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bunului gospodar pag. Il-a:

După ce am primit conduce
rea brigăzii de tineret „8 Mar
tie" m-am frămintat multă 
vreme ce anume trebuie să fac 
pentru ca spiritul gospodăresc 
să se manifeste puternic în 
tet ceea ce facem noi, in felul 
nostru de munca, în folosirea 
timpului, a materialelor. Pen
tru mine această problemă s-a 
pus cu mai multă acuitate, mai 
cu seamă că secția 
în care lucrez, pre
gătire bobine, insu- 
șindu-și inițiativa 
tinerilor de la Uzi
nele „1 A5ai“ din 
P’.oești s-a angajat 
să economisească 
în acest an 300.000
lei. Trebuia deci sâ org nizez in 
așa fel munca in brigadă ca fie
care ku, fiecare ban să fie 
tificat.

O primă problemă pe 
noi am socotit-o de mare 
«emnătate este aceea a orga iri
zării muncii. Cum poți ajunge 
h economii dacă lucrezi dezor
ganizat? Aici noi am distins 
două laturi principale: organi
zarea propriu-zisă a brigaz și 
curățenia, disciplina la tocul de 
muncă. în aceasta direcție am 
reușit să obținem unele succe
se. Ca să ajungem la ele nu 
ne-a fost ușor. Ne lipsea ex
periența. apoi aveam de intim- 
p’nat unele 
organizarea 
vreme cînd 
tulte într-o 
lucram la
Tiecare lucra cum credea mai 
b ne. fiecare se descurca cum 
putea. Nu exista un control și 
un*ajutor reciproc. Erau de fapt 
două lucruri care se băteau cap 
în cap: constituiam o brigadă 
deci o formă superioară de or
ganizare a muncii, dar lucram 
fiecare separat, deci dezorgani
zat. Am cerut să lucrăm la un 
loc și 
rat un 
flecare

mai de munca ei ci de a între
gii brigăzi, se simte răspunză
toare pentru întreaga muncă.

Noțiunea de spirit gospodă
resc are un înțeles foarte larg 
pentru că ea este o trăsătură ■ 
muncitorului de Up non. care lu
crează in ecofMrma noastră so
cialistă. Ea reflectă autoare 

de —a:â si de 
Spinam goopodă-

Din viața 
universitară

socia listă fațj 
bunul obștesc.

Succesele 
minerilor din 
Valea Jiului

O nouă unitate modernă:
„Nici un leu risipit, 

fiecare leu fructificat"
1

fruc-

care 
in

greutăți legate de 
secției. A fost o 
deși eram consti- 
brigadâ de tineret 
bancuri separate.

astăzi sin tem cu adevă. 
colectiv închegat. Acum 
nu se mai preocupă nu-

resc ține de oomtwrta «Mitră, 
de inidegerti pru**n*iar oo^ 
simțin social: s*. de i-tolegcrta 
sarcinilor re «e rma.

Cam te poți mr» ba« gespeăar 
daci na d-i ate-ităe crier
mici surse de uiuam no ? La 
leu economisit are • grectate 
mare ia ansambhil econoaditor 
obținute de ocmenii nucii. De 
aceea ne-am îndreptat ateațj 
înspre cercetarea tutaror posste- 
litiților de economisire a «*<e- 
rialdor ca care lucrăm.

Noi lucrăm la pregătirea bo- 
bin el or. la izolarea Ier. Prin
cipalul material c« care I acrim 
este banda utriată. Cam să o 
economisim ? Cmev a a venit ca 
propunerea ca să fclosia de- 
șearile care erau socotite nere
cuperabile. Trebuia sa căutăm 
fîșie cu fi șic. sâ vedem ce pu
tem folosi fi ce nu. Am făcut 
acest lucru și am obținut rezul
tate. La izolarea capetelor de bo
bine rotori de 40 KW și de 20 
KW am folosit numai deșeuri (nu 
am scos materia! din magazie) e- 
conomisind astfel pînă acum 3630 
lei. La unele comenzi folosim 
banda albă. In acest caz avem 
grijă să tăiem mărimile după 
plan, ca să nu risipim nimic.

Buna gospodărire presupune • 
mai bună organizare a muncii.

Fabrica de tuburi fluorescente

Femei inovatoare
în cinstea zilei de 8 Martie, 

muncitoarea Elena Iconomescu 
de la Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej** din 
Capitală a propus o inovație, 
conslind dintr-un dispozitiv pen
tru tăierea automată a găicilor. 
Femei inovatoare pot fi găsite in 
cele mai diferite întreprinderi 
producătoare de bunuri de con
sum. Printre autorii celor aproa
pe 7.000 de inovații aplicate in 
anul trecut în industria bunuri
lor de consum se află un număr 
însemnat de femei.

La întreprinderea „Ilie Pin- 
tilic'* din Capitala se aplică cu 
bune rezultate procedeul de fi
nisare și înnobilare a calității 
mătăsii naturale, inovație reali
zată de ing Elena Popa. Acea
stă »novație aduce întreprinderii

economii anuale, antecaleuleie î* 
valoare de circa 680.000 lev. La 
Fabrica de încălțăminte „Kuav“ 
din Capitală, muncitoarea Teo
dora Dumitrescu a elaborai ■* 
nou procedeu de stabilire a gra
dului de absorbție a umezel: i la 
talpa artificiali, ușurinda-se ast
fel metodele de lucru ale mun- 
c'torilor. Inginerul Lada Ccjv 
caru de la Fabrice de bere *Gri- 
vița** este pini acum autoarea 
a 7 inovații. Sutele de femei ino
vatoare din industria bunurilor 
de consum și-au adus astfel o 
importanta contribuție la ridica
rea nivelului tehnic al producției 
în aceasta ramură, la obținerea 
in 1959 a 30 milioane lei eco
nomii, realizate 
rii- inovațiilor.

în urma .flM-

(Agerpres)

Tineri oaspeți
ai Capitalei

ute-

(X^rpre*)

-4

ti

fjteriie.
1- totogref* : 
-fia Zca Area face 
contre - tubordor de 

sbdo-

Aflată în prag de primăvară, 
Capitala Își deschide larg por
țile tuturor oaspețHor. Și ca 
și cum s-ar fi înțeles dinainte 
au sosit în 
din Suceava, alții din Boto
șani și Atoinești, alții din Orașul 
Stalin. 450 de tineri muncitori 
care la inițiativa organizațiilor 
U.T.M. au venit pentru doua 
zile în excursie la București.

De cum au părăsit peronul gă
rii, în fața lor a aparut orașul, 
cu furnicarul său de oameni, de 
mașini, de tramvaie, cu clădirile 
înalte și zvelte, orașul nou și 
frumos, Capitala. Unii dintre ei 
nu fuseseră niciodată în Bucu
rești. II cunoscuseră și-1 îndră
giseră doar din fotografii, auzi
seră despre numeroasele con
strucții care se ridica în el, doar 
din ziare. Acum vor avea posi
bilitatea să-i viziteze șantierele 
care-i împînzesc, sa-i privească 
monumentele, sa-i viziteze edifi
ciile de artă și cultură, să-i ad
mire parcurile, bulevardele.

Și uitînd de oboseala drumu
lui au pornit în grupuri, plini de 
nerăbdare, avizi de dorința să 
poată cuprinde și vedea totul, să 
poată cunoaște toate comorile 
Capitalei...

latâ-i în Muzeul de Istorie a 
Partidului. Intră Iii sălile spa
țioase, cu grijă, să nu tulbure 
liniștea cart domnește acolo. Pri
virile li se opresc îndelung în 
fața fiecărei exponat. Tot ce văd 
acolo, vorbește de lupta grea, dar 
plină de hotărire și dîrzenie a 
partidului pentru făurirea unei 
vieți fericite. Se străduiesc să nu 
friirda nici un cuvlnt de-al ghidu. 
ui. Sînt lucruri deosebit de intere, 

sânte, de prețioase. Și pe măsură 
ce vizitează sălile muzeului, fie
care simte parcă mai adine și 
mai puternic dragostea și recu- 
□a>tiuța față de partid.

Cu același interes i-am găsit 
privind și obiectele expuse la 
Muzeul „Grigore Antipa*. Pu
neau fără sfială întrebări ghidu
lui. discutau între ei pină se du
mireau și apoi plecau cu bucu
ria și satisfacția ca au căpătat 
cunoștințe noi in urma vizitării 
acestui imens muzeu.

Cu Dumitru Ca zăcu, muncitor 
la topitoria de in din Suceava 
am făcut cunoștință la Palatul 
Republicii. Venise împreună cu 
aiti tineri muncitori excursioniști 
să viziteze Galeriile de artă.

Cind împreună cu ceilalți a 
intrat în sălile mari, elegante, 
inima i-a zvlcnit în piept cu pu
tere. In locul în care huzu
reau odinioară regii, sint acum 
expuse cele mai valoroase co
mori ale picturii universale, și el, 
Dumitru Cazacu și toți ceilalți 
tineri muncitori, pot să le ad
mire în voie, ceasuri întregi, pen
tru că sînt ale lor, ale poporu
lui muncitor. Și pe Dumitru îl 
încercă un sentiment neobișnuit 
de mindrie. de adincă fericire. 
Stă și nu se mai satură privin- 
du-le.

Bucureștii le-a oferit din plin 
tot ce are mai frumos. Puternic 
centru industrial, cetate a știin
ței și culturii cu impunătoarele 
sale edificii și monumente de 
artă, Btxmreștiul le-a oferit tine
rilor vizitatori veniți din diferite 
co'.țari ale țării, in ciuda celor 
500 de ani ai săi, imaginea 
elocventa a unui oraș nou, a că
ra: tinerețe i-a intlnrpinat la fie-

aceeași zi. Unii

FILMUL
etapă a Festivalului fil

mul la sate a luat sfîrșit de 
curînd.

Numărul iubitorilor de film, 
care au vizionat spectacolele ci
nematografice din prima etapă, 
este de aproape 3.500.000, in- 
trecind numărul spectatorilor ce

care pas. Și tinerii muncitori 
s-au oprit peste tot plini de ui
mire. Au admirat sclieîele ce 
zvicnesc spre înălțimi, cartierele 
de locuințe și blocurile albe, mo
derne ce-au răsărit în tot orașul, 
silueta masivă, impunătoare a 
Casei Scînteii, clădirile Fabricii 
de confecții „Gheorghe Gheor- 
g!iiu-Dej“ ce seamană cu un 
uriaș laborator; au admirat a- 
ceastă față tînără a Bucureștiu- 
lui, care le-a sugerat perspecti
va și mai minunată de niîine a 
patriei noastre socialiste. La 
șantierul de la Palatul Re
publicii au stat cîteva ceasuri. 
Numărau cu ochii etajele fru
moaselor blocuri plecîndu-M ca
pul pe spate. într-en gt*".p de
tineri Eugen Dragoș, muncitor 
petrolist la Moinești vort>ea en
tuziasmat.

— Deși am tost cu trei ani 
urmă în București, sînt locuri pe 
care nu le mai recunosc. Au ră
sărit ca din pămînt zeci de con
strucții noi, cartiere întregi. In 
fiecare loc simt parcă ritmul u- 
cesta viu înflăcărat cu care ăe 
muncește la înfrumusețarea Ca
pitalei noastre.

Seara, cînd orașul s-a luminat 
feeric, printre spectatorii Teatru
lui de Operă și Balet, ai Teatru
lui Municipal și a« Circului, s-au 
numărat și tinerii excursioniști 
de la Suceava. Moinești, Botoșani 
și Orașul Stalin. Au văzut ,și au 
aplaudat opera „Răscoala", pie
sa „Trei generații" și spectaco
lul „Optimiștii" prezentat de ar
tiști bulgari.

Alulți dintre ei nu văzuseră 
încă niciodată un spectacol pre
zentat de actori mari, cu renu
me, un teatru atît de mare și e- 
legant cum este cel de operă și 
balet, construit în anii puterii 
populare. Și nici o operă nu as
cultaseră. Acum în această ex
cursie ei au avut prilejul să 
vadă și aceste edificii ale >*tei, 
să petreacă cîteva ceasuri plă
cute, instructive.

Dar în excursia aceasta Mnerii 
muncitori au legat și prietenii. 
La căminele studențești unde au 
fost găzduiți, au cunoscut stu- 
denți și studente cu care au dis-» 
cutat pînâ seara tîrziu. Fiecare 
a povestit despre munca și preo
cupările sale, despre viața sa; 
Studenții le-au povestit ținerilor 
muncitori că în facultățile 
din Capitală studiază sute 
și mii de studenți și că lor 
le sînt create condiții minunate 
pentru studiu. Au fost chiar in
vitați într-o după-a miază să par
ticipe la un spectacol prezentat 
de studenții Institutului politeh
nic...

La capătul celor două zile, 
plecind spre casă fiecare a ra- 
mas multă vreme cu gindul prins 
de locurile pe unde a fost în Ca
pitală. In afara vederilor cum
părate. în afara imaginilor din 
aparatul de fotografiat ei au că
pătat în această excursie multe 
cunoștințe și multe impresii de 
neuitat. Vor povesti despre toate 
prietenilor, tovarășilor de muncă 
și-i vor îndemna să viziteze șî ei 
Capitala în cadrul excursiilor or
ganizate de organizațiile U.T.M. 
Vizita prin Capitală i-a făcut să 
se simtă și mai mîndri de ea, să 
o îndrăgească mai mult.

MONICA VERDEȘ

SATE
ale festivaluluilor trei etape 

trecui.
„Pe Donul 

trăit Lenin**, 
„Anul 1918**, 
Hrușciov în S.U.A.**, 
de familie**, „Pagini de vitejie** 
sînt numai cîteva din sutele de 
filme artistice și documentare 
prezentate oamenilor muncii de 
la sate cu prilejul festivalului. 
Nu au lipsit nici filmele agri
cole și de știință popularizată.

în cele 5432 de sate și comu
ne, în care s-a desfășurat pină 
acum festivalul, pe lingă specta
cole cinematografice, au avut loc 
programe artistice, conferințe, 
concursuri „Cine știe, cîștigă**. 
Au fost deschise de asemenea nu
meroase expoziții agricole.

liniștit**,, „Aici a 
„Marea cotitură*1, 
„Vizita lui N. S.

,Bijuterii

Printre ■Krtcrtoru core <cc cinste 
secte turi>-e a Comb«natului 
Meto.’-rgic Re*la sini șj inele
le muadtoove Drogunoîu Eca- 
terinc. Donefski Smare'»dc, 
Graure Bhobeta. Covrig Ele
na și Seejcn Ana, toate cb- 
stKveme ale școlii profesionale. 
A->go«3 mentui ier - numai pro
duse de bună calHate - este 
confirmct de F-eccre nouă zi de 

muncă.

Oficierea căsătoriei
Foto : P. PA Va

voluntar și

rJ

M

U.A.9.T.A. răspunde 1 Și între membrii cercului 
amatori de la Palatul pionierilor din Timișoara și 
lor prieteni sovietici se angajează

animată.
pe loc o

de radio- 
îndepartcții 
conversație

Foto ; P. FOPESCU

Pe 18 șantiere de îmbunătățiri 
funciare din regiunea Timișoara 
au început lucrările de îndiguiri, 
desecări și de amenajare a unor 
terenuri pentru irigații, in scopul 
sporirii producției agricole. La 
lucrările de pe șantierul Partoș, 
de exemplu, care se fac în ve
derea ameliorării unei suprafețe 
de 2700 ha., în săptămîna tre
cută au participat sute de ță
rani muncitori. Un mare număr 
de țărani au lucrat 
pe șantie-ele Bata, Zăbalț, Clie- 
cea-Jimbolia.

Ca urmare a dezvoltării și 
consolidării sectorului agricol 
socialist, în regiunea Timișoara 
lucrările de Îmbunătățiri fun
ciare se extind în acest an pen
tru ameliorarea a încă aproape 
50.000 ha. Colectiviștii din co
muna Cenei, care în ultimii doi 
ani au redat agriculturii 450 ha. 
ce erau supuse inundațiilor, au 
realizat însemnate sporuri de re
coltă. De pe 250 ha. cultivate cu 
porumb colectiviștii din această 
comună au recoltat în medie 
3800 kg. porumb la hectar. Re- 
colte sporite au obținut și crle- 
l'ilte gospodării agricole colec
tive care au efectuat lucrări de 
îmbunătățiri funciare și au ex
tins culturile Irigate.

(Agerpres)

ergeou cmîndo’. țir'"-d.-se 
de mină și fețe .e ere 
numai zimbet- Mugurii 

pomilor nu dâduse'ă >r>că 
rcstere florilor, fîntiniie arte
ziene n-cveou încă jocur- de 
apă, ca o ploaie de mărgor tore. 
Dar ei simțeau prebrtinde^ 
șoapta primăverii cum c ecrgâ. 
cum freamătă, $trecurindu-se oo 
un cîntec in inimile lor.

S-au cunoscut cu un cn în 
urmă la casa de culture o tine
retului.

— Constantin Giurgea, strun
gar Ic Uzinele „23 August-, s-a 
recomandat tînărul.
- Elena Mărgărit, filatoare to 

F.R.B., i-a răspuns fata. Au don- 
sat împreună toată seare. S-au 
revăzut apoi „ca din întimptore" 
la clubul uzinelor unde avea 
loc o întilnire între tinerii strun
gari de la „23 August“ și tine
rele țesătoare de la F.R.B.

Mai apoi, după o vreme in
tr-o seară Giurgea aștepta cu 
inima strinsă răspunsul la o în
trebare pe care el i-o pusese in 
ctîtea rînduri, 
Elenei :
- Spune-mi, 

mea ?
Din cînd în 

drăgostiți se 
vreunei vitrine 
cumpere tot ce-i în ea ; și-aduc 
însă cminte că la sfatul popu
lar oficierea căsătoriilor începe 
la ora 12, iar ceasul este trecut 
de 11... Traversează grăbiți 
strada ; în spatele lor clacso- 
neazâ o mașină, șoferul le stri
gă scoțîndu-și capul pe geam 
„Hei, fericiților, mai sîn-tem și 
noi pe-aici", iar ei rid și alear
gă mai departe.

Și tot așa, cu primăvara în 
inimi, urcă strînși unul lîngă al-

tul sccri.'e Sfatului popular al 
ra anului „23 August* din Capi
tală. Pătrund in localul imens . 
ce ține loc și de sală de aștep
tare și caută cu privirea cunos
cuții, prietenii care-i așteaptă, 
totă, i-au zărit. Stau toți într-un 
colț în jurul unei bănci (singura 
de altfel în tot holul) amenin
țați de un carton uriaș pe care 
scrie : „Atenție vopsit 1“ Alături, 
omul de la poartă încearcă să 
facă ordine.
- Unde treceți tovarăși ? Nu

la mese, încă trei funcționari, 
unul cu înregistrarea divorțuri
lor, altul cu nașterile, iar celă
lalt cu decesele. Cînd tinerii no
ștri logodnici veniseră în urmă 
cu opt zile, aici la oficiul stă
rii civile, 
declarației 
nespus de 
altă masă, 
anunțe un 
în plîns...

- Proastă 
tînărul către

pentru completarea 
de căsătorie, erau 
veseli dar alături, la 

cineva a venit să 
deces și a izbucnit •

organizare, . șopti 
logodnica sa aștep-

in

vrei

gindul său,

să fii soția

cînd c 
opresc

vrînd parcă să

cei doi în- 
: în fața

Ancheta noastră
printre tineri căsătoriți

vedeți cîtă lume-î aici ? Atîta 
grabă I le spuse el 
lor logodnici și fețele 
întristează dintr-odată.

In adevăr erau acolo 
oameni pentru tot soiul 
zuri. Unii așteaptă, rînduiți într-o 
coadă respectabilă în fața bi
roului de informații. O altă coa
dă își termină „capul" în fața 
biroului de dactilografiere unde 
două femei cu ochelari abia 
de mai pot ține piept avalanșei 
de cereri.

In fața sălii de festivități tine
rii miri așteaptă ca din clipă 
in clipă să sosească func
ționarul însărcinat cu oficierea 
căsătoriilor. Nu sosește încă ; 
funcționarul se află sus, la eta
jul I, în biroul său, ocupat pen
tru cîteva minute cu completa
rea unor noi declarații pentru 
căsătorie. De fapt biroul acesta 
nu-i numai ,.al său“. In această 
Încăpere lucrează, față în față,

tineri- 
lor se

adunați 
de ca-

tînd să le vină rîndul să intre 
în sală.

Coada din fața sălii de festi
vități se mărea cu fiecare clipă. 
Erau cu toții 17 perechi, plus 
rudele, prietenii, cunoscuții, care 
întruneau la un loc aproape o 
sută de persoane. Din grabă 

fără flori. Și-a 
găsi 

sfat o

cineva venise 
spus că va 
pe-aproape de 
N-a găsit.

— Nu te mai 
ta, încercau 
prietenii.

Cînd le-a 
urmat pe cei 
de festivități, 
cîteva minute, 
întrebat, după tradiție, dacă cei 
doi se căsătoresc „de bună 
voie și nesiliți de nimeni“, le-a 
făcut apoi cunoscut prevederile 
articolelor 1 și 2 din Codul fa
miliei, după care au urmat, în 
grabă, felicitările :

ii n deva 
florărie...

necăji, 
sâ-«l I

, nu-i vina 
liniștească

sosit rîndul, i-am 
doi tineri în sala 
Oficierea a durat

Funcționarul a

- Să trâiți, să aveți nenumă
rate bucurii, viață frumoasă, fe
ricire, iar dumneavoastră, tova
rășă, nu uitați să schimbați bu
letinul la miliție, păstrați cu gri
jă actul de căsătorie, nu-l dați 
nimănui, cînd vă e cerut, scoa
teți copie de la notariat care 
vă servește într-o clipă și vă 
rog, cînd ieșiți, anunțați să vină 
următorii.

Au ieșit apoi afară, lăsînd lo
cul altora și altora și, înfruntînd 
îmbulzeala de pe hol, s-au tre
zit, în sfîrșit, în stradă, în strada 
plină de freamăt și au respirat 
ușurați, din adîncul inimii. Abia 
aici prietenii și cunoscuții 
putut felicita în 
reche.
- Ah, așa aș

— șopti tînăra 
clubul nostru e _ ___

Se iscară discuții :
- L-ați văzut? Era aici și to

varășul Csapo, proiectant la uzi
nele noastre ; s-a căsătorit cu 
Aurelia Marin, și ea tot proiec
tantă...

I-am întrebat pe acești tineri 
cum ar fi dorit ei să decurgă 
oficierea căsătoriei.
- în primul rînd — șî-a spus 

Giurgea părerea - cred că nu-i 
obligatoriu ca birourile oficiului 
stării civile să fie îngrămădite 
toate la un loc. Ar trebui ca 
biroul pentru căsătorii să fie se
parat.
- Apoi - a intervenit strunga

rul Toader Stelian, prietenul mi
relui — s-ar putea amenaja o 
sală specială pentru tinerii că
sătoriți, frumos mobilată, înve
selită de flori, care să corespun-

VASILE BARAN

cu
voie tînăra pe-

vrea să dansez! 
soție. Păcat că 
atît de departe.

(Agerpres)

((jontinuare în pag. 3-a)

îngrijitoarea de păsări Pușcașu 
Aneta de la G.A.S, Tărtășești, 
raionul Răcari, este fruntașă în 
munca. Ea îngrijește peste 850 

de pasări.
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Se pleacă ki muncă voluntară la stringerea flerului vechi. în fotografie : un grup de studenți 
de la Institutul politehnic din Galați, membri ai brigăzilor utemiste de muncă patriotică.

Foto t N. STELORIAN

Pentru profesiunea 
aleasă...

Cu citeva zile în urmă, a a- 
vttt loc, la Casa de cultură 
a studenților „Grijore 

Preoteasa", conferința U.T.M. de 
plegeri pe Centrul universitar 
U.T.M. București. Delegații ute- 
miștilor din institutele de mvă- 
țămint superior ale Capitalei au 
analizat activitatea desfășaraia 
de organizațiile U.T.M. ale stu
denților bucureșteni, sub condu
cerea organizațiilor de partid, in 
ultimii doi ani.

Pentru organizațiile U.T.M., 
pentru studenți — se sublinia in 
raport — cuvintele tovarășului 
Gheorgbe Gtieorghiu-Dej 
la Conferința Națională I 
care a avut loc cu un an rn ur
ma au fost principalele direcții 
de munca. ^Trebuie să vă pregă
tiți temeinic pentru profesiunea 
aleasa, pentru minunata activi
tate constructiva ce va așteapia 
in fiecare colț al țării, unde veți 
avea pe deplin posibilitatea sa 
va afirmați talentul, energia, en
tuziasmul și întreaga capacitate 
de munca și lupta pentru victo
ria socialismului, pentru binele 
și fericirea poporului, pentru în
florirea patriei noastre dragi, 
pentru pace în iume“. S-a făcut 
totul pentru realizarea acestei 
cerințe, pentru ca acest îndemn 
să aibă un puternic ecou in rin
dul studenților î Conferința — 
atîf raportul cit și discuțiile — 
au dezbătut această problemă.

Munca profesională a fost 
subiectul multor adunări generale 
U.T.M. Dar nu numărul acestora 
trebuie relevat, ci mai ales mo
dul cum au fost dezbătute pro
blemele profesionale. In cele mai 
multe cazuri s-i .refffoțat la ra- 
portul șablon, cuprinzi nd inven
tarul unor rezultate bune sau 
slabe și s-a adoptat metoda ca 
adunarea să fie un sfat al ute- 
miștilor în care se rezolvă cele 
mai importante probleme ale 
muncii lor. In adunările gene
rale U.T.M. s-a discutat, de pil
dă, despre modul în care se pre
gătesc studenții la științele so
ciale. (La I.P.G.G., I.P.B., In
stitutul agronomic etc). La Fa
cultățile de filologie — anul II, 
științe juridice — anul II, is
torie — anul IV, s-a dezbătut 
și felul în care studenții aplică 
în viață cele înVățate la științele 
sociale. Rezultatul s-a concreti
zat în creșterea interesului pen
tru studiul acestor discipline.

Așa cum s-a arătat in confe
rință, tocmai aceste adunări ge
nerale U.T.M. au fost punctul de 
plecare în organizarea unor ac
țiuni care au stimulat munca de 
învățătură a studenților. Aici s-a 
inițiat organizarea consfătuirilor 
profesionale de către asociațiile 
studenților, introducerea planuri
lor de muncă individuale etc.

Pe fundalul acestor fapte — 
alături de care vorbitorii au a-

j rostite 
U.A.S.R.

dăugat pe bună dreptate rolul 
pozitiv pe care-1 exerfcită în at
mosfera generală din institut în 
ce privește seriozitatea la studiu 
studenții muncitori, comuniști și 
utemiștj precum și formele didac
tice folosite în munca cu studen
ții (consultații, meditații) — pot 
fi explicate rezultatele mai bune 
obținute de studenți la învățătură. 
Rezultatele la examene in sesiu
nile din iunie 1959 și ianuarie 
1960 sint superioare in raport cu 
cele din iunie 1958 și ianuarie 
1959. Numărul promovărilor în 
anul universitar 1958—1959 a ie-

Pe marginea conferin
ței U.T.M. a Centrului 
universitar U. T. M. 

Bucurețti

prezentat 91,5 la sută din 
mărul total al studenților, față 
de circa 87 la sută în amil om- 
versitar 1957—1958. Rezultatele 
obținute sînt superioare și din 
punct de vedere calitativ ; pes;e 
60 la sută din studenți au pro
movat cu calificative intre 7-10.

Este un salt calitativ care vă
dește pregnant creșterea răspun
derii studenților pentru o pregă
tire superioară, ca urmare a fap
tului că organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, au avut in centrul atenției 
lor preocuparea de a 9prijmi in
stitutele în obținerea unor rezul
tate bune pe tărimul pregătirii 
profesionale a studenților.

Se putea face tnai mult, se pu
tea munci mpi bine ? A fost uti
lizat întreg potențialul de mun
că ai orgamzapdor L.T.M. dm 
facultățile bucureșteoe ? Râapun- 
zind acestei întrebări, darea de 
seamă și unii vorbitori, au încer
cat să facă o analiză a rezulta
telor abținute și sub aspect cri
tic.

Mai sînt studenți care râmln 
repetenți, alții care-și arrttnă 
multe examene în toamnă. In 
afară de aceasta chiar printre 
studenții care au promovat exa
menele Ia care s-au prezentat, se 
găsesc dintre aceia cu 
5 și 6. Cui îi sînt necei 
menea ,,specialiști pe juri

La rădăcina acestor lipsuri stă 
faptul că unele, birouri L.T.M. de 
ani și organizatori de grupă 
L.T.M. nu au fost îndrumați să 
desfășoare o muncă permanentă, 
plină de răspundere, de îndrumare 
și ajutorare a fiecărui student din 
grupă sau din an pentru a se 
pregăti sistematic, permanent. 
Acțiunile inițiate au avut uneori 
caracter sporadic ; organizate su
perficial, ele n-au avut finalitate. 

r Unele consfătuiri profesionale, 
organizarea unor meditații și 
consultații, introducerea planuri-

Un interesant 
concurs

COLEGELE NOASTRE
bliografie, 
n-o fi. citit

— Despre băieți 
ce-mi puteți spune ? 

r'"-— Nu înțeleg... 
Sărbătorim cumva și 
ziua bărbatului ?

—Nu’ Mar
tie poate prilejui și 
.analiza felului în care 
ne purtăm în viața 
de toate zilele față 
de colegele noastre. 
De pildă, cînd se 
ivește profesorul la 
capătul coridorului 
și studenții intră bu
luc în sală, cine răz
besc mai întîi : băie
ții sau fetele ?

— Apoi... mai iuți 
sînt băieții...

Și fetele ce zic? 
Cine mai aude

ce zic ? Că doar ră- 
mîn în urmă...
— Vasăzică ar mai fi 

lucruri de îndreptat?

.......... ....................

Da, firește. Une
ori uităm că le avem 
alături de noi și mai 
scăpăm cite o vorbă 
urită, o obrăznicie, 
uităm de politețe. 
N-ar strica, de aceea, 
să ne mai aduceți 
aminte de colegele toarele, pe toate șan-
noastre și în alte zile tierefe 
ale anului.

La căminul 
lutului de f 
gaze și geologie, doi 
studenți îmi vorbesc 
despre contribuția co
legelor lor la munca 
patriotică, in rafină
rii, la sonde, la Ți* 
eleni ; unul îmi a- 
mintește lucrarea ab
solventei Elvira Moar- 
că, premiată la se
siunea pe țară a 
cercurilor științifice, 
altul de aportul stu
dentelor la munca 
culturală din institut.

Ls politehnica ar fi 
de spus atîtea, la 
conservator atîtea, la 
Institutul de teatru; 
poate și mai multe... 
Pentru că peste tot, 
în toate sălile de 
curt, în toate labora*

al Universității „C. I, 
Parhon*1, Mircea Că- 
pățînă din anul IV 
Juridice n-are Ce 
să-mi spună despre 
colege și pace !

— S-o luăm me
todic. De învățat cum 
învață?

— Ce-i drept, aci 
nimid de zis ț- din 
tot anul IV nici o 
studentă n-a căzut la 
vreun examen 
siunea din 
rie, ba chiar 
au obținut 
peste 7.

îmi veți răspunde, 
poate, că și gospo
dine și mediciniste 
pe deasupra nu se 
putea să nu aibă un 
cămin îngrijit, curat. 
Dar uite și la învăță
tură sînt in frunte : 
studentul cu cele mai 
bune rezultate pro
fesionale din. insti
tut, este... o studen
tă, Nae Georgeta. 
N-are nici un nouă 
și e în anul V ; nn 
lipsește în nici o sea
ră de la baza cultu
rală a I.M.F. ; acti
vează în formațiile 
artistice din anul I ; 
muncește pe linie de 
asociație. „.Zău că 
merită să ne aducem 
aminte de fete ca 
ea mai mult decît 
odată pe an !

La căminul de bă
ieți din str. Doamnei

Să torbipt despre 
colegele noastre, noi, 
băieții — se apropie 
doar siu» lor. Ce 
avem de spus despre 
ele?

...La căminul ,30 
Decembrie* al medi- 
ciniștilor btscureșleni, 
discuția se . înfiripă 
cu Arom Tumaian, 
student in anul V și 
președinte al comite
tului de cămin.

— Bănuiesc că în
treprindeți ancheta în 
cinstea zilei de 8

: nL
— Întocmai.
— Avem fete

nunate în institut. 
Locul I pe Capitală 
în i.nJ rece rea că mi’
nelor studențești, l-au 
obținut colegele noa
stre de la căminul 
^1 .V«r fms rițtigat 
și u televizor 1 )*

unde mun
cesc studenți, în toa
te sesiunile de comu
nicări științifice, în 
toate formele activi’ 
tații universitare, stu
dentele, colegele noa
stre, muncesc cot la 
cot cu noi. Și, de ce 
n-am recunoaște —. 
dar asta să rămînă 
între noi, bărbații —• 
că trebuie să nădu
șim puțin ca să nu 
ne întreacă ?

Și, uneori, totuși 
ne întrec...

lnsti- 
petrol,Recent, comitetul U.T.M. 

pe centrul universitar lași și 
consiliul asociațiilor studen
ților, sub conducerea și in* 
drumarea comitetului orășe
nesc de partid au luat o va* 
loroasâ inițiativa. Este vorba 
de organizarea unui concurs 
științific cu tema „Cuceririle 
Cosmosului de către om“ a 
cărui pregătire a și început. 
Trebuie remarcat că acesta 
va fi un concurs deosebit 
atit în ce privește problemele 
multilaterale asupra cărora 
se va extinde cit și în pri
vința masei largi de studenți 
pe care o va antrena. Deo
camdată concursul se află 
in faza de studiere a biblio
grafiei.

Scopul concursului este de 
a-i determina pe studenți să 
aprofundeze problema zbo* 
rurilor cosmice, de a-i face 
să înțeleagă marea semnifi
cație politică a cuceririlor 
științei și tehnicii sovietice in 
□cest domeniu. Pentru ca 
succesul și utilitatea con
cursului să fie cit mai mare, 
studierea bibliografiei se 
face pe specialități de către 
colective largi de studenți. 
Bunăoară, mediciniștii stu
diază bibliografia despre 
reacțiile organismelor ome
nești in condițiile zborurilor 
cosmice, matematicienii stu
diază problemele privind cal* 
cuie de traiectorie, fiticienii 
și tehnicienii problemele de 
construcții de rachete și tele
ghida] 
realiștii 
bleme 
lologii 
rotarii 
la științe 
bleme | 
politică mondială a superio
rității științei și tehnicii so
vietice. In pregătirea acestui 
important concurs sint antre
nate cadre didactice de in 
p restig iu științific.

6. IEȘEAM

in se- 
ianua- 

toate 
note

mi-
— Dar vreo frun

tașă, există în an ?
— Matilda Hoară. 

Un singur & și un 
singur 9 în toată fa* 
cultatea. In rest; 'doar 
10. Nu s-a indicat în 
patra. ani de zile 
vreo pagină de bi-

Calitatea
învățămîntului politic U.T.M

ce

L BUJOREANB

Fruntașe 
la învățătură

spectează studenti! bibliografia 
indicată; care este nivelul la
care se discută problemele a-

 _______ __ ___ ___ bordate — toate acestea sînt lă- 
.■ :■ au fost studenții sate uneori pe planul al doilea

Traian Valeriu, Marinoiii Costea 
li Stoica Liurențiu.

Siuden'.i: care au vorbit au le
gi'. crcblemelt dezvoltării științei 
<; de intreața opera de

socialista ce se des. 
bacara :□ țara noastră. S-au 

reiev ri ia documente de 
partid Ș- de stat, ceea ce dove
dea preocuparea studenților pen
tru ă politica partidu
lui și de a o înțelege Discuțiile 
relevi u un solid e cu-
noșXințe politice și ce pe
care studenții care au luat cu
rantul și le-au însușit. Și, ceea 
ce este foarte important, vorbi
torii nu s-au mărginit " 
pete etate și fraze citite 
șuri, c discuțiile lor 
p-tere de înțelegere, de 
capacitate de a explica 
anrmație. de a exemplifica. Vor- 
aai despre datoria patriotică 
de a-șî însuși știința și cultura 
ei 2u arătat convingător ce în
țeleg prin aceste îndatoriri pa- 

»ce» și cum și le îndeplinesc 
i ah: colegi de-ai lor. 
inasclndu-; pe acești stu- 
JL acLvutea kr iz. general, 
«uc-aca: că ceea ce au citit 

ce ac varia: la 
cfad r*>- 
Vi ver-

expunere au urmat discuțiile, 
per.iru care studenții trebuiau 
sa se pregătească în prealabil, 
sa studieze. Printre cei care au

ri tașai

să re
in bro- 
vădeau 
sinteză, 
fiecare

(telecomando), natu- 
se 
de 
cu 
de

au

de te

dintre ei se mulțumesc să întoc
mească grafice cu diferite pro
centaje, sa consemneze prezența^ 
Asupra problemelor de conținut 
se opresc insă mai rar. Cum coo*

dar se tapune
Șocat se.e 
ia «ne ie 

isfăcut pe 
pe anii responsabili cu 
intui politic din birou.-: le

f.TM de facultăți și ani. Multi 
«i’-r*-* ai ca midtiim&cr ci îfltrws.

lor individuale de muncă, 
luat în unele locuri un caracter 
formal.

Din păcate, nu toți vorbitorii au 
venit cu contribuții substanțiale 
la analizarea lipsurilor care se 
manifestă încă m munca de în
vățătură a studenților. Unii au 
recunoscut lipsurile in mod de
clarativ, dar n-au analizat cau
zele acestora. Discuțiile unora 
au purtat amprenta automulțu- 
mirii cu ceea ce s-a făcut, 
ceasta automulțumire nu 
justificată. Succese există, 
tr-adevâr, dar nu pe măsura 
sibilitâțikx*. iar ceea ce este 
trebu*e dezvoltat prin conți 
preocupare de a înlătura bps»-

L T.H Ju

L.T.M.

pregătesc în pro* 
astrobotonică, fi- 

probleme aie Irte- 
anticipație, cei de 
sociale cu pro- 

privind importanta

lie
cn

socra, studentul Mxcec Cristodorascu din 
oi de mecanică, patr-’de te ~ee strong-.ai.

Fote t P. PAVEL

de către cadrele U.T.M.
GaUatea expunerilor și com- 

conferențiarilor sînt 
hotărîtori în stimularea 

si orientarea discuțiilor cur sări
ților Spre probleme actuale, con
crete. Conferențiarul se pre
gătește pentru învățământul po
ntic fără a fi studiat realitatea 
din anul sau facultatea în care 
învață studenții în fața cărora 
conferențiază, și din această pri
cina conferințele au uneori un 
conținut general, nu stimulează 
discuțiile. Alteori, expunerile prea 
lungi, care nu aduc date noi și 
nu sînt bine documenta ie, ori a- 
celea în care se repetă materia ce 

6e predă studenților la cursuri, nu 
sînt ascultate cu interes de ca- 
tra cursanți.

Deficiența cea 
care determină 
puțin numeroasă la discuții este 
însă lipsa de pregătire a unor 
studenți și lipsa de preocupare a 
cadrelor U.T.M. pentru modul 
cum se pregătesc aceștia între 
două conferințe. Nu se controlea
ză suficient cum studiază parti- 
dpeniii la imăjănuntuî politic, 
bg ae organocazĂ discuții pre- 
lx^.*>are-

SMceeteie obținute de către 
orgarozațiUe U-T3L in munca 
de soixkzare și antrenare a 
boc auQâr tot mai mare de stu- 

ia cercurile politice sint 
absente. Dar numai acest lucru 
au este suficient. Se cere mai 
mult Birourile organizațiilor 
U.TM. trebuie să-și orienteze 
activitatea spre o muncă con
cretă, de ridicare a olității 
expunerilor, de stimulare și 
ndxare a calității și con- 
ținutului discuțiilor, aă urmă
rească studiul individual 
studenților, să-i tragă la 
pundere pe utemiști peniru 
dui in care se achită de o 
cină statutară: aceea de 
ridica continuu nivelul ideolo
gic și politic. Iar învățămintul 
politic U.TM. trebuie să fie in
tr-adevăr un mijloc important 
de ridicare a nivelului politic și 
ideologic ai studenților.

mai serioasă 
o participare

AUREL DOMȘA

FLORENTINA DUȘĂ, 
studentă anul I al Facultății de 
matematică și fizică din Bucu

rești.

v.

GABRIELA PERJARU, 
studentă în anul III al Facultății 
de tehnologia produselor ali

mentare din Galați.

IN GRUPA STUDENȚEASCĂ
PETRA MIHALACHE, 

■studentă anul III tal Facultății de 
filologie din București,

Orchestra de muzică populară a Casei de cultură a studenți
lor bucureșteni în timpul unei repetiții.

Foto : P. POPESCU

Cu ootro c~ ri .—c ’5 oc.es și tete se •-
* soia de Marinar

C :• = -: ::c MBdMdfat G ~
tare din GalafL A® cogsAbni • grwpo Medcatecscâ- 
De atunci «wc-. sc roescâ Correro -
rea oceesto teNc*âsecscâ yete -ecscc, sex; de 
curs și se—c* ■ cbcrcxr c c-c-ncă trebuo 
sa devină cr.te^ - de bc:= c ocesro «ic
co lediv st- de - țese

latâ-ne după patra c~ - — ?ro grope 241.
Virsta, preocupă* e. c-c* -■< oec '-•cic -coc'opxst. 
La început, spontan, s-o gokM ayrionri rodproc- 
Studenții au simțit nevoia sâ se ojMe la âNuțâtorâ. 
Crăciun Aneta isi c.-tâ oe rite ori
acestea ii cer o/ute*. -c "-z.*. so. atunci o-o c e 
o chestiune necîcrâ ce-e oc-»*ee c“by co’-ege. dis
cută împreună și tot- s« e-.rește pe Joc. Iroca 
Gheorgbe, unul a -se ce o-* student ai
grupei, nu precupețește — csc :xc cum c* *—□ 
toh coleg lui - timpul pe-cro c-s. c -x co ec ia 
învățătura. Sprijinul pe cc-<e cccraă un o^tora 
la învățătură. Hterasu» oe com I aepua pentru in- 
sușifeo profundă o cunost ~texx căpătate in onil 
de tecufiate. au oct rezutate : > u—a utbrreî se- 
s-unt de examene, grooe 24* -c ;osc ^minat stea
gul de grupă fruntașă lo j*-vototuri pe -.nsbtuL

Vxrtc studențească este insă s»uJt mai complexă, 
ea deooseste oodro oreeor oe cars, de seminar, al 
sc de lectura, unde pragătest un exemen. Și a- 
oeoMc ■ conterâ graoe un aecseb t : so for
meze oarocte-e sâ co-edeze grase?:, să ofere stu- 
de-rlcr o oogâtîe de preocupâr in strinsă legătu
ră cu ‘o^-c'ec -or ca w?tor speria ști. ca oomeni, 
ca cetățe^ D - coest p-nct ce vedere insă grupei 
241 « se pot -eprașc -utoe deficiențe.

Sint de p dă in grupă doi studenți oare nu s-au 
acomodat de c -ceout cotectivukr. Grupe a „reac- 
f'C-»at* rapid : i-a ocolit, excluzindu-:. Sicler Arie! 
•nvată b-ne, i peso nea ză munca de cercetare 
științifică, se interesează de tot ceea ce e nou, 
întreabă pe profesori la curs sau pe muncitori in 
producție tot ceea ce nu înțelege. E curios, ii place 
să dezbată problemele. De aceea, colegii î-au pus 
eticheta de „pisălog*. Nu scapă nici un prilej de 
G-l ironiza, ori de cite ori întreabă ceva. Rezultatul?

Sder Ariei s-a rupt toca’ de colectivul în mijlocul 
căruia trăiește. Ripostează cu ranie. ironiilor ce se 
fac pe seama lui și se s-r-te bine numai după ce 
ptaacă din grupă. Are See- Arie! nevoie de aju
torul grupei ? Dc, o șL-u si coleg lui. El c’tește 
mult, dar nu știe să aleagă ese-'-c ui din ceea ce 
citește, acumulează cunast n» mo ie. dar nu reu
șește să facă o s stema» rare a »or- Și de oici și 
unele greutăți pe care ie mok>ă in răspunsurile 
pe care le dă la ser* ier uneor char }a exame
ne. Apoi este foarte groc t, -ectent. nu știe să-și 
organizeze timpul după un pan c noi.nte întocmit. 
Ce au făcut colegii iui penru c-i ajun, pentru a-4 
învăța să muncească sistematic și —c, pentru 
a-! atrage să participe actv c vicia grope. ?

Aproape la fel stau iucro,rte ș. cu Aur Mircea. 
E conștiincios, se poartă frumos cu toată iumec, 
dar nu se amestecă cu r.’rmc in vc:c grope, s-a 
izolat de ea. Grupa s-a ob s-roit cu e asa cum 
este, aprobîndu-i tacit izolarea de colegi si de fră- 
mintăriie lor. Aur Mircea a căzu: a exemen. 
Grupa a fost uimită, dor a trecut pe$:e acest 
fapt Aur Mircea se va descurca și singu-, e stu
dent bun, și-au 
cea avea nevoie 
merge de la sine, 
alte fapte pledează 
ții. Zilnic, după ce 
lor de curs sau 
se despart pentru a 
zi 'la facultate ci nd
cursuri și seminarii, în sala de lectură șă se 
tească. După orele petrecute in facuîtcte, 
își are viața lui personală. Și anii au 
Aproape patru la număr. Sute de zile in care după 
orele de curs și seminarii, in această grupă nu s-a 
organizat nici o acțiune culturală sau de altă na
tură care să-i adune 
orele lor libere, care 
ajute să se cunoască 
lectivul.

Vorbeam cu fetele.
sînt respectate de colegi, la rindul lor iși respectă

Dor Aur Mir- 
ajutor. Ceea ce nu 

grupă e insă ocolit Și 
favoarea acestei gt cma- 

anuntă sfirșitul O'e- 
studenții grupei 

intîlni doar a doua 
nou ta 
pregâ- 
fiecare 
trecut

spus colegii, 
de 

în 
în 
soneria 
seminar,

se mai
vor sta împreună d n

pe studenți la un loc și in 
să-i apropie între ei, să le 
reciproc, să consolideze co-

Grupa numără 5 studente. Ele

colegii. Dar aceasta nu este suficient. Studenții șî 
studentele nu se cunosc între ei, nu știu decît cit 
învață și cum învață.

„Nici la puținele reuniuni care se organizează în 
institut, colegii nu dansează cu noi — spunea Bu- 
nea Felkia. Studentele grupei stau pe scaune, nu 
dansează, pentru că colegii noștri, deși vin la re
uniune, nu invită colegele la dans. Noi n-am ser
bat niciodată în colectiv, toată grupa, aniversarea 
unui coleg sau colegă, vreun succes obținut de 
unul dintre noi sau al grupei întregi. Uneori ne în
trebăm : ce facem după amiază ? Nu știm să ne 
organizăm timpul și. atunci fiecare face ce-i trece 
prin minte. E bine, e rău ? — nu știm. Nu ns 
omestecăm unii in treburile altora".

...Grupa 241 e considerată o grupă bună. Da, 
ere unele calități de grupă bună. A obținut rezul
tate bune la învățătură. Incontestabil. Dar e dea- 
juns ? Rezultatele sînt bune pentru că in această 
grupă a existat de la început o anumită omogeni
tate in pregătire, pentru că studenții aveau forma
tă o conștiință înaintată pentru obligațiile lor. Ș’ 
pentru că in acest domeniu n-<ju fost greutăți, gru
pa s-a orientat numai spre pregăti rec prafss onclă. 
Or, așa cum aminteam, viața studențească de 
astăzi ii conferă grupei un rol mult moi complex, 
întregul colectiv trebuie să conceapă viate) grupe', 
asemenea vieții unei familii Grope de studenți este 
cadrul in care se cunosc și trăiesc cioturi cinci ani. 
Aici, în cadrul grupei $e desfășoară -ronco de pre
gătire profesională, dar se forează și caractere, 
trăsături morale inoi texte. Vkrto grupe trebuie să 
fie, de aceea, bogată, muftkxteralâ. La această 
transforme re sint c~emaț' sg participe înșiși stu
denții grupei. Comitetul U-T.M. ai institutului, biroul 
U.T.M. ol onukjr t-ebuie să-i sprijine. Membrii a- 
cestora să meargă ir grupa 241 și să discute cu in- 
t-egui coiectiv ce t-ebuie să focă pentru mai buna 
organizare c octivității. grupei. Comitetul U.T.M. al 
institutului, biroul de an pot iniția și un sch-mb de 
experiență între grupele din institut. Grupa 241 va 
impărtoș: celorlalte grupe experiența sa bună in 
pregătirea profesională și va 
cum să-și organizeze timpul, 
pentru a suda puternic acest

RODICA GHEORGHIU, 
studentă în anul IV la Institutul 

politehnic din Galați.

învăța de la acestea 
ce anume să facă 
colectiv studențesc.

DOINA NIȚESGti

AGLAIE GINGA, 
studentă anul III al Facultății 

de istorie din București,



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Ce are de făcut
noul comitet comunal U.T.M

Tn ședința activului comitetu- 
îui raional U.T.M.-Buhuși care 
a avut loc cu mai bine de două 
luni in urmă, s-a dezbătut jia
nul de măsuri al C.C. al U.T.M. 
pentru îmbunătățirea muncii 
organizațiilor U.T.M. de la sate 
în perioada de iarnă. Mult cri
ticat în această Consfătuire a 
fost comitetul U.T.M. din co
muna Zănești care nu reușise 
să antreneze marea masă de 
tineri la o bogată activitate cul- 
tural-educativă, care nu se 
ocupa suficient de munca de 
educare politică în rândul tine
rilor.

Comitetul U.T.M. Zănești a 
fost aspru criticat pentru că nu 

I s-a interesat în permanență de 
conținutul invățămintului po
litic, n-a analizat cum muncesc 
propagandiștii, cuin se pregă
tesc, cum își însușesc tinerii 
cele predate In cerc. Se arăta 
5n ședința aceea că comitetul 
U.T.M. Zănești n-a dat sufici
entă atenție nici muncii de 
educare materialist-științifică a 
tineretului. In comună mai 
sint tineri superstițioși care țin 
posturi și cred încă în leacuri 
băbești. Pentru tinerii din Ză
nești n-a devenit o obișnuință 
să-și petreacă cea mai mare 
parte a timpului liber la cămi
nul cultural.

Toate aceste lipsuri arătate în 
ședința lărgită a activului comi
tetului raional U.T.M. au dat de 
gindit comitetului comunal U.T.M 
Zănești. Toate acestea au fost 
după aceea amplu dezbătute 
într-o ședință lărgită a comi
tetului comunal U.T.M. S-a 
ajuns la concluzia că organiza
țiile U.T.M. s-au rezumat în

Oficierea 
căsătoriei

(Urmare din pag. I-a) 

dâ stării sufletești, cu totul deo
sebita a celor care vin aici—
- Xu nu sin| căsătorită — a 

vorbit filatoorea Stefania Banu, 
una dintre prietenele miresei — 
dar aș dori ca atunci cînd voi 
veni la sfat să ne intimpine mu
zica.

— Muzica ? se mirară tinerii.
— Da, muzica. In sala de care 

se vorbea ar putea să fie foar
te bine instalat și un aparat de 
radio cu pik-up.

Au fost oier atiția tineri. De 
ce să stăm la coadă cînd am 
putea dansa ? Doar e o sărbă
toare minunată...
- Pe urmă, florile - spuse 

și filatoarea Angela Telente. 
lată eu aș propune să se ame
najeze florării speciale pentru 
tinerii căsătoriți,

- Și nu numai florării dar si 
cofetării, adaugă un alt tînăr 
întinzind mina in aer spre o fir
mă imaginară : „Primăvara 
cofetăria tinerilor căsătoriți".

Discuția tinerilor era din 
In ce mai aprinsă. Intr-adevăr 
dorințele lor privind celebrarea 
unui asemenea eveniment im
portant din viața omului sînt 
justificate. Nu numai la Sfatul 
popular al raionului „23 August" 
din Capitală, ci și la alte sfa
turi populare oficierea căsă
toriilor are loc, adesea, în- 
r-o atmosferă cu totul nepotri- 
rită, anostă, lipsită de farmecul 
:e i se cuvine. Oare nu s-ar 
iuțea ca această oficiere să de. 
:urgă în așa fel Incit să rămfnfi 
rentru totdeauna în mintea 
ierilor ca una dintre cele 
rumoase amintiri ?

In patria noastră căsătoria a 
opătat un conținui nou ; la 
>aza ei stau sentimente și idea- 
uri dintre cele mol frumoase, 
agate de continua întinerire a 
ieții pe care o trăim. Iar aces- 
ui conținut trebuie să-i cores- 
iundă și un cadru nou, sărbă- 
presc, pe măsura vremurilor 
loastre.

Firește că fiecare tînăr se gin. 
lește ca acest eveniment să fie 
ărbătorit cit mai frumos, cit mai 
neresc. Redacția ziarului „Sein, 
eia tineretului" invită pe cititori 
ă-și spună părerea :
„Cum doriți sâ se oficieze că- 

ătoria Iq sfatul popular ?"

Consfătuirea cadrelor didactice 
de la catedrele de științe sociale 

din București
socialiste a agriculturii, 
scos în evidență faptul că 
obținut rezultate mai bune 
însușirea aprofundată a marxism- 
leninismului de către studenți.

Au fost dezbătute probleme 
importante privind necesitatea 
de a îmbunătăți legarea teoriei 
cu practica, de a aborda într-o 
măsură tot mai mare în cerce
tarea științifică de la catedră 
problemele construcției socia
liste, studierea principalelor as
pecte ale transformărilor revo
luționare din patria noastră. în 
concluzia Consfătuirii s-a subli
niat că în vederea ridicării con
tinue a nivelului științific și 
ideologic al predării științelor 
sociale este necesar să crească 
preocuparea șefilor de catedră a 
rectoratelor, a organizațiilor de 
partid pentru pregătirea teoretică 
și practică a cadrelor didactice, 
pentru îmbunătățirea metodicii 
predării științelor sociale, să se 
asigure la aceste discipline noi 
manuale, îmbunătățite.

(Agerpres)

In zilele de 29 februarie—1 
artie 1960 a avut loc Consfă- 
(irea cadrelor didactice de la 
itedrele de științe sociale din 
istituțiile de invățămint supe- 
or din București, unde s-a a- 
ilizat activitatea desfășurată 
> aceste catedre în prima ju- 
âtate a anului universitar 
69/1960.
La Consfătuire au participat 
varăși din conducerile institu
tor de învățămint superior 
■ecum și secretarii organizații- 
r de partid ale acestor insti- 
ții.
Participantei la Consfătuire au 
âtat câ in ultimul timp a eres- 
t nivelul teoretic și ideologic 

predării științelor sociale, a 
orit combativitatea și grija 
ntru puritatea ideologică a 
jriei marxist-leniniste, și s-a 
alizat o legătură mai strînsă 
predării științelor sociale cu 
rcinile politicii leniniste a par
iului nostru în domeniul con- 
■ucției economice, al industria
lii socialiste și transformării 

ultimul timp numai la strîngerea 
cotizației și primirea de noi 
membri. Deși în planurile de 
muncă erau trecute obiective 
interesante, acestea r-ămineau 
doar pe hîrtie Membrii comite
tului nu s-au ocupat decit for
mal de sarcinile și organizațiile 
de care răspundeau. Dar aceas
tă ședință a comitetului U.T.M. 
nu a stabilit și măsuri practice 
concrete, pentru lichidarea lip
surilor semnalate în ședința cu 
activul raional.

„Măsurile să le ia viitorul co
mitet- — și-au spus pe semne 
tovarășii.

S-a ales noul comitet comunal 
U.T.M. care a trecut la treabă. 
A început o muncă susținută 
pentru mobilizarea tinerilor la 
cele 4 cercuri agro-zootehnice, 
se fac lozinci mobilizatoare pri
vind transformarea socialistă a 
agriculturii; la căminul cultu
ral se țin informări politice pe 
teme interne și externe în fie
care săptămină, conferințe știin
țifice ca „Pămintul și locul său 
in Univers", „Cum se formează 
ploile, zăpada și grindina"; s-a 
deschis un cerc de cultură gene
rală, se țin 
recomandate 
biți cartea", 
seara Cehov 
bun este și 
s-au împărțit pe membrii comi
tetului. Fiecare membru răspun
de de o organizație.

Cu toată această înviorare a 
muncii culturale și politice mai 
sint încă serioase lipsuri care 
ar trebui să dea de gindit mem
brilor comitetului și care se 
cer urgent rezolvate. Mai există 
un cerc de învățămînt politic 
la care nu s-a predat încă prima 
lecție. Este cercul organizației 
de bază a întovărășirii „Vasile 
Roaită“, propagandistă tovarășa 
Bădiță Maria. Secretarul comi
tetului U.T.M. pe comună nu 
cunoaște încă această situație, 
nu știe că încă există un curs 
de învățămint politic nedeschis 
iar tovarășa Maria Zaharia 
care răspunde de munca politică 
în cadrul 
ocupat cu

recenzii la cărțile 
în concursul „lu- 

seri literare ca 
și altele. Un lucru 
faptul că sarcinile

comitetului nu s-a 
seriozitate de tnvăță-

Decada cărții tehnice
tehnică e împlinit 10Editura

ani de activitate. Răspunzînd 
cerințelor producției, editura a 
publicat in această perioadă 
2.800 de titluri. într-un tiraj de 
aproape 12 milioane exemplare. 
Printre lucrările apărute, un 
loc de seamă îl ocupă cărțile 
o'estinate îmbogățirii cunoștințe
lor tehnice ale tuturor categorii
lor de muncitori și tehnicieni. 
Au fost editate, de asemenea, 
lucrări de specialitate pentru in
gineri și studenți.

In desfășurarea activității 
sale, Editura tehnică a primit 
un sprijin important din partea 
editurilor și autorilor din Uniu
nea Sovietică. Traducerile din

La biblioteca căminului cul
tural din comuna Mircea 
Vodâ, raionul Titu, se aduna 
de multe ori tinerii colecti
viști. Ei iși petrec acolo in 
tovârâșia cărților, a șahului 
ceasuri foarte folositoare și 

plăcute.
Foto : M. CARANFIL

S-a 
s-au 

în

De această sarcină răs- 
intregul comitet și este 
ca sarcină permanentă, 
și tendința greșită la 

membri ai comitetului

mîntul politic. încă de acum 
cîteva luni era vorba să se 
deschidă în comună un cerc al 
naturaliștilor. Doctorița din co
mună. Matatien Luiza, a pregă
tit de mult prima lecție dar nu 
au fost mobilizați la cerc tine
rii. Nimic nu s-a făcut pentru 
deschiderea acestui cerc care 
era atît de necesar.

Deși in planul de muncă este 
trecut că se vor organiza înce- 
pînd de la 1 ianuarie joi ale 
tineretului, pină acum nu s-a 
făcut nimic nici in această di
recție, 
punde 
cotată 
Există 
unii _ ____
U.T.M. de a crede că singurul 
răspunzător de intreaga muncă 
culturală din comună este doar 
directorul căminului cultural. 
Este datoria comitetului de a 
colabora mai mult cu conduce
rea căminului, de a antrena cit 
mai mulți tineri la activitatea 
căminului, de a folosi mai 
mult tinerii învățători și profe
sați tn creșterea activității cul
turile a tineretului din comună. 
Este un lucru bun că s-a format 
un cor de aproape 40 de tineri, 
o echipă de dansuri, 4 formații 
de teatru. Una din ele participă 
la faza intercomiinală a celui 
de-al doilea Festival bienal „1. 
L. Caragiale". Dar toate a- 
ceste activități să se per
manentizeze, sâ nu fie sporadice 
ca anul trecut. De asemenea 
este necesar ca activitatea cultu- 
ral-artistică să se desfășoare în 
toate satele unde există cămine, 
nu numai la centru, așa cum s-a 
făcut anul trecut.

începutul făcut de noul co
mitet comunal U.T.M. este bun. 
El va trebui să țină totuși mai 
mult seama de criticile aduse în 
ședința cu activul raional, și 
să-și orienteze mai bine munca 
spre lichidarea acestora, spre 
indeplinirea hotârîrilor stabilite 
atunci.

VASILICA 
corespondentul 
lului“ pentru

ENAȘOAIE 
,,Scinleii tinere- 
regiunea Bacău

limba rusă reprezintă aproape 
40 la sută din intreaga produc
ție de cărți a editurii.

Cu ajutorul cărții tehnice, în 
industrie și agricultură au fost 
realizate noi modele de cons
trucții de mașini și utilaje, au 
fost aplicate in practică sisteme 
tehnologice avansate, precum și 
metode noi de muncă, care au 
contribuit la creșterea produc
tivității muncii și la îmbunătă
țirea calității produselor.

Cu prilejul împlinirii unui de
ceniu de activitate a Editurii 
tehnice, în intreaga țară se or
ganizează o decadă a cărții teh. 
nice între 15 și 25 martie.

(Agerpres)

Tinerii, muncitori din Birlad 
au nevoie de un cerc literar

In anul 1958, către toamnă, 
la Fabrica de rulmenți Birlad se 
ținea o ședință. Participau mem
bri ai comitetului U.T.M., tova
răși din comitetul de intreprin- 
dere, din conducerea clubului, de 
la casa raională de cultură, de 
la biblioteca centrală raională. 
Pavoazarea sălii, florile de pe 
masă — totul arăta că se pe
trece un lucru deosebit. Ba, a 
fost chemat chiar și un fotograf 
care a imortalizat evenimentul. 
In acea ședință s-a hotărit ca 
în fabrică să se creeze un cerc 
literar. S-a ales șl un colectiv de 
conducere compus din inginerul 
Octavian Georgescu, Ion Marin, 
și o profesoară de limba romină 
din oraș. A fost elaborat de a- 
semenea planul de muncă al cer
cului. Potrivit planului, membrii 
cercului — tineri muncitori din 
fabrică — trebuiau să se întîl- 
nească o dată pe săptămină la 
clubul fabricii unde să-și pre
zinte și să-și discute creațiile li
terare. La primele 2 ședințe de 
lucru ale cercului au participat 
între 20-30 de tineri creatori...

Ne aflăm acum in anul 1960. 
Recent am vizitat Fabrica de rul
menți să vedem ce mai fac tine
rii ei creatori de literatură. Un
deva. intr-un sertar, am găsit un 
dosar cuprinztnd un mare număr 
de poezii,

Intr-una din poezii ucenicul 
Ion Blejoiu din anul III forjă 
iși cintă dragostea pentru muncă, 
dorința sa arzătoare de a de
veni forjor fruntaș, asemenea to
varășului Toma, alături de care 

1N lăTiMPINAREĂ ZILEI DE 8 MARTIE
In întîmpinarea zilei de 

Martie, mii de femei din Capi
tală au participat miercuri la 
acțiunile organizate de comi
siile și comitetele de femei, în 
scopul cunoașterii trecutului 
glorios de luptă al partidului. 
Grupuri de femei au vizitat Mu
zeul de Istorie a Partidului, Mu- 
zeul Lenin-Stalin, Muzeul lup
telor revoluționare ale ceferiști
lor aflat la clubul Grivița Ro
șie, precum și alte muzee.

Tot miercuri Comitetul orășe
nesc București al femeilor a 
organizat o vizită la Muzeul 
Doftana, cu un grup de 200 de 
femei din Capitală.

★
Cu același prilej, miercuri 

după-amiază au avut Ioc adu
nări raionale ale femeilor bucu- 
reștene. La adunarea femeilor 
din raionul Tudor Vladimirescu, 
care s-a ținut în sala Teatru
lui Tineretului, a luat cuvîntul 
tov. Valeria Drafts^ secretar al 
Comitetului 
raion. Ea 
torirea a 
clamarea 
femeii.

In sala 
no-sovietice a avut loc ao'unarea 
femeilor din raionul Stalin. Des
pre însemnătatea zilei de 8 
Martie a vorbit președinta Co-

P.M.R. din acest 
a vorbit despre sărbă- 
50 de ani de la pro- 
Zilei internaționale a

Casei prieteniei romî-

mitetului raional de femei, Ale
xandrina Tutoveanu.

★
Cu prilejul Zilei internațio

nale a femeii. Editura muzicală 
a Uniunii compozitorilor din 
R.P. Romînă a tipărit, pe foi 
volante, noi cîntece de masă 
destinate formațiilor artistice de 
amatori și profesioniste,

★
Cu prilejul celei de-a 50-a 

aniversări a Zilei internaționale 
a femeii, întreprinderea cinema
tografică a regiunii Stalin, în 
colaborare cu Comitetul regio
nal al femeilor, a organizat 
„Săptămină filmului pentru fe
mei". Astfel, la cinematograful 
„Tineretului" vor rula în această 
săptămină filmele „Fata din 
Kiev", „învățătoarea din $a- 
trîi", „Roza vînturilor", „Fata 
mexicana” și altele.

(Agerpres)
—•—

INFORMAȚII
La Constanța s-au desfășurat 

zilele acestea lucrările sesiunii 
regionale de referate științifice 
din domeniul agriculturii, or
ganizată de Ministerul Agricul
turii și Academia R.P. Romîne. 
Au participat peste 300 de pre
ședinți de gospodării colective, 
directori de G.A.S.-uri și 
S.M.T.-uri, ingineri și tehni
cieni, profesori universitari, ac
tiviști ai organelor locale de 
partid și de stat.
. *
In prezent țara noastră este 

vizitată de grupuri de turiști 
din diferite țări, printre care 
R.D. Germană, R.P. Polonă, 
Uniunea Sovietică, S.U.A., Gre
cia. Danemarca.

In cursul acestei luni sint 
așteptați grupuri de turiști so
vietici și din Bulgaria.

învață meserie ; comunistul Ni- 
colae Grădinaru, maistru forjor 
își așterne gîndurile pe hîrtie 
astfel :

„Forjorii azi s-au întrecut.
Din încordarea lor deplină 
A mia oară am văzut
Cum înflorește ca bujorul, 
Din focul roșu — viitorul."
Multe poezii din dosarul amintit 

slăvesc partidul care ne conduce 
pe drumul luminos al socialis
mului, cîntă lupta popoarelor 
pentru pace, slăvesc munca eroi
că a savanților sovietici pentru 
dezlegarea tainelor Cosmosului. 
Și unde oare ar putea să-și per
fecționeze tinerii poeți ai Fabricii 
de rulmenți Birlad, înclina
țiile lor literare dacă nu în 
cercul literar ? Acesta este și de 
altfel rostul cercului, pe lingă 
faptul că el trebuie să lămureas
că tinerilor creatori anumite pro
bleme politice, ideologice privind 
creația literară, probleme privind 
realismul socialist etc.

Din păcate însă tinerii crea
tori de literatură ai acestei fa
brici nu se bucură de atenția 
cuvenită. Cercul literar nu le 
poate fi de vreun folos pentru 
că în mod practic, după primele 
două ședințe de lucru, el s-a des
trămat. Ciim se explică acest 
fapt ? Comitetul U.T.M. pe fabri
că (responsabil cu problemele 
culturale tov. Tudorița Tofan), 
comitetul de întreprindere și con
ducerea clubului, țn loc să spriji
ne îndeaproape munca cercului 
literar au hotărit transferarea a-

La lași a fost dat în folosință noul și confortabilul 
hotel „Continental”. In fotografie, interiorul unei 
camere a hotelului iar în medalion o imagine de 

ansamblu a clădirii noului hotel.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador 

al R. P. F. Iugoslavia la București
La 2 martie a. c. pre

ședintele Prezidiului .Marii A- 
dunâri Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorgite 
Maurer, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Federa
tive Iugoslavia la București, Ar
so Alilatovic, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
Avram Bunaciu, ministrul /Afa
cerilor Externe, Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Nicu Șerban, 
director ad-interim al Protoco
lului Ministerului Afacerilor Ex
terne, Eugen Charap, consilier 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, Ion Vrabie, directorul Can
celariei Prezidiului Alarii Adu
nări Naționale.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia a 
fost însoțit de Vojo Sobajio, 
consilier, It. col. Djuro Ivanovic, 
atașat militar și al aerului, Pan- 
telija Prokic, prini-secretar, Vi
do Knezevic, al doilea secretar 
și Alihajlo Hornjak, atașat al 
Ambasadei R.P.F. Iugoslavia la 
București.

Cu acest prilej ambasadorul 
iugoslav și președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale au 
rostit cuvîntări.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru faptul câ a fost numit în Re. 
publica Populara Romînă, amba
sadorul Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia a declarat 
printre altele: „Voi depune toate 
eforturile pentru întărirea și dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
de colaborare reciprocă între Re
publica Populată Federativă Iu
goslavia și Republica Populară 
Romină și mă voi strădui întot
deauna să fiu interpretul senti
mentelor sincere și prietenești 
ale popoarelor Iugoslaviei față 
de poporul romîn".

In încheiere ambasadorul Re
publicii Populare Federative Iu
goslavia a exprimat dorința gu
vernului iugoslav de a dezvolta 
și întări relațiile dintre cele două 
țâri în interesul popoarelor iu
goslav și romîn și al păcii In 
lume.

Salutînd pe noul ambasador al 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia în țara noastră( Ion 
Gneorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, a arătat că prietenia veche 
dintre popoarele noastre, rela
țiile de bună vecinătate, năzuința 
comună de a menține pacea, in
teresele noastre de a transforma 
regiunea Balcanilor și a Mării 
Adriatice fntt-o zonă a păcii, și 
prieteniei, constituie baze trai
nice pentru o colaborare multila- 

cestuia pe lingă casa raională de 
cultură. De acolo, fără nici un 
motiv, a fost „transferat" pe 
lîngă biblioteca centrală raio
nală. Dar dacă funcționează sau 
nu, practic, nimeni nu s-a mai 
interesat. Din acest motiv, în 
momentul cînd au fost întrebați 
despre cercul literar tovarășii 
Tudorița Tofan, Ion Bucur, di
rector adjunct al clubului fabri
cii, Ion Grosuleac, directorul ca
sei raionale de cultură și Maria 
Hulub, bibliotecară șefă la biblio
teca centrală raională, au ținut 
un adevărat „consiliu" pentru a 
stabili dacă mai există sau nu 
cercul literar al Fabricii de rul
menți. Și răspunsul unanim a 
fost: „Nu știm*. După cercetă
rile de rigoare noi sintem a- 
cum în măsură să elucidăm di
lema : cercul nu mai există.

In Fabrica de rulmenți sînt 
mulți tineri muncitori cu încli
nații literare, dornici de a parti
cipa la activitatea unui cerc li
terar. Mărturie stă dosarul 
plin cu lucrări literare de în
ceput.

Iată de ce comitetul U.T.M. 
pe fabrică, comitetul de în
treprindere și conducerea clu
bului trebuie să treacă neîntirziat 
la reorganizarea cercului literar 
„Mihail Sadoveanu". Tinerii do
resc lucrul acesta și organizația 
U.T.M. este datoare sâ le răs
pundă.

«. SLAVIC 
Corespondentul „Scinteii ti
neretului” pentru regiunea 

Iași

Populară 
Populară

Gheorghe 
dorința 

Populare

terală între Republica 
Romînă și Republica 
Federativă Iugoslavia.

In încheiere, Ion 
Maurer a exprimat 
sinceră a Republicii 
Romîne de a întări legăturile de 
prietenie și bună vecinătate din
tre cele două popoare și a asi
gurat pe ambasadorul Republicii 
Populare Federative Iugoslavia 
că in activitatea sa se va buc-ura 
de sprijinul Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, al guvernului 
Republicii Populare Romîne și al 
său personal.

După ceremonia prezentări? 
scrisorilor de acreditare, Ion 
Gheorghe Maurer a avut o con
vorbire amicală cu noul amba
sador Arso Milatovic, la care au 
asistat Avram Bunaciu și Gheor
ghe Stoica.

Tribuna 
bunului

că 
are

trebuie

lucru ? 
căutări 
pregăti

(Urmare din pag. l-a) 

legem odată mai mult 
pregătirea locului de muncă 
o influență hotărifoare asupra 
muncii fiecăreia. Ne-am gindit 
mai mult la ciștigarea timpului. 
Răspunsul pe care l-am dat ti
nerilor de la Uzinele „1 Mai" 
din Ploești, răspunsul la che
marea tinerelor din brigada nr. 
5 de la strunizărie prin care 
ne-am angajat să terminăm pla
nul de producție cu trei zile 
înainte, ne obligă să nu uităm 
nici un moment că sintem in în
trecere cu timpul și că 
să i-o luăm înainte.

Cum să facem acest 
Din discuții, calcule $i 
s-a născut ideea de a ne _ __
locul de muncă pentru ziua ur
mătoare după orele de program. 
Adesea după orele de program 
Simion Florica care confecțio
nează bobine pentru motocom- 
presoare, rămîne și înfășoară 
sirma pe bobine, vopsește că
mașa litei pentru a se distin
ge circuitele bobinei. De altfel 
fiecare din noi facem acest lu
cru șl asta ne-a ajutat foarte 
mult în creșterea productivită
ții muncii. Avind la indemină 
materiale putem începe în plin 
ziua de muncă din primele cli
pe. Efectele ? Un exemplu. Eu 
și Elena Stănciulescu am lucrat 
la bobinele pentru motocompre- 
soare-tramvai. Norma noastră 
era de 70 de bucăți pe zi. Sea
ră de seară noi ne-am pregătit 
izolațiile, clemele, ne-am pregă. 
tit locul de muncă. In acest fel 
ne-am depășit zilnic norma cu 
30 de bobine. Așa se întiinplă 
și cu celelalte fete din brigadă. 
Vasilica Slave și Zaharia Eu
genia iși depășesc și ele norma 
cu cca. 40 la sută. Aici aș mai 
vrea să fac o remarcă. Pentru ca 
productivitatea muncii să creas
că, să dăm produse de calitate, 
noi împărțim lucrul în funcție 
de calificarea oamenilor și de 
dexteritatea căpătată. Noi ani 
observat că Slave și Zaharia lu
crează cu mai multă ușurință, 
și mai bine la izolarea bo
binelor rotor 40 KW și 20
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Prima etapă a returului campionatului 
de fotbal

Returul campionatului catego. 
riei A de fotbal va începe au- 
minică odată cu desfășurarea 
jocurilor primei etape. In Capi
tală sînt programate două par
tide care se vor disputa pe sta
dioane diferite. Stadionul Giu- 
lești va găzdui cu începere de 
la ora 10,30 întilnirea dintre e- 
chipele Rapid și Dinamo Bacau 
(în tur acest meci s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate 0-0). 
După-amiaza de la ora 15,30, 
pe stadionul Dinama, echipa DÎ- 
namo București va primi vizita 
formației clujene Știința. Dina- 
moviștii S-au pregătit cu multă 
atenție pentru a revanșa înfrîn- 
gerea suferită în tur pu scorul de

gospodar
KW. Le-am dat lor să Ie lu
creze. Asta du înseamnă că 
Ie îngustăm sfera de muncă. 
Nicidecum. Paralel cu aceasta 
noi ne-am înscris la cursul de 
minim tehnic și pe măsura îm
bogățirii cunoștințelor, a specia, 
lizării, cu toate vom reuși să lu. 
crăm tot felul de comenzi.

Problemele pe care noi le ri
dicăm in brigadă in legătură cu 
manifestarea spiritului gospodă
resc in tot ceea ce facem, sigur 
că nu s-au epuizat în aceste 
cîteva rinduri. Sintem interesate 
să lucrăm cit mai bine, să ob
ținem cit mai multe economii, 
Căutind căi noi, studiind mei 
bine fiecare comandă, noi ne-am 
gindit că putem economisi lunar 
cca. 1500 lei. Asta înseamnă in
tr-un an cca. 20.000 lei.

Acesta este începutul Vom ex
tinde cea mai bună experiență 
folosită în brigadă, pentru ca 
brigada să se mențină colectiv 
fruntaș de muncă. Socotim că 
spiritul gospodăresc este una 
din rezervele interne foarte pre. 
țioase care duc la economii. O 
sursă inepuizabilă.

★
NOTA REDACȚIEI: La re

dacția ziarului nostru sosesc nu
meroase scrisori în care tinerii 
ne Împărtășesc rezultatele obți
nute în urma aplicării inițiati
vei „Nici un leu risipit, fiecare 
leu fructificat". Ziarul deschide 
rubrica „Tribuna bunului gos
podar" pentru a înlesni un larg 
schimb de experiență între tine
rii muncitori, privind descoperi, 
rea și valorificarea rezervelor 
interne, pentru fructificarea fie
cărui leu.

Publicînd acest material invi
tăm pe tinerii muncitori, ingi
neri, tehnicieni, conducători de 
secții și sectoare să-și spună cu. 
vintul, să-și împărtășească expe
riența dobîndită pentru a o ge
neraliza. obținînd astfel un a- 
vînt mai mare al tinerilor pen
tru a contribui la sporirea acu
mulărilor socialiste. Deci, tineri 
din diferite ramuri ale econo
miei naționale, de diferite pro
fesii, aveți cuvântul.

Vernlsajul expoziției 
pictorului irakian 

Halid Al-Jader
Sub auspiciile Institutului 

romîn pentru relațiile culturale 
străinătatea și Ligii romînă 

de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, miercuri la a- 
miază ta gileriile de artă ala 
Fbnâulii pil fctic din bd. Ma- 
gheru, a' avut loc vernisajul! 
expoziției pictorului și graficia
nului irakian dr. Halîd Al-Ja
der, rector al Institutului de 
arte frumouse din Bagdad, care 
ne vizitează tara.
I Guvîntul de deschidere a ex< 
poziției a fost rostit de picto
rul Al. Ciucurencu,- maestru e- 
merit al artei, secretar al Uniu« 
nii artiștilor plastici.

Asistenta a vizitat apoi ex
poziția. în care sînt prezentate 
aproape 100 de lucrări de pic
tură și grafică, precum și piese 
din ceramică și din argint cu 
aur aplicat. Tablourile și dese
nele lui Halîd Al-Jader oglin
desc aspecte din viața actuală 
a poporului irakian, un loc im
portant ocupînd în această ex
poziție lucrările oare înfățișea
ză momente din lupta sa pen
tru independență și un trai 
mai bun.

(Agerpres)

2-1. Iată programul jocurilor din 
țară: Farul Constanța-U. T. A- 
rad; Steagul Roșu Orașul Sta- 
lin-Minerul Lupeni ; Jiul Petro- 
șani-C.C.A.; Petrolul ploești. 
Progresul București.

Schi
Miercuri au început campiona

tele republicane de schi (probele 
alpine). In prima zi. a avut loc 
proba de- slalom uriaș care s-a 
desfășurat pe pirtia de. la Suli- 
nar. Un remarcabil’succes au 
obținut schiorii dinamoviști. In 
proba masculină, titlul de cam
pion a fost cucerit de Kurt Gohn 
(Dinamo Orașul Stalin) cu 1’ 
50” 8/10. Pe locul doi s-a clasat 
coechipierul sat, L Letcă urmat 
de C, Tăbarăș (C.G.A.). La fe
minin victoria a revenit sporti
vei Ilona Atikioș (Dinamo Ora
șul Sfalin) cu rezultatul de 2* 
07” 7/10.

Campionatele continuă astăzi 
cu desfășurarea probei de slalom 
special pentru juniori.

Tenis de masă
Tn sala de sport a clubului „Au 

ripile Sovietelor" din Aloscova au 
început miercuri întrecerile din' 
cadrul concursului internațional 
de tenis de masă la care participă 
jucători și jucătoare din R. Ce
hoslovacă, R. p. Romînă și 
U.R.S.Ș. In competiția feminină 
pe echipe, reprezentativa R. P. 
Romîne a susținut primul joa 
în compania echipei R. Ceho
slovace de care a dispus cu scot 
rul de 3-0. In concursul mascu
lin echipa R. P. Romîne conducă 
cu scorul de 4-2 în meciul cu ou 
chipa R. Cehoslovace.

((Agerpres)

--------

De la Ministerul
Invâțâmintului 

fi Culturii
Pentru a se da posibiWiateri 

susținerii examenului de diplo» 
mă tuturor absolvenților fosta) 
lor școli tehnice de grad mediu 
(școala medie tehnică, liceul 
industriei, liceul comercial 
școala medie tehnică de admta 
nistrație economică, școala su
perioară de comerț etc.), care 
nu au acest examen, se va or
ganiza între 1—15 septembrie 
1960 o ultimă sesiune de exa
men de diplomă.

Pentru înscriere și orice in
formații, cel interesați, se vor 
adresa pînă cel mai tîrziu la 
data de 30 aprilie I960 direct 
ministerelor, instituțiilor cen* 
tra-le și organizațiilor coopera
tiste care au în prezent școli 
în ramura respectivă și care le 
vor comunica tema proiectului 
de diplomă și obiectele de exa
men.

In acest scop, candidațiî vor 
trimite o cerere de înscriere, 
însoțită de certificatul de absol
vire sau copie de pe foaia ma
tricola!



i
»

Primirea călduroasă făcută
lui N. S. Hrușciov

in capitala Afganistanului
KABUL 2 (Agerpres). — Co

respondentă speciala ; A Început 
vizita de prietenie a lui N. S. 
Hrușciov în Afganistan. In ve
derea acestui eveniment, Kabul 
a îmbrăcat haina de sarbatonre. 
Pe drumul de la aeroportul Ba
gram la palatul Cehelsotun — 
unde va fi găzduit șeful guver
nului sovietic între 2 și 5 mar
tie — flutură drapele de stat 
ale Uniunii Sovietice și Afganis
tanului. Alături de drapelul roșu 
cu secera și ciocanul flutura dra
pelul tricolor al Aigamstamrbj: a 
cârui ffție neagra reprezintă tre
cutul poporului afgan, cea roșie 
— lupta glorioasa pentru inde
pendența. patriei sale, iar cea 
verde — speranța intr-un viitor 
kiminos.

Miercuri dimineața, întreaga 
populație a Kabulului a ieșit in 
intimpinarea inaltului oaspete so
vietic pe străzi și in drumul 
spre aeroport: bitrlui cu turba
ne, muncitori, funcționari, șco
lări, grupuri de femei înfășurate 
cu văluri, mulți dintre ei purtau 
stegulete afgane și sovietice. 
Mulțimea scanda lozinci Ia cin
stea Uniunii Sovietice, a priete- 
niei afgano-sovietice. Pe aero
portul din apropierea Kabulului 
au venit pentru a-1 saluta la sosi
re pe N. S. Hrușciov și persoanele 
care II însoțesc Muhammed Za
hir Șah, regele Afganistanului, 
primul ministru, Sarda,- Muha
mmed Daud, membrii guvernului 
afgan, membrii corpului dip’.o-

matic acreditați la Kabul, spe
cialiștii sovietici care lucrează în 
Afganistan, precum și un nume
ros public.

Apariția avionului „11-18", cu 
care N. S. Hrușciov și persoa
nele care il însoțesc au călătorit 
In India, Indonezia și Birmania, 
deasupra aeroportului Bagram, 
este intknpinată cu ropote de 
aplauze de cei prezenți. Avionul 
„11-18“ este insoțit de o escortă 
de onoare formată din avioane 
de vină (oare cu reacție ale for
țelor aeriene militare ale Afga
nistanului. Oamenii de stat ve- 
niți In fntimpinare se apropie de 
avion pentru a-1 saluta pe N. S. 
Hrușciov.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S5. și Afganista
nului și au fost trase in semn de 
salut 2! de salve de artilerie. 
Șeful guvernului sovietic a trecut 
In revistă garda de onoare al
cătuită din ostași imbrâcați in 
mantale lungi verzi, cu căști de 
o',el, cu ghetre și mănuși albe.

Au rostit cuvtoUri Muhammed 
Zahir Șah. regele Afganistanu
lui. și N. S. Hrușciov.

In discursul său Muhammed 
Zanir Șah, regele Afganistanului, 
l-a salutat cu căldura pe înaltul 
oaspete sovietic și și-a exprimat 
convingerea că in urma vizitei 
lui N. S. Hrușviuv relațiile din
tre U-R-S.S. și Afganistan 
vor întări ș>’ mai mult

In cuvin tarea sa de răspuns.

N. S. Hrușciov a mulțumit cor
dial regelui și guvernului Afga
nistanului pentru invitația de a 
vizita din nou statul afgan prie
ten și, in numele poporului so
vietic, al guvernului sovietic și 
în numele sau personal, a trans
mis un fierbinte salut și urări de 
prosperitate și pace curajosului 
și harnicului popor al Atganis- 
tanului.

Intre conducătorii Afganista
nului și Uniunii Sovietice, a spus 
N. S. Hrușciov, s-au stabilit 
contacte personale bune, așa cum 
trebuie sa fie între bum vecini.

Relațiile de prietenie și dc 
buna vecinătate dintre țările 
noastre, a spus N. S. Hrușciov, 
se dezvoltă cu succes pe bază de 
respect reciproc și egalitate.

îmi face plăcere sa constat, a 
declarat el, ca relațiile sovieto- 
aigane constituie deja de mult 
un exemplu demn de coexistență 
pașnică și colaborare rodnică in
tre state cu orînduiri sociale 
diferite.

Guvernul sovietic, întregul po
por sovietic, a subliniat N. S. 
Hrușciov, dau o inaltă prețuire 
eforturilor guvernului afgan pen
tru întărirea independenței na
ționale a țării sale. Promovarea 
consecventă a politicii de neutra
litate și de asigurare a păcii în
tre popoare, da posibilitate Af
ganistanului să-și dezvolte în 
condiții de pace economia sa. sa 
întărească bazele vieții sale de 
stat.

După ceremonia deosebit 
călduroasă a primirii, N. S. 
Hrușciov și regele Afganistanu
lui s-au îndreptat spre reședința 
ce i-a fost rezervata. De-a lun
gul șoselei asfaltate construite 
cu ajutorul specialiștilor sovie
tici, zeci de mii de oameni l-au 
aclamat pe înaltul oaspete sovie
tic, ' exprimîndu-și sentimentele 
de recunoștință față de ajutorul 
acordat de Uniunea Sovietică 
pentru dezvoltarea Afganistanu
lui care își consolidează în felul 
acesta independența economică 
și prețuirea pentru politica de 
pace promovată de Uniunea So
vietică.

Pe arcul de onoare de la in
trarea în oraș scria în 1 
rusa și afgana : „Porțile 
noastre și inimile noastre 
toldeauna deschise pentru prie
teni".

La 2 martie, toate ziarele af
gane salută pe înaltul o-spete. 
N. S. Hrușciov, scrie ziarul 
„lslah“ este nu numai un om de 
stat al unei mari puteri, care 
este Uniun a Sovietică, ci și un 
eminent om de stat pe plan in
ternațional care s-a dedicat cau
zei luptei pentru pace în întreaga 
lume.

Ziarul fși exprimă speranța că 
vizita lui N. S. Hrușciov în Af
ganistan va constitui un nou pas 
pe calea întăririi legăturilor de 
prietenie între U.R.S.S. și Afga
nistan.
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Adunare publică 
consacrată păcii» 

prieteniei 
și colaborării 

in Balcani
SOFIA 2 (Agerpres). — 

Sofia a avut loc o adunare ț 
blică consacrată păcii, prieten 
și colaborării între popoar 
balcanice.

Academicianul Sava Ganovs 
președintele Comitetului bulj 
pentru înțelegere și colabor 
balcanică, a vorbit despre s t 
ția internațională. Oprindu-se 
supra situației din Balcani, v 
bitorul a scos în relief sarc.i 
imediate ce revin Con.'eti 
bulgar pentru înțelegere și c< 
borare balcanică.

Adunarea a hotărît să tra 
mită telegrame de salut com 
telor similare din celelalte 
balcanice, prin care se expri 
convingerea că prin eforturi 
mune, regiunea balcanică va 
transformată intr-o zonă de 
clearizată și că pacea și pri 
nia vor fi asigurate între ță 
din această regiune.

Universitotea Humboldt din Berlin împlinește anul acesta 150 de «ni de la înființare. Astăzi, 
pe băncile ei învață mii de fii ai oamenilor muncii din R. D. Germană.

Foto : ZENTRALBILD

U.R.S.S. face totul pentru ca dezarmarea 
să devină o realitate

Cuvintările rostite la marele miting de la Calcutta
CALCUTTA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum s-u 
anunțat la 1 martie a avut loc 
la Calcutta un mare miting ta 
cinstea lui N. S. Hrușciov.

Adresindu se lui N. S. Hruș
ciov, ca sol al păcii, primarul ar 
roșului V. K. Banerdji « dai ci
tire unui mesaj de salut admet 
de locuitorii Calcultei președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., in care se spune pnn- 

. tre altele :
„Incepind din 1955 duceți din 

țară in (ară cu o energie neeber 
sită ideile păcii și prielnici in 
întreaga lume. Aciicitam dv. 
este tot atit de minunată ea r 
mărețele realizări ale țiunței 
sovietice care a pătruns in spa
țiul cosmic și a cucerU Luna-

Eie ca sputnicii și rachetele 
dv. sâ poarte mesajele picu și 
progresului spre planete r astre-

Fie ca ura de veacuri a Indiei 
împotriva războiului, violenței, 
lăcomiei și asupririi sâ se ’a- 
nească cu năzuințele de pace eie 
popoarelor Uniunii Sovietice și 
să călăuzească omenirea spre 
admirabila epocă a progresului. 
Acesta este visul cel mai scump 
ol cetățenilor din Calcutta**-

Luind apoi cuvintul primul 
ministru . al Indiei, Jawaharlal 
Nehru, a spus: Acum extra
limp N. S. Hrușciov, președinte 
la Consiliului de Miniștri el 
U.R S.S., a vizitat Delhi in drum 
spre Indonezia. în prezent el 
este din nou printre noi. Sintem 
bjeuroși să-l vedem și să-l sa
lutăm, pentru că a venit la noi 
lin adevărat prieten. Premierul 
Hrușciov a tăcut multe nu numai 
pentru țara sa, ci și pentru po
poarele din lumea întreagă. 
Cuvintările lui N. S. Hrușciov, 
a subliniat Nehru, urmăresc ‘întă
rirea păcii și sînt adresate tutu
ror popoarelor. Hrușciov vrea 
ca toate bunurile materiale de 
care dispune in prezent omeni
rea să fie folosite pentru pace, 
pentru cauza propășirii popoare
lor.

Cauza întăririi păcii, a subli
niat primul ministru al Indiei, 
este cauza și datoria tuturor.

Nehru R*« exprimat in continua
re convingerea că in cele din 
arme fiecare țari iți ra aduce 
aportul ia cauza întăririi păcii. 
Liderii politici ai lumii iși dau 
seama acum, a spus Nehru, că 
nu exiști decis o unguri tale și 
că această cele este dezermeres.

Sper, a sptu .Ve&m, că coa- 
fertața la eiwel ineil ae ra ajusta 
*ă creăm ceedițri de riafi ia 
care bombele alanuce r cai lu- 
aroțex si an ne ameaiațe. Tre
buie să probai impotnva 
bombelor atoauci și a hidrogen.

Pacea, a tp^s ist continuare 
primul aimuru al Indiei, este 
a eecextate pentru toate po
poarele. L'a este fi mai necesară 
popoarelor Asiei și Africii, po- 
poare.or țârilor slab dezvoltate 
am punrt de vedere economic.

Refenndu-so la problemele 
dezcoUârii economice a Indiei 
Nehru a subliniat: Prem sâ in- 
rițim de la alte țcrt, vrem să 
incățim de la Uniunea Sovietică 
care este o mare putere indus
triali.

Sint foarte bucuros, a spus in 
încheiere Nehru edresindu-se lui 
Ni S. Hrușciov. să r« salut Ex
celență in Calcutta. ca pe un 
înalt fi stimat oaspete. 7 rebate 
să știți ei poporul indian vâ 
tu^-ește r ră admiri.

în rucintarea se N. X Hruț- 
rful guvemislui sovietic^ 

a M.'nxst cordial pe toți cei pre- 
zenți r • arat noi succese U 
lupta pentru ridicarea economiei 
fării r a nirdnlai de tras el 
poporului. pentru dezvoltarea 
culturii r' propițiree Republi
cii India.

Schimbul de păreri pe care 
l am acut cu primul ministru al 
Republirii India, a spus 5. S. 
Hrușciov, mi-a prilejuit cele 
mai bune impresii. M-am con- 
rins ră avem foarte multe ele
mente comune in abordarea 
principalelor probleme ale poli
ticii internaționale, ci pozițiile 
noastre in problemele interna
ționale de rea mai mare impor
tanță coincid. Arest fapt este 
oglindit în acțiunile comune ale 
reprezentanților țărilor noastre

De pe bordul avionului,
în drum spre Afganistan

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Zburînd dea
supra frontierelor Indiei în 
drum spre Afganistan, N. S. 
Hrușciov a adresat de pe, bor
dul avionului o telegramă pre
ședintelui Indiei, Prasad și pri
mului ministru Nehru în care le 
mulțumește lor și poporului In-

diei pentru ospitalitatea acor
dată.

Părăsesc hotarele țării dum
neavoastră, scrie N. S Hrușciov 
șt mai convins că prietenia din
tre cele două țări ale noastre 
se va dezvolta și va înflori spre 
binele popoarelor noastre, spre 
binele cauzei păcii generale.

Un dar prietenesc
CALCUTTA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : La l martie 
A. A. Mihailov, ministrul Cul
turii al U.R.S.S. și T. U. Uldja- 
baev, deputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. au transmis in dar din 
partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, dr. D. Ciakravarti, 
prorector al Universității din 
Calcutta, una din cele mai vechi 
universități din Asia, o biblio
tecă cuprinzind lucrări științi
fice și beletristice în limba rusă 
și in limbi străine. în scrisoarea 
adresată de N. S. Hrușciov rec-

torului universității este expri
mată printre altele convingerea 
că această bibliotecă va servi 
drept .simbol al prieteniei eres 
cinde dintre Uniunea Sovietică 
și India,

Primind darul dr. Ciakravarti 
a exprimat profunde mulțumiri 
în numele profesorilor și studen
ților universității și a declarat 
că prietenia dintre 
popoare ale Uniunii 
și indiei, constituie 
unei păci trainice și îndelungate 
între popoare.

marile
Sovietice 
chezășia

in Organizația Națiunilor Unite 
șt in alte organizații internațio
nale.

Ltle deosebit de îmbucurător 
să se sublinieze unitatea vederi
lor nocstre in problemele luptei 
pentru slăbirea încordării inter
naționale fi consolidarea păcii 
in întreaga lume. Preocuparea 
pentru menținerea păcii este 
principalul lucru care frămintă 
popoarele de pe cuprinsul pă- 
m.ntuLti. N. 5. Hrușciov a sub- 
ii.z:at ci Lntunea dorietică si 
India dezvoltă și întăresc rela
țiile de prietenie, deoarece ia 
baza politicii lor externe se află 
mărețele principii ale coexisten
ței pașnice. Relevăm cu plăcere, 
a spus el, rolul remarcabil al 
guvernului Indiei și ul primului 
ministru, Domnul Nehru, care 
luptă cu fermitate și energie 
pentru rezolvarea pe cale pașni
că, prin tratative a problemelor 
iniei naționale arzătoare. în țura 
noastră se știe bine că murele 
popor indian luptă cu abnegație 
pentru pacea generală, pentru 
relații de 
popoare. La 
ue-am convins 
mult că in India 
date eforturile poporului 
vietic îndreptate spre upărarea 
picii. Tocmai această unitate în 
problema fundamentală 
temporaneității intăreș.e priete
nia noastră. în condițiile actua.e 
cind există îngrozitorul 
ment distructiv — bombele uto- 
mici fi cn hidrogen și rachetele 
intercontinentale — a continuat 
N. S- Hrușciov, problema cea 
mai importantă și urgentă a vie
ții internaționale este dezarma- 
rea. L manea Sovietici este cea 
moi mare putere militară din 
lume. Dar tocmai l munea io- 
vieSici nu crea să folosească forța 
armelor nici in diplomație, s.a 
in politici și es.e prima care 
propune dezarmarea generala și 
totali. Guvernul Uniunii Sovie
tice face tot ce-i stă in putință 
pentru a urni in cele dn urmă 
probleme dezarmării din punc
tul mort, pentru ca dezarmarea 
si dedai o realitate, pentru ca 
omenirea să trăiască fără arme 
și firi război.

A ațintind de istoricele acțiuni 
de pace ale Uniunii Sovietice, 
N. S. Hrușciov a subliniat : dacă 
dezarmarea totală fi generală va 
triumfa pe pămini. aceasta va 
însemna că toate reali zările știin
ței și tehnicii din mărețul secol 
al XX lea vor sluji pe deplin 
oamenilor pentru creșterea lor 
materială și spirituală Pentru 
dezarmarea generală și totală 
lișptă nu numai diferitele gu
verne. în timpurile noastre vo
ința popoarelor este o forță de
cisivă. Rindurile partizanilor pă
cii cresc in cele mai diferite 
țări. Ideea coexistenței pașnice 
începe să fie apreciată chiar de 
acei care pînă nu de mult se in- 
căpăținuu în tendința de a men
ține încordarea internațională.

N. S Hrușciov a vorbit despre 
succesele obținute de India in 
ultimii ani in dorieniul indu
striei, agriculturii și culturii.

Prietenia și colaborarea dintre 
țările noastre cresc șt se întăresc^ 
a declarat N. S Hrușciov. Ceea 
ce s-a făcut pe această cole nu 
este decît începutul. Vom fi, 
bucuroși dacă această colaborare 
se va dezvolta in toate direcțiile 
-— in domeniul economiei, cul
turii, al ajutorului reciproc, 
problemele internaționale, 
lupta pentru pace.

Poporul Republicii India 
convinge acum priit propria 
experiență că fără crearea unei

prietenie 
rindul i 

o dată 
sini mult apre- 

so-

intre 
nostru, 

i mai

a con-

arma-

în 
in

se
sa

industrii grele este imposibil să 
meargă pe calea întăririi inde
pendenței economice și, prin ur
mare. și a independenței politice 
a țării. Firește că aceasta nu este 
o cale ușoară, dar este singura 
cale justă. Sintem convinși ci 
poporul indian va reuși sâ facă 
față greutăților.

în numele poporului sovietic, 
a spus N. S. Hrușciov, vi urez 
mart succese pe colea dezvoltării 
economice. Am ajutai și vom 
continua să ajutăm poporul in
dian in întărirea independenței 
statului lui și sintem convinși că 
acest ajutor — ajutor pornit di
rect din inimă — va cimenta 
bunele noastre relații.

Vizita noastră, a păcii și prie
teniei în India, Birmania și In
donezia a dovedit în mod con
cludent că popoarele acestor țări 
ca și popoarele Uniunii Sovietice, 
năzuiesc sincer spre pace, spre 
dezvoltarea și întărirea priete
niei și colaborării.

întilnirile calde și prietenești 
pe care le-am avut in țara dv. in 
Birman'a și în indonezia, u spus 
N. S. Hrușciov in încheiere, au 
constituit o expresie grăitoare a 
simpatiilor pe care popoarele a- 
cestor țări le manifestă față de 
popoarele Uniunii Sovietice. A- 
preciez caldele dv. sentimente 
exprimate față de mine, ca re
prezentant al Uniunii Sovietice, 
ca fiind adresate marelui popor 
sovietic. Uniunii Sovietice c^re 
luptă pentru pace și prietenie 
între toate popoarele.

Ziare indiene 
salută vizita 

lui Ciu En-lai 
in India

DELHI 2 (Agerpres). - Ști- 
rea despre apropiata vizită în 
India a premierului Consiliului 
de Stat, Ciu En-lai, pentru a 
duce tratative cu primul ministru 
Nehru în problema divergențe- 
lo- de frontieră dintre China și 
India este larg comentată de 
presa indiană.

„Ciu En-lai a făcut cunoscut 
in termeni prietenești că acceptă 
propunerea primului ministru 
Nehru de a începe tratative la 
Delhi privitoare la frontiera din
tre China și India, scrie într.un 
articol redacțional ziarul „Dec- 
can Herald". Mesajul său vădeș
te bunăvoință și sentimente de 
prietenie Și ța-'a noastră este 
gata sâ răspundă prin aceleași 
sentimente".

Ziarul „Hindu* scrie că „toți 
care doresc reglementarea prie
tenească a prvblenielpr litigioase 
dintre India și China trebuie sâ 
salute apropiata vizită la Delhi 
a lui Ciu En-lai.

------•------

0 demonstrația 
a studenților sudeoreeni 

ata^ati de poliție 
PHENIAN. - După cum a- 

nunță agențiile 
sudeoreene, 
demonstrații 
care a avut _ 
tea la Tegu> unul din cele 
mai mari orașe ale Coreei 
de Sud, poliția lisînmanistă 
a atacat pe demonstranți. 
Peste 10 studenți și cițiva 
polițiști au fost răniți. Poli
ția a arestat peste 200 de 
participanți la această de
monstrație organizată de 
studenții din Tegu in semn 
de protest împotriva hotărî
rii autorităților de a-i sili să 
vină la cursuri 
ceastă hotărire 
de autoritățile 
cu scopul de _ 
participarea studenților 
mitingurile electorale orga
nizate de partidul de opo
ziție.

telegrafice 
în timpul unei 
a studenților, 

loc zilele aces-

duminica. A- 
a fost luata 

lisinmaniste 
a împiedica 

la

Personalități occidentale cer 
realizarea unui acord pentru 

încetarea experiențelor 
cu arme nucleare

Cyrus Eaton
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

Ziarul „Plain Dealer" care a- 
pare la Cleveland, a publicat 
scrisoarea cunoscutului finan
ciar și activist pe tărîm obștesc 
CYRUS EATON care cheamă 
Statele Unite să fie de acord cu 
încetarea imediată a experimen
tării armei nucleare, ca prim 
pas pe calea spre dezarmare. 
La începutul scrisorii, Eaton, a- 
mintind despre efectuarea re
cent de către Franța a explo
ziei atomice din Sahara, arată 
că dacă nu se va ajunge rapid 
la un acord internațional cu 
privire la interzicerea experien
țelor nucleare atunci arma nu
cleară își va face apariția în 
multe a te țări.

„Aceste considerente serioase, 
scrie el, cer încheierea cit mai 
grabnică a unui acord asupra 
interzicerii experiențelor. Nu 
poate exista nici o speranță de 
a se ajunge la un acord la Ge
neva atîta timp cit Ministerul 
de Război al S.U.A., Comisia 
pentru energia atomică și un 
grup puțin numeros de consi
lieri științifici oficiali interesați 
să împingă Statele Unite să 
riște și alte experiențe continuă 
cu succes să exercite asupra Ca
sei Albe și a congresului pre
siuni, stăruind asupra efectuării 
unor noi experiențe, fie ele li
mitate".

prezentarea de către alte gu
verne a unor propuneri proprii 
îndreptate spre reducerea trep
tată a înarmărilor și stabilirea 
unui sistem rațional de control.

După părerea lui Unden, pri
ma perioadă a reducerii trep
tate a înarmărilor trebuie să 
cuprindă 10 ani.

Subliniind în încheiere că 
cele trei mari puteri reprezen
tate la Conferința de la Geneva 
și-au apropiat mult pozițiile in 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară, Unden a de
clarat că în prezent nu sînt 
necesare noi cercetări tehnice și 
discuții prelungite, ci este ne
voie de hotărire in adoptarea 
unei poziții și manifestarea unei 
voințe politice. Dacă cele trei 
mari puteri vor pierde momen
tul favorabil realizării unui a- 
cord, ele își vor asuma o mare 
răspundere.

Kenneth Knowlton

Unden
STOCKHOLM 2 (A ger preș). 

— Luind cuvintul la 29 februa
rie in orașul Malme, ministrul 
Afacerilor Externe 
UNDEN, s-a referit 
dezarmării.

Vorbind despre r t 
Uniunii Sovietice cu privire 
dezarmarea 
Unden a 
putut fi

al Suediei, 
la problema

propunerile
. ‘ î /a

generală și totală, 
declarat că ele ar fi 
un stimulent pentru

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
LA

COMUNICAREA 
ACAD. MIHAIL RALEA 
ACADEMIA DIPLOMATICA 

INTERNAȚIONALA

Marți 1 martie, la Academia 
Diplomatică Internațională din 
capitala Franței a fost invitat să 
ia cuvintul a<ad. M’haii Ralea. 
Comunicarea a avut ca subiect 
dezvoltarea în ultimii ani a R.P. 
Romine în diferite domenii ale 
vieții economice, sociale, cultu. 
rale.

Comunicarea acad. Mihail Ra
lea a fost primită cu mult in. 
teres de numeroși diploma ți. am
basadori ai diferitelor țări din 
Europa. America și Asia, precum 
și de oersonalități franceze.

Cu acest prilej ambasadorul 
A M Frangulis. secretar gene
ral al Academiei a vorbit des
pre activitatea acestei instituții.

Au fost de față M. Bălănescu, 
ministrul R. P Rom’ne la Paris, 
și alți membri ai Legației romîne.

In aceeas* ședință au mai vor
bit prințul Suvanna Fuma, am
basadorul Laosului în Franța, și 
Saenz, ambasadei al Uruguayu. 
lui La Paris, decanul Corpului 
diplomatic.

EROISMUL UNUI MECANIC 
DE LOCOMOTIVA SOVIETIC
Prezidiul Sovietului Suprem al 

U.R.S.S a decorat cu O'dinul 
Lenin post mortem pe mecanicul 
de locomotivă Vanilii Kotov care 

■ a salvat de la incendiu o garni- 
„jSlKă. de tren cu petrol.

în timp te Kotov conducea in 
apropiere de Stalingrad o garni- 

' tură .de tren formată din 62 de 
' cisterne cu combustibil la una 

din cisterne sa deschis "obine- 
tul. Mecanicul a oprit trenul și 
a încercat să oprească pierderea 
de petrol. în acest timp din 
cauza unor scintei care au că. 
zut o izbucnit un incendiu Flă
cările au cuprins îmbrăcămintea 
lui Kotov învingind durerile Va
silii Kotov a desprins din garni
tură cisterna in flăcări și prin

aceasta a preintimpinat pieirea 
întregii garnituri.

Curajosul mecanic de locomo
tivă s-a stins din-viață in urma 
arsurilor.

ALE
PRIMELE REZULTATE 
STUDIERII METEORITULUI 
CĂZUT ÎN CAUCAZ

Baku au fost anunțate 
rezultate ale studierii

pri. 
me. 
no-

La 
mele 
teoritului. care a căzut la 24 
iembrie 1^59 in munții Micului 
Caucaz. in raionul fardirniî d n 
R.S.S. Azerbaidjană. -Căderea 
meteoritului a. fost însoțită de o 
explozie orbitoare și de detună
turi. O expediție orgati.za^ă de 
Academia -de Ș'iințe a R S S 4- 
zerbaidjene a descoperă li ca:'a 
locu ui cinci fragmente a’e me. 
teoritului. cel mai mare avlad o 
greutate de 127 kg., iar cel mai 
mic — 3o0 g

Mir.Aii Kașkai, membru al 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Azerbaidjene a tomunical unui 
corespondent ai Agenției TASS 
că, după cum au arătat o anali
zele. est€ vorba de un meteorit 
tipic din fin .nichel. O n irticula- 
ritate a meteoritului de 'a 'ar. 
dimii, u arătat acad. Kașkai. o 
constituie numeroase’e incluziuni 
de grafit. Numărul lor g?te cu 
mult mai mare decit in arți me
teoriți, a subliniat omul de 
știință azerbaidjan.

ferite părți ale luncii aval. Ast. 
fel numai :n partea estică a del. 
tei vor’ fi a intentate cu' ană a. 
proxțrn^Ltiv 700(100 ba.

Traducerea viață ax proiec
tului aprobat d* Consiliul econo, 

ei ndjiomile Astrahan -va per. 
m.te <iă mențină producția 
anuală de pește la nivelul de 
tirca 270 000 tone

Exploatările piscicole din bazi
nul Volgăi—Măr ii Caspict sini 
singurele furnizoare din lume ale 
vestitelor icre negre rusești.

ALIMENTAREA ARTIFICIALA 
CU AFA A DELTEI VOLCAI
Specialiștii din Moscova au 

elaborat proiectul de alimentare 
artificială cu apă a deltei Voi- 
găi — regiune unde se găsesc 
importante specii de pești, in 
special sa’monide

Pe baza proiectului elaborat de 
hidrotehnicieni din Moscova, 
este prevăzută construirea unui 
baraj demontabil in amont de 
de’fa Volgăi Cu ajutorul acestui 
baraj și a două diguri care vor 
diviza delta In trei părți se va 
putea, c'nd va fi nevoie, să se 
realizeze viituri artificiale in di-

RAVAGIILE PUTERNICULUI 
CUTREMUR DIN MAROC

După cjm s-a mai anunțat în 
noaptea spre 1 martie în Maroc 
a avut loc un puternic cutremur 
de pămint cu epicentrul în ora. 
șui A^adîr, situat pe Htorahit 
AtUmticul'J’ în partea de Sud- 
vest a țări. Potrivit datelor sta
țiunii <e s ;'<e dir> Rabat, în ce 
privește propo țnle această catas
trofă am nîeșt** de cunoscutul tu. 
tremur de pămînt de la Lisabona 
din 1755

în prima fază a cutremurului 
car? a durat rîteva secunde- ora
șul A-«tadsr a fost distrus în pro
porție de trei □ătrimi. A fost dis
trusă în spec*al suburbia locuită 
de marocani

90 la sută din casele din a- 
ceas‘â regiune au fost transfor
mate în ruine Tn orașul nou“ 
— cartierul european — au fost 
d;struse 70 la sută din locuințe. 
Au fost distruse $ isele. circula
ția a îost întreruptă.

Potrivit datelor preliminare, 
din 40 000 locuitori ai orașului 
Agadir 5.000 au pierit sub dărî- 
măturile clădirilor sau au iost 
schilod'te. Pe aeiodrom. unde a 
fost creat un pu;»ct prnvizorm 
pentru ajutorarea celor ’’ăniti. au 
fost aduse primele sute de răniți 
Aici au fost lansate cu parașu
tele medicamente ș> personal 
medical. Lucrările de salvare 
continuă

la 1 martie regiunea sinistrată 
a fost vizitată de Mohammed al 
V-iea. regele Marocului.
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Ziarul ..Cristian Science Mo
nitor* a publicat o scrisoare a 
e lui KENNETH KNOWLTON, 
colaborator al laboratorului oe 
electronică al Institutului teh
nologic din Massachusetts care 
avertizează de asemenea asupra 
primejdiei tergiversării unui a- 
cord cu privire la interzicerea 
experimentării ermeî nucleare.

„Linia pe care trebuie s-o ur
măm, subliniază el în încheiere, 
mi se pare limpede, noi trebuie 
să continuăm să ducem trata
tive sincere la Geneva și trebuie 
să demonstrăm această sinceri
tate revenind asupra hotărîrii 
noastre cu privire la moratoriul 
referitor la experiențe".

Arestarea lui 1. Kirk 
directorul ziarului 

grec „Avghl"
ATENA 2 (Agerpres). 

TASS transmite: In dimm 
zilei de 2 martie, Ăsfalia ([ 
ția politică) a arestat pe L. 
kos, directorul ziarului „Av 
și membru al Comitetului ex 
tiv al E.D.A.

In aceeași zi, la trib 
Iul penal, in prima ins 
ța, a început j’udecarea < 
proceJura de urgență a proc 
lui lui Kirkos, acuzat de of 
adusă autorităților și inde< 
justiției din Grecia. Kirkos 
acuzat că la 28 februarie z 
„Avghi" a publicat o seri: 
a lui Manolis Gletzos in ca: 
cesta critică sentința pronui 
de tribunalul militar atit b 
triva lui c t șț a altor patrii 
cheamă pe oamenii de bună 
dința din întreaga lume s 
unească in lupta pentru anu 
sentinței și pentru aparare; 
mocrației io Grecia.

In fața tribunalului a 
fost chemat in calitate de a 
Manolis Glezos pentru că in 
soarea sa, publicată în : 
„Avghi" la 28 februarie, a. 
cat sentința nedreaptă pror 
tă de tribunalul militar în f 
sul intentat lui și celorlal: 
trioți greci.

Autoritățile susțin că a< 
este o ofensă adusă lor 
deosebi Justiției grecești, d 
ce există o lege care int 
ca sentința să fie criticată 
ce a fost pronunțată.

La cererea lui Glezos și 
kos, judecata a l°st 311 
pînă la 5 martie. Pină la 
cată Kirkos va fi liber.

Cercurile politice locale 
că încercarea autorităților 
se răfui pe cale judiciară c 
rul „Avghi" și cu director 
prin dorința autorităților 
legătură cu apropierea zih 
12 martie, ziua judccâr 
Areopag, (instanța judicia 
premâ — N.R.) a recursur 
casație în procesul lui A1 
Glezos. sa înăbușe mișcar 
mai intensă din Grecia 
anularea acestei sentințe r 
te și pentru a obține ca A 
gul să aprobe sentința îi 
va lui Glezos.

Opinia publică din 1 
cere cu hotărire anularea 
tei nedrepte pronunțate i 
biinaiul militar și elibzra 
Manolis Glezos șj a ce 
democrat!.

Vizita președintelui Eisenhoi 
in țările Americii Latine

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Relatind despre vizita președin
telui Eisenhower in Chile, co
respondenții agențiilor de presă 
americane subliniază că, luind 
cuvintul in cadrul unui prmz Ia 
Santiago, președintele a decla
rat că unul din scopurile prin
cipale ale vizitei sale este sa se 
co.isulle c.u conducătorii țarilor 
Americii Latine, in legătură cu 
conferința la nivel înalt care, 
după cum spera el, va ajuta sa 
s? pună, in s.'irșit, capăt „cursei 
nebunești. a înarmărilor distru
gătoare". Președintele a decla
rat că este „prea realist pentru 
a aștepta minuni" de la apro
piata conferință la pivei înalt 
care va avea loc la Paris. To- 
tuși, a adăugat el, există spe
ranța că „vom încheia unele 
acorduri care vor slăbi încorda
rea ce scindează și creează o 
atmosferă de enervare in lume*4.

Luind cuvintul la 1 martie in 
Congresul Național al Chile, pre
ședintele Eisenhower a declarat

că „războiul a devenit o 
ditate”.

Președintele, scrie coi 
dentul agenției United Pn 
ternational, și-a exprima 
ranța că conferința la 
înalt dintre Est și Vest c 
avea loc la Paris, „va | 
cel puțin slăbirea pari 
încordării și realizarea 
succese modeste pe calea 
pace trainică'*.

★
MONTEVIDEO 2 (Ag 

La 2 martie președintele 
D. Eisenhower, care face 
torie prin țările Americii 
a sosit la Montevideo 
din Chile.

După cum anunță 
United Press Internatior 
derația studenților unit 
din Montevideo, care 
peste 30.000 de membri, 
nizat un miting cu i 
antiimperialist și a dat 
tații o declarație In care 
tează împotriva vizitei p 
telui Eisenhower in Uruj

CONAKRY. — lacepM de 
la I martie IZ. in Guineea ea 
intra în vigoare o monetă na
țională. francul guinez. Noua 
monetă va înlocui in decurs de 
un an francul francez.

ROMA — La 2 martie, la Ro
ma t-a deschis sub președinția 
Iui Polmiro Togliatti o plenară 
comună a Comitetului Central și 
a Comisiei centrale de control 
ale Partidului Comunist Italian, 
In ședința de dimineață a plena
rei au fost discutate probleme 
organizatorice. Plenara a cooptat 
in componența Secretariatului pe 
Luciano Barca și a constituit 
Biroul Secretariatului, din care 
fac parte Luigi Longo. Luciano 
Barca și Anelito Barontini.

COPENHAGA. - în seara

zilei de 1 martie Ia Cop 
a sosit scriitorul M. A. * 
împreună cu familia.

La aeroport M. A. Șol 
fost întimpinat de scriil 
nezi și de reprezentanți 
ciației de colaborare Dai 
,_ jj s s.

PARIS. — Coresponde 
Paris al agenției Reuter 
că generalul Norstad cor 
tul suprem al forțelor 
ale N.A.T.O. din Europa 
clarat în cadrul unei c< 
de presă la 2 martie că 
panții la Blocul nordatle 
tenționează să creeze în 
rele 12 luni forțe mobil 
naționale cu destinație 
înzestrate atit cu armarr 
clear cît și eu armamen
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