile fasciste 
din Forum Italico. S-a per
mis reintroducerea în manua
lele școlare a unor texte 
fasciste, vînzarea unor discuri 
cu discursuri ale defunctului 
tiran. Acum cu sprijinul ofi
cialității se continuă opera 
de „mussolinizare**...

într-o seară de sfîrșit de 
ianuarie, elevii școlilor din 
Roma, membri ai AGIMUS 
(Asociația muzicală studen
țească, organizată sub patro
najul Ministerului Instrucțiu
nii Publice) au fost chemați 
la un concert. Nu era prima 
oară. De astă dată concertul 
căpăta o notă solemnă prin 
faptul că avea loc în audito
riul Radiodifuziunii italiene 
din Farnesina. Povestea înce
pe abia cu programul con
certului. Piesa de rezistența 
era un poem simfonic de 
Barbara Giurrana. Compozi
torul are la activul său nu
meroase poeme cu iz fascist 
printre care și ,JDecirao le- 
gio" (A zecea legiune). Poe 
nud din program nu făcei 
excepție. Titlul său „Patria 
era complectat cu un subtitli 
grăitor și care indica temati
ca: „Ascultînd discursuriU
Ducelui**. Prin urmare elevi 
școlilor din Roma au fosl 
chemați să audieze un poen 

inspirație fascistă, s 
din extazu.
lui Giurrana

cu
împărtășească 
mussolinian al

în astfel de împrejurări jtt
e de mirare apariția unor or 
ganizații neofasciste, a unoi 
tendințe neofasciste în viațt 
politică și socială a Italiei

AL. G.
S. VOINESCU

(Urmare din pag. l-a) 

de fapt*. Chier fi curAntul 
pitaliști este pus în ghilimele. 
Cît de sensibili și sperioși au de
venit apologeții : numai simpla 
pronunțare a cuvîntului fatal le 
și provoacă deranjamente ideo
logice. Grozav mai urăsc redacto
rii nevistei foreign Aff
airs*' ...capitalismul !

Dacă deodată peste noapte, 
capitalismul a dispărut, atunci ce 
există astăzi în Statele Unite ? 
Dacă ar fi să dăm crezare celor 
spuse de amintita revistă ar tre
bui să ne imaginăm următoarele :

1. Mister Rockefeller (oricare 
membru al familiei) îmbrăcat 
într-o salopetă, se zbate cît e 
ziulica de mare pentru a ciștiga 
un nenorocit de salariu. La sfir- 
șit de lună, face coadă alături de 
alți „oameni ai muncii" și obține 
un salariu. Deși eforturile sale 
și fiecare gest al său este urmat 
de o ploaie de aur, în mod su
pranatural și fără explicații, to
tuși el, modest, grijuliu pentru 
poporul american renunță la tot 
și cu un gest larg răstoarnă bi
doanele cu lapte și borcanele cu 
miere peste capul muncitorilor. 
Cît de mărinimos și darnic este 
acest „om al muncii**. Și dacă în 
ziua de azi el are în safe-urile 
familiei două miliarde de dolari, 
aceasta se datorește ce e drept, 
muncitorilor americani care cu 
de-a sila l-au forțai să siringă o 
asemenea sumă fabuloasă !

2. Mister Dupont, magnat, se 
îngrijește numai și numai de a- 
vantajele clienților săi. înfundat 
într-un fotoliu, prin față-i defi- 
lînd un adevărat batalion de in
gineri, tehnicieni, dactilografe, 
secretari particulari, aprobă și 
semnează tot felul de hîrtii, toate 
exclusiv în favoarea clienților 
săi noi probe de dinamită, de 
substanțe explosive, noi cereri 
vehemente către Departamentul 
de stat pentru a permite experi
ențe cu bombe atomice. Evident, 
numai și numai la avantajul cli
enților se gîndește mister Dupont 
ori d' cite ori primește o nouă 
comandă militară de zeci de mi
lioane de dolari...

3. lată-l pe mister Harriman. 
El este proprietarul uneia din 
cele mai mari bănci americane, 
fiind supranumit și moștenitorul 
„regelui căilor ferate**. In cali-

tata de-, al fi-a de-

toreee. Dar am taix. Csaa
o ei fie el egal, la armei,
cu orice amirit de nn/LeeLst. Și 
a cerut, dind dovedi de B* f»- 
peu teribil, si capete chiar • 
funcție de răspundere ttar-«a te 
temenea sindicat.

Toate aceste trei specimene de 
„oarr.eni ai munciT* doar cu greu 
s-au lisat înduplecate ca m 
1953 valoarea globali a profitu
rilor lor m orință cifra colosali 
de 134 miliarde de dolari.

Numai ei unii invidioși, desi
gur, mai fac din ănd in cînd 
cile o reflecție : ori ât ar munci 
acești magnați, împreună cu fa
miliile lor. fiecare dintre ei •- 
rînd cile 10 vieți și muncind cite 
24 din 24 de ore. și tot n-ar 
putea aduna mare lucru raportat 
la sumele gigantice pe care le 
dețin. O, dar acesta este un ra
ționament răuvoitor. Adevărul 
este altul: dacă Rockefeller deține 
două miliarde de dolari, Mellon 
două miliarde, Ford un milicrd, 
aceasta se datorește, exclusiv, 
„muncii** lor. Numai ci cu ei se 
petrece un miracol. Ei au un 
spor în muncă de o proveniență 
necunoscută. Cine spune că ze
cile de milioane de muncitori 
americani trudesc pentru acești 
miliardari, minte. Dar cit de fru
mos se poartă ei cu colegii** 
lor, muncitorii ! In anul 1957.de 
pildă, muncitorii industriei pre
lucrătoare a S.U.A. au creat va
lori egale cu 177.822.000.009 do
lari. Ei,,.bine, un grup restrins 
de magnați americani, oameni de 
suflet, nobili, firi alese, s-au mul
țumit numai cu... 127.000.000.000 
dolari. Zeci de milioane de mun
citori, colegii**, au primit 
50.000.000.000 dolari, (gradul de 
exploatare : 251,5 la sută.) Cit 
spirit, „popular, uman democra
tic"! De aici se vede că își trage 
caracteristicile și „capitalismul 
popular**. Și cum in urmă cu 100 
de ani, în 1859, gradul de ex
ploatare era de 115,8 la sută, 
încă odată se vede superioritatea 
„capitalismului popular*.

Poate fi spălat leopardul de 
petele sale negre ? Imposibil ! 
Ingrată soartă mai au jonglerii 
teoreticieni ai revistei americani 
^Foreign Affairs"..,

WASHINGTON 17 (.Ager
pres). — TASS transmite : La 
obeșnufta sa ooafsrioCa de presA 
care a aval ioc J 17 fee-var e, 
preșeen^e Eisetaower rfcpus- 
xxta La izreoarea -nc. exes- 
xoâer: refezriare la

VXLXLvetar oe la Genera 
ca prraiSB la ixenarea expenen- 
taLor cc ar=a aixz_:ă și a â- 
drogec. a facereat U fcădaaDes- 
Ine £3 DOU. ca și b trecuta 
CDCier-nți de presă, „valoarea* 
prcp^nerTor an^ncane prezen- 
tate slptiodna trecută. Cocnen- 
tîsd propunerea Uniunii Sovie
tice cu privire b cercetarea pe 
tarea a fescxnenelor suspecta te 
că ar fi expxxza nucleare subte
rane. președlntale a declarat că 
S-L'-A. eludează cu atent* aceste 
prrocneri sovietice. Președintele 
a caracter za: noile propuneri 
sorerice drept un „pas înainte".

Elsenrirarer a fost întrebat 
d>:l este îngrijorat de faptul că 
FrazU a expenoer^a: o bombă 
atoocă și xcten^3oează înlr-un 
viitor apropiat să eiperiojenteze 
o a deoa bombă, sau daci, dun- 
pecriri, consideră că posedarea 
de către Praxța a bombei ata-

ru

mice întărește apărarea Occiden
tul u..

Frișta, a în coctinuare 
președintele, ca în coodtție care 
s-au creat era firesc ca Acg^a, 
iar ape» Franța sa posede arxa 
atonei. El și-a expr.zu: 
sperazta câ țârue care pcoecâ 
armaoerît atcoc, vor șt să a- 
«Ega la trietegere și că acest 
zucru va iace ca alte țări sa nu 
dorească să posede armasect 
atactic. Bineinîeles, a subkmat 
Eisenhower, nu va fi ușor să se 
obțină un astfel de coosimțânimt 
din partea altor țări, avînd în 
vedere o problemă ca cea a 
prestigiului național și alți fac
tori naționali. Cu toate acestea, 
a declarat el, sper în succesul 
unei astfel de Înțelegeri.

Referindu-se în continuare la 
apropiata conferință la nivel 
înalt, Eisenhower a declarat că 
cei trei participant occidentali 
la această conferință — S.U^A., 
Anglia și Franța — mențin un 
contact strîns și permanent cu 
guvernul R.F.G. Președintele a 
subliniat în legătură cu aceasta 
câ cei trei participanți occiden
tali vor vorbi la conferința la 
nivel înalt și în numele R.F.G.

Refugreți politici 
au organizat o 
potriva dictaturii

din Republica Dominicană aflați la New York 
mare demonstrație in fața sediului O.N.U. îm- 
lui TnjjîHo. In fotografie : monifsstanți in fața 

sediului OJ4 U.

PARIS.
Franca a_______ ________ _ „__
Alger ia Paris ancheta în proce. 
sui complotului antiguvernamen
tal Această hotărîre a fost luată 
din motive de securitate publică.

Comentatorii unor ziare pari
ziene consideră că strămutarea 
în metropolă a anchetei în pro
cesul rebelilor se explică prin 
aceea că elementele ce Io.-, ia; îs te 
din Algeria, atît din aparatul ad. 
ministre tiv cft ș: cercurile mi
litare, «u sabotat de fapt ■n« 
cheta.

Curtea de Casație din 
boc irit sa strămute din

tru schimbul direct de telegrame 
și convorbiri telefonice între cele 
două țări, contribuind astfel la 
strîngerea relațiilor lor econo
mice și culturale.

Opinia publică mondială 
protestează împotriva exploziei 
nucleare franceze din Sahara
RQM.A 17 (Agerpres). — In 

întreaga Italie se extinde va ral 
de protesta împotriva experienței 
cu bomba atomică franceză în 
Sahara.

Ser.atcrul Velio Soa.no. secre
tar general al M’șcării italiene 
pentru pace, a adresat în senat 
următoarea interpeb re președia- 
tabn CoGsiiiuIui de Miniștri șl 
tnraisîrjlui Afacer.Ior Externe : 
„Ce măsuri intenționează să ia 
guvernul în legătură cu explozia 
bc-nbri atomice franceze ?*.

Uniunea social-democrată ita
liană a muncii a dat publicității 
o deda rație în care arată că a- 
ceastă actnine a gwernuîui fran
cez îngreuoeazâ eforturile în sco
pul dezarmării 18 senatori socia
liști au făcut In senat o interpe
lare. cerind ca Italia să ia mă
suri concrete în lupta pentru de
zarmare și împotriva creării de 
baze pentru rachete pe teritoriul 
ei.

Poziția noastră, a declarat 
purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe, nu s-a 
•chimbat El a adăugat că gu
vernul francez nu intenționează 
al participe la lucrările Confe
rinței de Ia Geneva a celor trei 
puteri cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare.

Mister Hoover este îngrozit...

H

VIENĂ. La Vitna are loc 
tdmîna celor mai interesante 
me” organizată ce Asociația Cro 
nicarKor Cinematografici. Cu u- 
cest prilej a fost prezentat kz 12 
februarie in soia Kunstlerhaiu 
filmul rominesc de desene ani. 
mate arte”. Filmul, la a că
rei vizionare au asistat nume
roase personalități culturale au
striece, diplotnați, ziariști, s-a 
bucurat de un deosebit succes.

PEKIN. După cum anunță a- 
genția China Nouă, la 17 februa
rie In cadrul ședinței Comitetu
lui Permanent ai Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
China au fost ratificate „Trata
tul de prietenie și neagresiune 
dintre Republica Populară Chi
neză fi Uniunea Birmanâ” și 
^cordul interoenR între guver
nul Repubiicii Popular^ Chineze 
fi guvernul Uniunii Birmane în 
problema frontierei dintre cele 
două țări”.

erbert Hoover, cîndva lo
catar al Casei Albe, și-a 
găsit aptitudini de autor 

de „comicsuri". Dar aptitudinile 
nu și le folosește scriind romane 
gen „cîntarea groazei", dintr-a- 
celea ce-ți fac părul măciucă, 
ci preferă să îngrozească publi
cul american altfel : prin con
ferințe. Timp liber are destul, 
așa incit profesia de conferen
țiar și-o poate exersa nestinghe- 
rit Deunăzi» 
adunare de r ____ _ .
informează agenția americană 
U.P.I. că cu acest prilej Hoover 
a tras un cumplit semnal de 
alarmă : „Statele Unite se află 
în centrul a șase crize primej
dioase care ar putea distruge 
țara". Auditoriul era îngrozit. 
Care-s aceste amenințări ? Mi
ster Hoover a început să nu
mere. De undeva, dintr-o altă 
lume, fantoma lui Dulles î.! 
șoptea: „Principalii dușmani sînt 
țările comuniste, ideologia lui 
Kari Marx..." Hoover repeta ai
doma. Ba, adăugă, că de fapt 
colaborarea pașnică pe care o 
propun țările socialiste nu-i de-

------•------

a descins într-o 
presbiterieni. Ne

BAGDAD. S-a anunțat în mod 
oficial că Ibrahim Kubba a fost 
eliberat din funcția de ministru 
al Reformei Agrare și de ministru 
ad-interim al 
fere. Cauzele 
țațe.

HANOI. L« Hanoi * fost sem- 
nat un acord în problemele poș
tei și telecomunicațiilor între Re
publica Populară Romtnă și Re
publica Democrată Vietnam. A- 
cest acord creează condiții pen.

BERLIN. In Republica Demo. 
erată Germană continuă «ă M 
refugieze locuitori din Germa, 
nia Occidentală. După cum a. 
nunță agenția ADN, afluența re- 
fugiaților vest-germani la punc
tul de frontieră Zaaza (regiunea 
Gara) e crescut cu o treim* în 
comparație cu începutul anului 
trecut.

Industriei petrol L 
nu au fost amin.

BONN. La Dortmund a început 
un nou proces anticomunist. Pe 
banca acuzaților au fost aduse 
șase persoane din Germania Oc
cidentală care au participat în 
1951-1956, adică înainte de inter, 
zicerea oficială a Partidului Co
munist din Germania,, la edita
rea ziarelor comuniste „Volksec. 
ho" și „Neue Volkszeitunn".

în 1959

O localitate unde 
nu «-a născut, 

n-a murit ți nu >-a 
căsăto.it nimeni

Locuitorii comunei E&pag- 
nac-Sainte-Eulalie, în de
partamentul Lot (Franța), 

au constatat că în tot decursul 
anului 1959 nu s-a înregistrat în 
comuna lor nici o singură naș
tere, nici o căsătorie, 'nici un de
ces. Pagina registrului de stare 
civilă din Espagnac, pe deasupra 
căruia scrie „anul 1959“ a ră
mas imaculată.

cît un fel de cursa, ex-președ 
tele oferind, în consecința, c< 
aluzia câ trebuie... respinsa < 
ce colaborare pașnica. Acesl 
fiind zise, a pomenit de infla 
criminalitate, corupție și conj 
rențâ care toate la un loc 
fiecare în parte pot distri 
S.U.A. Dar, a revenit Hooi 
îngrozind din nou auditoriul, c 
mai teribila amenințare e tc 
Marx. Fostul locatar de la C< 
Alba afirmă că există primeji 
„contaminării ideilor lui M 
atît în modul de gindire al i 
porului nostru, cît și în activi 
tea guvernului nostru", Se s| 
ne că în clipa cînd a rostit 
ceste cuvinte, însăși fantoma 
Mc Carthy a ținut să se p 
zinte spre a-l felicita. O aser 
nea „descoperire" a încunu 
toată munca comisiei pen 
cercetarea activităților antiar 
ricane. lată cît de perfizi j 
comuniștii : se ascund chiar 
...guvernul S.U.A. 1

Către sfîrșitul tenebrosului j 
discurs, Hoover a mărturisit c 
îngrozește comunismul deoan 
în societatea comunistă „guv 
nul are în sarcina sa între; 
comerț și industria". Adică, 
spunem ma! pe șleau : 1 se ri 
Inima de milă că domnii tri 
mani ar trebui să-și găseasec 
altă meserie, că monopolul 
nu ar mai putea jefui di 
poftă, că un pumn de miliard 
nu s-ar mai putea îmboc 
fără măsură pe seama sufer 
țelor a milioane de oam 
muncitori.

Fără să vrea, mister Hoove- 
dat de gol toată povestea 
groază pe care a țesut-o. Du 
nealui nu se teme de yiito 
Americii, ci de viitorul profi 
rilor monopoliste. Ceea ce 
este tot una.

EUGENIU OBREJ

S. U. A. în fata disputei electorale

♦
PARIS 17 (Agerpres). — Dr. 

Abdellatif Benjelloun, ambasa
dorul Marocului la Paris, a fost 
rechemat de guvernul său.

Agenția Reuter subliniază ci 
această măsuri a fost luată de 
guvernul marocan în semn de 
protest față de experimentarea 
bombei atomice franceze în Sa
hara.

Ambasodorul marocan a pă
răsit Parisul pleci nd spre Rabat.

PARIS 17 (Agerpres). —
Un purtător de cuvînt al Mi

nisterului Afacerilor Externe al 
Franței a făcut o declarație din 
care reiese că guvernul francez 
nu intenționează să oprească 
experiențele cu arma nucleară, 
atît timp cit cele trei puteri, 
care duc în momentul de față 
tratative la Geneva. își vor păs
tra rezervele lor de arme nu
cleare.

ttx e mai mult timp, presa a- 
y y mericană consacră un spa

țiu larg alegerilor ce vor 
avea loc anul acesta în Statele 
Unite. Potrivit unei tradiții, 
alegerile generale din S.U.A. au 
loc „în cea dinții marți de după 
prima zi de luni din luna no
iembrie a anului bisect**. Prima 
zi de luni cade anul acesta la 7 
noiembrie. Astfel că alegerile 
se vor desfășura marți 8 noiem
brie 1960. 
președintele 
S.U.A., toți

Atunci vor fi aleși 
și vicepreședintele 
membrii camerei 

reprezentanților, o treime din 
membrii senatului, precum și 
o parte a guvernatorilor de 
state. Actualul președinte al 
S.U.A., D. Eisenhoicer, nu va mai 
candida, deoarece constituția 
americană prevede că postul de 
președinte nu poate fi ocupai de 
aceeași persoană mai mult decît 
de două ori la rînd.

Cu toate că pînă la data alege
rilor mai sînt nouă luni, lupta 
electorală a și început — de data 
aceasta mult mai devreme decît 
în mod obișnuit. Există în pre
zent toate semnele din care se 
poate trage concluzia că desfășu
rarea alegerilor va fi extrem de 
furtunoasă.

â proximativ de patru luni 
unii viitori pretendenți la~ 
Casa Albă participă 

aproape tot timpul la campania 
electorală, călătoresc prin țară 
și țin cuvîntări. Totodată, can- 
didații oficiali și deocamdată 
încă neoficiali, ai celor două 
mari partide — republican și 
democrat — au început să ac
ționeze febril în culisele Wall- 
Streetului, pentru a-și asigura 
reușita în alegeri.

Abia la congresele partidelor 
republican și democrat, care vor 
avea loc la 25 iulie și respectiv 
11 iulie, se vor desemna în mod 
oficial candidații pentru postul 
de președinte și vicepreședinte.

In prezent se dă o luptă pu
ternică înăuntrul fiecărui partid, 
între cei care deja au anunțat 
sau au de gînd să candideze la 
înaltele posturi. Deocamdată 
„și-au aruncat pălăria în cerc", 
adică au declarat că vor candida 
pentru postul de președinte, se
natorii democrați Humphrey, 
Kennedy și Morse. De asemenea, 
au început să dea tîrcoale cole
gilor din partidul democrat din 
Congres și senatorii Stuart Sy
mington și Lyndon Johnson, care 
fără a-și anunța încă pretențiile, 
desfășoară o campanie în favoa
rea lor. După cum se vede, în

sinul democraților există un ma
re număr de pretendenți, ceea 
ce l-a determinat pe comentato
rul revistei „United States News 
and World Reporter** să scrie : 
„derută — iată cuvîntul ce ca
racterizează situația din sinul 
partidului democrat**.

7n tabăra republicanilor si
tuația nu este cu mult mai 
clară. Este cunoscut ecoul 

pe care l-a stîrnit hotărîrea 
neașteptată a lui Nelson Rocke
feller de a renunța la postul de 
stăpîn oficial in Casa Albă. A- 
ceasta, după ce în toamna anu
lui trecut Rockefeller a acționat 
ca un pretendent sigur la postul 
de președinte: a călătorit prin 
țară, a ținut discursuri, a avut 
întrevederi cu conducătorii locali 
ai partidului republican.

Cazul miliardarului Rockefeller, 
care a început primul campania 
electorală, dezvăluie cît se poate 
de bine starea de spirit a opiniei 
publice americane. In discursu
rile pre-electorale Rockefeller a 
îndemnat în mod fățiș la. perpe
tuarea politicii „războiului 
rece**. Jucind rolul ingrat de tru
badur al falitei politici „de pe 
poziție de forță", Rockefeller a 
declarat că este împotriva ori-

cărei apropieri dintre S.U.A. și 
U.R.S.S. în felul acesta, Rocke
feller și-a atras oprobiul opiniei 
publice americane. El n-a vrut 
să țină seama de avertismentul 
pe care revista americană „Na
tion" l-a dat încă în octombrie 
1959 : ,,Problema principală
este : ce atitudine va adopta 
viitorul președinte față de Uniu
nea Sovietică ? Nu încape în
doială că nici unul dintre can- 
didații la înaltul post nu se va 
putea eschiva de la această pro
blemă... criteriul după care va fi 
apreciat este capacitatea sa de 
a trata cu Hrușciov44.

Principalul candidat al parti
dului republican la postul de 
președinte, care are fi cele mai 
multe șanse să fie desemnat de 
Congresul național al partidului, 
a rămas actualul vicepreședinte 
al S.U.A., Richard Nixon. Con
știent de noile împrejurări in 
care se va desfășura actuala cam
panie electorală, Nixon încearcă 
să-și asigure succesul în alegeri 
luînd în probleme de politică 
externă unele poziții ce vor să 
pară mai rezonabile. Din timp 
în timp, destul de des, Nixon 
recurge la vocabularul „războiu
lui rece" ceea ce i-a făcut pe a- 
mericani să-l numească „întorto- 
chiatul Diku. Semnificativ este

că grupul financiar Morgan 
declarat că sprijină pe Nixi 
iar la sfîrșitul anului 1959 
grup de mari financiari și 
dustriași din New York au am 
țat înființarea unui grup spec 
„pentru alegerea lui Nixon 
președinte**.

In actuala campanie electo 
lâ din S.U.A. mai rămîn îi 
multe necunoscute, deoari 
oricind pot apare în scenă t 
pretendenți la postul de pre 
dinte. Indiferent de acest luc 
de pe acum se desprinde li 
pede un lucru : orice candu 
trebuie să țină seama de no 
tendințe de dezgheț în relați 
internaționale care au loc 
tăzi în lume și de starea de s 
rit a americanilor de rînd, c< 
cer încetarea ,,războiului rece** 
îmbunătățirea relațiilor sovie 
americane. Cunoscutul ziai 
american Walter Lippman < 
în vedere tocmai această nc 
situație în desfășurarea cam^ 
niei electorale, atunci cînd av 
tizează că a propune astăzi 
program al politicii externe 
S.L.A. de întoarcere la războ 
rece „ar fi o sinucidere politii 
pentru orice candidat, indifert 
cine sr fi el.

R. LUCIAN
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