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Numeroase manifestări consa
crate celei de-a 90-a aniversări 
a nașterii lui V. I. Lenin, ma
rele dascăli al proletariatului 
mondial, continuă să se desfă
șoare pe întreg cuprinsul țării.

Ar
Tn sala de marmură a Combi

natului poligrafic „Casa Sdn- 
teii“ a avut ioc miercuri la a- 
miază un simpozion. Prof. univ. 
Emil Repciuc a prezentat expu. 
nerea „Lenin și științele naturii”, 
iar Maria Bistrițeanu, redac'or 
la E.S.P.L.A., a vorbit despre 
„Lenin văzut de contemporanii 
săi”.

Ulevi de la Centrul școlar a- 
gricol din Craiova, studiind prac
tic modul de funcționare a 
pompei de injecție de la un 

tractor.

Pentru succesul
campaniei 
agricole 

de primăvară
Tinerii aduc 

un sprijin însemnat
Numeroase gospodării a- 

grico’e colective și întovără
șiri agricole din raionul îg. 
Mureș, ca de pildă ce'.e din 
Acățari. Crăciunești, Stata na 
de Mureș, Gheorghe Doja și 
altele, au reușit să însămîn- 
țeze toate culturile din epo
ca întîi înainte de termen. .

Comuna Sîntana de Mu- 
reș, de pildă, și-a îndeplinit 
planul de însămînțări in pro
porție de peste 130 la sută. 
Gospodăriile colective din 
Curteni și Chinari au termi
nat complet însămînțările la 
griul de primăvară, o/z, ovăz, 
floarea-soarelui, borceag, le- 
gume timpurii etc. La Curteni 
și la Chinari s-a însămințat 
de asemenea o bună parte 
din sfecla de zahăr, cartofi și 
alte culturi din epoca intîia 
și a doua.

La Sîntana de Mureș, ute- 
miștii și tinerii din echipa de 
tineret, condusă de Cozma 
Florica, secretara comitetului 
comunal U.T.M., ca și tine
rii din celelalte echipe ale 
gospodăriei colective au se
mănat 7 hectare cu floarea- 
soarelui in cuiburi de băle
gar pentru a 
tă sporită;

ȘT.

obține o recoj.

nekanițki

In urma timpului
comuna Poșta 

raionul Buzău,
Mergînd în 

Cîlnău, din 
cu greu iți dai seama că aici 
a ver.it primăvara. Afară e 
cald, soare, vreme bună de 
lucru, dar pe timp nu e a- 
proape nimeni. Firește, mer
gi să afli explicația acestei 
stări de lucruri 
popular.

Deschizînd ușa 
scrie „agricol" îi . 
Ispas. Florica, referenta agri
colă și pe Șerban Ion, tehni
cianul zoo-veterinar extrem 
de ocupați : liniază de zor 
niște .caiete. O problemă 
strict tegată de... campania 
de primăvară, așa că nu în
drăznești să-i deranjezi. Am 
pus deci întrebarea cu pri
cina tovarășului Dragomir, 
președintele sfatului popular.

— A, cu însămînțările ? 
Imediat. întîi cu starea în 
care se prezintă grîul. Pot 
spune că avem un grîu...

— Bine, dar cu însămîn" 
țările de primăvară ?

— Și cu asta stăm într-un 
fel bine. în cele din epoca 
întîi de pildă. Am însămîn- 
țat 45 ha de ovăz și 35 de 
floarea-soarelui. Mai avem 
de însămințat încă 35 ha. 
de floarea-soarelui. Și, de 
fapt, mai avem și 30 hectare 
cu sfeclă de zahăr. Sintem 
cam la jumătate. Vremea 
asta-i păcătoasă, cînd nu te- 
aștepți plouă...

— B:ne, dar acum e soare 
afară. De ce...

— Azi e altceva. Să vedem 
cum o să mai evolueze timpul 
P—M-am interesat dacă ute- 
miștii și tinerii din comună 
au sprijinit cu ceva lucrările 
campaniei. Tovarășul Șerban, 
secretarul organizației U.T.M., 
n-a putut răspunde nimic. 
De altfel nici tovarășul Fră- 
țilă, instructor al Comitetului 
raional U.T.M. Buzău, nu s-a 
obosit să-i Amintească des
pre asta, să-l îndrume, să-l 
tragă la răspundere pentru 
inactivitate.

N. FATQ

la sfatul

pe care 
găsești pe

■xw.
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activitatea postului
utetnist de control

Tineretul Uzinelor „Vasile 
Roaită** din Capitală s-a angajat 
să realizeze în acest an econo
mii la prețul de cost în valoare 
de 1.000.000 lei. La baza aces
tui angajament stă studiul a- 
mănunțit pe care l-au făcut ti
nerii ajutați de comuniști pen
tru descoperirea și folosirea cît 
mai deplină a rezervelor in
terne.

în acțiunea pentru descoperi
rea rezervelor interne, pentru 
înlăturarea unor neajunsuri din 
activitatea ce o desfășoară ti
nerii în producție, un 
rol important îl au 
posturile utemiste de 
control.

La uzinele
Roaită* sînt 8 
sturi utemiste 
control. Care 
contribuția lor 
îmbunătățirea proce- L——
sului de producție, a 
muncii tineretului ? Aceste pro
bleme au fost analizate în- 
tr-o consfătuire organizată re
cent de comitetul U.T.M., la 
care au participat responsabili ai 
posturilor utemiste de control, 
ingineri, membri ai birourilor 
organizațiilor de bază U.T.M-

festau neglijență în gospodări
rea materiei prime și a materia-' 
lelor auxiliare. Prin gazeta pos
tului s-au făcut propuneri pen’ 
tru înlăturarea risipei de ener
gie electrică, a risipei de armă
turi, de cuie etc. Putem spune 
că postul a contribuit în oare
care măsură la o mai bună or
ganizare a muncii, la întărirea 
disciplinei.

Am fi putut face însă mai 
mult, dacă am fi organizat con
sfătuiri și analize în cadrul co
lectivului postului, dacă am fi

edu- 
atitudinii 
de bunul 

respectului

nodurile tinerilor pentru 
ca rea lor în spiritul 
pline de grija față 
obștesc, în spiritul 
față de muncitorii vîrstnici.

Cu ce se ocupă însă cele mai 
multe posturi utemiste de con
trol de la Uzinele „Vasile Koai- 
tă“? în sectorul 3 postul utemist 
de control condus de Ștefan 
Sterian, (post utemist de con
trol fruntaș pe uzină !!!) nu se 
ocupă de problemele esen
țiale pe 
ducția. în

,V asile 
po- 
de 

este 
la

Pe marginea consfătuirii 
cu posturile utemiste de control 
de la Uzinele „Vasile Roaită" 

Capitalădin

Ce rol au posturile 
utemiste ?

— Turnătoria este un sector 
de muncă cu multe surprize — 
a spus inginerul Constantin Cir’ 
ciumărescu, responsabilul postu
lui utemist de control Aici se 
pot economisi salt se pot pierde 
cantități însemnate de metal. 
Postul utemist de control a cri
ticat prin discuții și la gazeta 
„Vorbește postul utemist de 
controlpe tinerii care întîrziau, 
pe cei ce rebutau piese sau ma- 
r.ifestr.u atitudini necuviincioase 
față de vîrstnici sau de colegii 
lor.

într-un timp postul a consta
tat că brigada condusă de Mi
hai Nicolae rămînea în urmă și 
dă rebuturi mari. Au apărut 
cîteva articole critice dar trebu
rile nu s-au îndreptat din prici
nă că responsabilul nu își în
deplinea bine atribuțiile sale. 
Atunci a propus să fie schimbat 
responsabilul. Brigada a fost 
preluată de comunistul Udrea 
Stan. Munca este acum mai bine 
organizată, iar rebuturile au 
scăzut sub procentul admis. Al
tădată postul utemist de control 
a criticat pe tinerii care mani-

un plan și nu pe 
cum s a înlîmplat 

de multe ori, dacă am fi iost 
mai îndeaproape îndrumați ®i 
controlați de biroul organizației 
U.T.M

— Și postul utemist de control 
de la organizația U.T.M. tehni- 
co-administrativă — a spus Dia- 
mandi Gugiu, secretarul organi
zației U. T. M. de aici, a con
tribuit la întărirea disciplinei de 
producție. El a criticat pe tinerii 
care întîrziau și mulți din ei 
s-au îndreptat. Cred însă că s-a 
muncit slab, că nu au fost ur
mărite problemele esențiale. Și 
pentru aceasta este vinovat 
biroul organizației U.T.M.

A reieșit însă din această con
sfătuire că atît comitetul U.T.M. 
cît și birourile organizațiilor de 
bază U.T.M. au orientat activita
tea posturilor utemiste de control 
spre probleme care nu formea
ză obiectul preocupărilor lor și, 
din păcate, spre probleme ne
esențiale.

Este știut faptul că principala 
îndatorire a posturilor utemiste 
de control este să contribuir la 
descoperirea rezervelor interne 
din munca fiecărui tînăr, să 
scoată în evidență unele nea
junsuri, să le studieze cauzele, 
să propună conducerii secțiilor 
și sectoarelor măsuri concrete 
pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate. Prin activitatea lor, 
posturile utemiste de control tre
buie să ajute ca în fiecare co
lectiv, brigadă, secție sau sector 
să se statornicească o atmosferă 
combativă împotriva lipsurilor, 
pentru întărirea disciplinei

lucrat după 
apucate așa

în

Răsplătirea fruntașilor
La sfatul popular al regiunii 

Baia Mare a avut loc recent fes
tivitatea decernării unor titluri, 
diplome și medalii acordate de 
Ministerul Agriculturii unităților 
agricole de stat, gospodăriilor 
colective, întovărășirilor agricole 
și unor mecanizatori fruntași 
pentru succesele obținute la con
cursurile agricole din anul tre
cut. Au primit diplome și me
dalii gospodăria agricolă de stat 
Cărei, care a recoltat de pe 703

ha însămințate cu porumb cite 
3.500 kg boabe la ha și gospo
dăria colectivi Jnainte" din 
Berveni. care de pe cele 450 ha 
cultivate cu porumb a obținut o 
producție medie de 5.035 kg 
boabe la ha.

Au mai primit titluri, diplo
me și medalii gospodăria colec
tivă din Lipâu, gospodăria co- 
Iectivă din Paul ești, tractoriștii 
lgnariu Gabor. Vasile Deae. /»• 
Lu Hockli și Alexandru Roz».

problemele
care le ridică pro- 
vreme, ce unii ti
neri cum sînt Emil 
Radulescu, Nicolae 
Păun, Ion Toma nu 
îngrijesc sculele, lu
crează neatent cu 
ele, le rup, le de
teriorează, în vreme 
ce cursul de minim 
tehnic nu-și desfă
șoară în bune 
diții activitatea 

este slabă, postul 
ocupă

numeroase

con- 
iar 

ute-
Pc 
ar-

frecvența 
mist de control se 
larg și publică 
ticole nelegate de problemele 
concrete ale producției ;
inginerul Doru Palade nu răs
punde. la salutul muncitorilor 
(un lucru ce merită să stea în 
atenția biroului U.T.M.), că Ma 
rin Baranga nu și-a plătit coti
zația la U.T.M. etc. Același lu
cru se întîmplă ?i la sectorul IV 
mașini agricole-strungărie. Nor
mal ar fi ca postul utemist de 
control de aici să seziseze și 6a 
analizeze cauzele pentru care 
Matei Nicolae nu-și realiza pla
nul și să propună măsuri pentru 
ajutorarea lui. N-a făcut 
acest lucru N-a luat atitudine 
nici cînd unii tineri din como
ditate foloseau material nou în 
loc să lucreze din deșeuri unele 
piese mai mici, așa cum nu ia 
atitudine nici față de faptul că 
timpul de lucru nu este pe de
plin utilizat. 5 minute pierdute 
zilnic de către fiecare tînăr în
seamnă lunar mai puțin 260 de 
pinioane.

în loc să se ocupe de aceste 
probleme care influențează nega-

LIDIA POPESCU

----•----

Noi construcții
de locuințe

ca

t

★
în regiunea Timișoara nu;ne- 

roși oameni ai muncii din ora
șele și comunele raioanelor Jim- 
bolia, Siniicolau Mare, Lipova, 
Orșova, Reșița, Arad, Timișoara 
au vizionat cu viu tn-teres fikne 
artistice și documentare îrrfațișind 
momente din viața și activitatea 
lui Vladimir Ilici Lenta. Consi
liul sindical regional, în colabo
rare cu Teatrul de Stat dta Ti
mișoara, a organizat un specta
col festiv cu piesa „Orologiul 
Kremlinului" de Pogcdta. la care 
au participat sute de muncitori 
fruntași.

ăr
La Casa prieteniei romtno-so- 

vietice din Craiova, la Casa de 
cultură a sindicatelor, fn cadrul 
bibliotecilor, căminelor cultura, 
le, universităților populare Și lec. 
toratelor din Craiova și regiu
ne au loc în aceste zile simpo- 
zioane, conferințe, expuneri des
pre viața șl activitatea lui V.I. 
Lenin.

Numeroase manifestări au loc 
și la sate. In raionul Vin iu 
Mare, de exemplu, bibliotecile 
comunale din Bălăcită, Pătulele 
Devesel și altele au organizat 
seri literare.

★
Zilele acestea, după termina

rea lucrului, ia Uzinele de trac, 
toare „Ernst Thâlmann”, Uzine
le „Steagul Roșu”, Combinatul 
chimic ,,Karl Marx“ din Tîrnă- 
veni, Uzinele textile din Cisnă. 
die și la alte întreprinderi au a- 
vut loc numeroase manifestări 
consacrate aniversării nașterii 
lui V. I. Lenin. La aceste între- 
prinderi s-au deschis expoziții 
care înfățișează aspecte din viața 
și activitatea marelui conducă, 
tor al proletariatului mondial. 
Scriitori din Capitală au par- 
ticipat la șezători literare orga
nizate la Combinatul chimic nr, 
1 Făgăraș, în orașul Victoria, la 
Cisnădie, Tîrnăveni și altele. Ei 
au citit din lucrările lor închina, 
te marelui Lenin.

(Ager preș)

Pe șantierul Combinatului de cauciuc sintetic din Onești, bri
gada de tineret condusă de co munistu! Ilie Dincâ este fruntașă 

in muncă.

foto i AGERPRES .

In Piața Stalin din Tg. Mureș, 
pe lozul unor căsuțe mici și vechi 
de aproape un secol, se huită 
blocuri noi de locuințe de cite 
patru etaje. Prin construirea 
celor cinci mari blocuri, a hote
lului cu 240 de încăperi și a 
cinematografului cu 800 de 
locuri, orașul va căpăta ua as
pect arhitectonic cu totul nou.

Noi blocuri muncitorești se 
ridică și Ln alte iocai tiți ale 
regiunii: Odxhei, St Gheorgbe. 
Gâ-auțași ele. Anui acesta, in 
Regiunea Autonomă Magtoarâ 
vor 5 date Ia totosînță oameri 
Ir* mur.c:: 600 ds apartaajEda. 
S-a prevăzut de asemenea ca 
locantele și dependințele *4 5e 
mai larăpătoare deck cele coas- 

ite pică acum.

Foto : A. V1ERU

ucenicie științifica

Au reînceput cursurile școli
lor medii. In fotografie : pro
fesorul Petre Marinescu, de 
la Școala medie nr. 4 din 
Capitala, în mijlocul unui 

grup de elevi.

Exlinderea forajului 
cu turbina

In regiunea petroliferă a Ol
teniei se întreprind măsuri în 
vederea extinderii forajului cu 
turbina, metodă de mare d-““ 
citate economică. în unitățile 
foraj se montează instalații 
decvate forajului cu turbina, 
introduc ‘pompe de noroi de 
mensiuni mai mari, acționat^ 
motoare puternice și sape cores- 
punzătoare terenului. La Tg. Jiu 
va începe în curînd construirea 
unei turbobaze moderne

ef-ca
de 
fi
se 
di- 
de

(Agerpres)
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Ucenicie
științifică

Nou peisaj bucu.reștecn.
Foto : PAVEL POPESCU

Acad. prof. dr. Șt. S. Nicoiau
Președinte el secției Științelor Medicale și membru în biroul 
Prezidiului Academiei R.P.R., Director al Institutului de in- 

framicrobiologie el Academiei R.P.R,

Una 
seamă 
fie din 
marea 
plină înflorire și organizare so
cialists, are nevo'e de cadre 
multe, b*ne pregătite ta un înalt 
nivel tehnic și științific.

Un om cinstit sănătos, har
nic, optimist, dorește să for
meze o familie, sâ aibă copii ; 
sâ-i crească voinici și frumoși, 
sâ-i educe, să-i cultive. să dea 
țârii oameni luminați, iar după 
moartea sa, să trărasco încă, în 
copiii săi. Tot ostiei un cm de 
știință dorește să o bă copiii 
lui spirituali, elevii fui, cit mai 
b:ne pregătiți, cit mai învoțați 
și mai străluciți, meniți să ducă 
mai depc-te învățămintele sale, 
și să-l facă să supraviețuiască 
încă timp inde’ur.gct in aminti
rea și in prețuirea generațiilor 
următoare. Omul de știință 
trăiește după moarte în opera 
sa, dar mai ales in elevii sâi.

Pe de altă parte, tineretul stu
dios din țara noastră, bine în- 
drumaț azi de partid spre o 
muncă temeinică și folositoare 
poporului, este setos de a primi 
învățăminte, este doritor să se 
ridice cit mai sus prin învăță
tură și in acest scop să nu-și 
precupețească nici un efort. Cu 
cit devine mai priceput în mun
ca sa, cu atit se face mai util 
țârii, colectivității, iar satisfac
țiile sale morale și materiale 
sînt și ele tot atît de mari.

Omul de știință încărunțit în 
cercetările din munca s<j de 
creație, cînd își adună aminti
rile și privește departe, înapoi, 
la închegarea primelor sale gtn- 
duri de a se dedica științei, 
desprinde din ceața trecutului 
una sau mai multe figuri lumi
noase de dascăli a căror influ
ență i-a fost hotăritoare. Iar 
scrutîndu-și viața și activitatea, 
găsește momente cruciale le
gate de personalități deosebite, 
cărora le datorește un sfat bun 
primit la vreme, dragostea de 
meseria îmbrățișată și cunoaște
rea arcanelor meșteșugului, o 
justă direcție luată la un mo
ment dat în cîmpul vast ol spe
cialității, însușirea unui anumit 
fel de gîndire și de înlănțuire 
a ideilor de cercetare, a menta
lității sănătoase de om de ști
ință.

Primilor săi dascăli, de mult 
dispăruți, cercetătorul încărun
țit le dă gînduri pioase, pline 
de dragoste caldă, ca mulțumi
rea pămintului chinuit de arșița 
dogoritoare, apoi potolit și ră
corit de ploa<] binefăcătoare.

Noi, oamenii de știință tre
buie să-I îndrumăm sistematic, 
cu dragoste, cu căldură șL cu 
maxim de exigență

din sarcinile cele moi de 
o ie cercetătorului științi- 
potria noastră este for- 
de noi cadre. Țara In

Cînd nu vezi omul

Mtrcea trergea pe stradă și 
toate — casete, copac, 
stilpii, care susțin Li®- 

pile de iluminat — se iortricM 
Intr-o horă drăcească parca a- 
nurre să-l încurce pe eL sâ-I 
împiedice să meargă drept, la 
fel ca toti oamenii. PierzIndu-și 
la un moment dat echilibrat, 
Mircea nimeri cu cotul in vitri
na unui magazin. Zgomotul sti
clei sparte, hazul băieților care-l 
întovărășeau îi mai risipi puțin 
ceața ce-i plutea prin fața och>- 
?or. Nu se trezi de-a biae- 
lea decit cînd ajunse la miliție. 
Aici ascultă cu ochii țlecatî do
jana ofițerului de servici, se 
angaja să suporte costul gea
mului și plecă abătut In gind 
se hotărî să fie ultima oară 
pînd bea pînă la p:<rderea 
cunoștinței. Și chiar se ținu ce 
cuvint cîteva zile. Apoi din nou 
ore întregi petrecute în fața pa
harului cu vin. Cine este Mir. 
cea ?

La redacție 
soare în care , 
dor Jiganie -relatează cu 
știre că fiul său Mircea. în vir
ată de 19 ani, 2 apucat pe cm 
drum greșit L-ta crescut cu dra
goste și —*—• •- -
un sțrijin 
nu faptul 
sprijin l-a 
ci felul in
Deși nu mai trăiesc sub același 
acoperiș, ci ii despart câteva 
sute de kilometri (familia locu
iește la Roșiorii ce Vede, iar 
baia tul muncește la Combinam. 
Meta’.urgk Reșița) la erechite 
tatăkn au ajuns vești despre 
riata dezordonata pe care o tră
iește feaorji luL Ș: pe bună 
efreaate tatăl scrie : ^Stiu că or 
g an iz a ha U.T.M. se ingnjește nu 
numai de felul in care muncesc 
tinerii, ci și de fehii in care 
trăiesc. Mircea nu se mai află 
sub supravegherea noastră, a 
părinților. Și atunci cine dacă 
nu organizația U.T.M. să4 a-

a sosit o seri* 
pensionarul Tu

rn ta

aștepta la batrfoelB 
din partea iui- Dar 
că n-a primit acest 
amarii cel tna rau'.t, 
care trăiește Mircea.

jnte si trfifitcă Hunas. demn, 
așa cua trăiesc cei mai uxu ți 
bnen din ten aaastri?*.

încetarea asta ne-a condus 
la Re* a, acota unde muncește 
și trăiește Marea Jigan.e

Mrcea s-a angajat ia Cooibi- 
EatB'. Metahcpc Reșița Ia de- 
cerbne 195&. șa a iost reparti
zat iu sectorul maistrului Do- 
brescu din hala nouă, unde a 
ioant pină acum citea timp. 
Ce părere au despre el tovarășii 
săi ce muncă ?

— Nu muncește serios — spu
ne tovarășul Roșu .Aurel. Intir- 
ze dimineața. ‘ psește nemotivat 
zue întregi. Ba de cîteva ori 1 
venit și beat la lucru.

— E leneș și obraznic — spu
ne un alt muncitor.

La început, Mircea ce mai <-□- 
șina. cauta să ascundă de tova
rășii săi de muncă anumite lu
cruri. apoi *“"* ‘ *------ **
că braveze, 
cu lux de 
petrece, ce satisfacții are cînd 
reușește el să batâ pe alții.

insă a Jncqput 
să povestească 
amănunte cum

cum hoinărește noapte de noapte 
pr.n restaurante.

Cum l-au ajisat tovarășii să: 
de munca ?

— Ce sa-’ facem noi — spun 
unii dnire e:. li mușcruluim me
reu dar el au vrea sa bage n>- 
mic ia cap

Dar ea oare suficient in ast
fel de ajutor pentru un an iacă 
neformat ca Mrrcea ? Realitatea 
a dosed t că nu. Firesc ar fi 
fost ca aceștia să se apropie de 
el. să-i dșlige încrederea ți pe 
aceasta baza sa Incersx sa-l 
schimbe. In loc de aceasta — 
piktisiti se sede de fapud că 
mustrările lor nu duc la 
un rezultat au < 
mul prilej să se 
seascâ de el. Ceea 
un act tovărășesc 
lor. pentru că au 
lupta de a-1 ajuta pe acest tî-

nid 
căutat pri- 

: descotoro- 
ce n-a fost 
din partea 
abandonat

M. VIDRAȘCU

(Continuare în pag. 3-a)

ce își fac astăzi ucenicia știin
țifică.

Sfaturile noastre, rod al unei 
lungi experiențe, venite la timp 
oportun, pot fi de mare folos 
pentru tineretul care se dedică 
științei. Cu aceste sfaturi trebuie 
lămurit tineretul, pentru ca în 
activitctea Sa să-și ducă munca 
în modul cel mai judicios, în 
felul cel mai 
rolukii sâu față de

★
Din un'tâțîle de 

superior ies miile 
ingineri, profesori, 
miști, juriști, economiști, litercți, 
artiști etc., necesari terenului, 
producției uzinei, organizării 
statului, școlilor de diferite 
grade, artelor, precum și spe
cialiști capabili să ducă știința 
și cultura pe culmile creației.

Să-mi fie permis să mă opresc 
un moment asupra speciali
zării și a creației științifice.

Este bine, este frumos, ca stu
dentul să-și împlinească con
știincios obligațiile sale, să s« 
preocupe de toate disciplinele 
înscrise în programa anilor săi 
de studiu ; șă le învețe cu sîr- 
guințâ, să-și însușească nenu
măratele cunoștințe necesare 
unei baze solide în domeniul 
ales prin însăși înscrierea în fa
cultatea în care se află. Este 
însă necesar ca studentul să-șl 
manifeste de timpuriu predilec
ția pentru o anumită speciali
tate ; și dacă face un efort 
susținut pentru căpătarea de 
cunoștințe în diversele sectoare 
ale domeniului științei alese, el 
trebue să facă acest efort spo
rit in anumite discipline gru
pate în jurul viitoarei sale spe
cialități. Și dacă intr-o serie de 
discipline e| se mulțumește cu 
elementele date de cursurile și 
lucrările practice din programa 
analitică, în cele din viitoarea 
sa specialitate el este obligat 
să-și facă o documentare mult 
mai amplă, să caute tratate și 
lucrări științifice din care să 
capete cunoștințe cît mai vaste; 
în același timp, succesul său va 
fi cu atît mai asigurat cu cît el 
va reuși să se atașeze întreprin
derilor, clinicilor, laboratoarelor 
sau unităților de lucru în care 
se desfășoară munca legată de 
învățătura specialității alese.

In trecut, în medicina din țara 
noastră s-au ridicat, fără nici o 
pregătire sistematică organi
zată de autorități, o întreagă 
pleiadă de mari specialiști, oa
meni de știință care au Ilustrat 
și ilustrează știința patriei.

Să ne amintim ilustrele noa
stre figuri științifice dispărute, 
Babeș, Levaditi, Marinescu, Can- 
tacuzino, Danielopolu, Zota, 
Rainer, I. Ț. Niculescu etc. Să-i 
menționăm pe valoroșii oameni 
de știință 
co C. I. 
cotau, I.

prielnic împlinirii 
colectivitate.

învâțâ-mînt ' 
ds ,,titra ți", 

medici, chi-

din zilele 
Parhon, St 
Enescu, St.

I. Nicoiau, 
O. Sager etc.

noastre
G. Ni- 
Milcu, 

N. Gh. Lupu, I. Nicoiau, A. 
Kreindler, O. Sager etc. Ei 
bine, toți aceștia, dar toți fără

(Continuare în pag. 2-a)

—•—

La Uzinele „Unirea* din Cluj 
se apropie de sfirșit un nou lot 
de carde pentru industria textilă.

Foto : AGERPRES



Pe marginea se siunilor cercurilor șt iinț i f i c e studențești

UnJe se formează
spiritul
cercetător

Acad. C. D. Nenițescu
Nici un curs universitar nu 

poate aprofunda, pînă la cele rnai 
mici detalii, toate cunoștințele 
domeniului respectiv. Informații 
complete despre anumite subiec
te se însușesc studiind continuu 
tot ceea ce știința dobindește în 
domeniul respectiv. Care este a- 
tunci rostul învățământului uni
versitar ? Este acela de a trans
mite studenților o metodă de 
gîndire științifică, metodă de 
care ei se pot folosi mai tîrziu 
pentru a rezolva toate probleme
le puse de practică și de viață. 
Iar la științele experimentale, 
învățământul universitar mai are 
și o altă menire: să ajute pe 
studenți să-și însușească o me
todă de lucru.

Profesia noastră, de exemplu, 
de chimiști este o profesie în- 
tr-o oarecare măsură și manua- 
Jă, nu numai savantă, și de a- 
ceea ea trebuie învățată întoc
mai ca tîmplăria și cismăria, de 
la un maistru. Este nevoie de 
un stadiu de ucenicie.

Ce legătură are aceasta cu 
munca în cercurile științifice stu
dențești ?

In aceste cercuri studenții sînt 
antrenați în munca de cercetare 
științifică a corpului didactic de 
la catedra respectivă. Corpul di
dactic trebuie neapărat, în afară 
de acumularea de cunoștințe în 
domeniul respectiv, să efectueze 
cercetări pentru că știința pro
gresează necontenit și numai 
cercetarea unui anumit domeniu 
dă siguranța contactului direct 
cu problemele cele mai actuale 
ale științei și tehnicii. Dar se 
poate întreba : de ce trebuie stu
denții să efectueze muncă de 
cercetare ? Numai foarte puțini 
din viitorii absolvenți vor lucra 
mai tîrziu în institute sau co
lective de cercetare. Marea ma
joritate a studenților politehni
cieni vor întră în producție. 
Totuși, o lungă experiență arată 
că viitorul inginer nu este un 
simplu practician, ci un om de 
știință, care trebuie să aibă ca
pacitatea de a rezolva cele mai 
dificile probleme practice în mod 
științific și nu meșteșugăresc. 
Or, studentul își însușește pregă
tirea științifică la curs și o a- 
profundează în cercul științific 
unde devine efl însuși un cerce
tător, care depune străduință să 
găsească rezolvarea științifică 
pentru problemele noi, spinoase. 
Aceasta.i va permite să rezolve 
probleme similare și în practică 
căci ele se Ivesc necontenit, 
chiar în fabricile cu profil cla
sic. De aceea, este foarte impor
tant ca problemele pe care le 
studiază studenții în cercurile 
de cercetare științifică să fie a- 
lese din acelea care interesează 
industria. Aceasta nu înseamnă 
însă că problemele de producție 
propriu-zrse. pot fi studiate rupt 
de cele științifice, ci, dimpotrivă, 
cercetarea dă ocazia să fie aplp 
cate metodele științifice cele mai 
înaintate și teoriile cele mai a- 
va-nsate ale științei respective.

In secția de chimie organică, 
Ia ale cărei prezentări am asis
tat, au fost expuse lucrări valo
roase ale studenților. Bucuria 
dascălului este nemărginită cînd 
vede că propria sa pasiune pen
tru știință, pentru cercetare, este 
transmisă elevilor săi. O aseme
nea bucurie am avut și noi, ca
drele didactice care am partici
pat la sesiunea științifică a stu
denților.

Am asistat la prezentarea 
unor lucrări în legătură cu 
sinteze de medicamente, cu sin
teze și proprietăți ale mase
lor plastice, cu oxidarea para
finelor și cu utilizarea mai ra
țională a combustibililor solizi. 
Se poate afirma fără exagerare

că nivelul științific al acestor lu
crări este mult mai ridicat decit 
în anii precedents Concluziile 
studenților sînt rodul unei munci 
migăloase de cercetare și studiu, 
de confruntare a experiențelor 
cu teoriile științifice. Studenții au 
lucrat în laborator, au cercetat 
materiale, au avut îndelungi 
discuții cu profesorii lor și au 
făcut numeroase încercări pînă 
să ajungă la soluția științifică 
cea mai adecvată.

Am remarcat în mod deosebii 
lucrarea tov. Bisti.țeanu Dan și 
Scniketanz iosif intitulată „Tio- 
amida acidului 2-etil-izonicoti- 
nic", studiu prin care a fost rea
lizat un nou medicament antitu- 
berculos, mult mai eficace decit 
cele cunoscute pînă acum. Sinte
za acestui medicament comportă 
11 faze diferite și faptul că s-a 
ajuns la produsul final cu ran
damente satisfăcătoare dovedeș
te îndeminarea și posedarea 
perfectă a tehnicelor de labo
rator la cercetătorii respec
tivi. O altă lucrare a fost 
realizată de studentul Roșea, 
care a proiectat un aparat pen
tru măsurarea continuă a duri
tății apei, folosind metoda mo
dernă a complexonilor. intere
santă în acest aparat este func
ționarea complet automată. A- 
paratul urmează să se constru
iască în cadrul proiectului de di
plomă și sîntem convinși că-și 
va găsi aplicație în practică, 
fiind mai simplu și mai sigur 
decît cele cunoscute pînă acum.

Toate aceste lucrări, și multe 
altele care ar putea fi amintite, 
nu puteau fi realizate dacă stu
denții cercetători nu cunoșteau 
cele mai noi cuceriri ale tehnicii 
și științei moderne. Și cum ști
ința și tehnica în domeniul chi
miei a luat un avînt nemaiîntîl- 
nit în țara noastră, concluzia, e- 
vident, este aceea că studenții au 
avut mult de studiat pentru a 
ajunge la acea competență ceru
tă de muncă de cercetare.

lată deci că munca în cercu
rile științifice reprezintă o eva
dare binevenită din cadrul in. 
gust al unui simplu curs. Stu
dentul vine în contact cu aspec
te și domenii noi și este nevoit 
să cerceteze un număr mare de 
reviste, de enciclopedii și de tra
tate, unele chiar din domenii ve
cine cu acela în care se specia
lizează, caută să fie mereu la 
curent cu ceea ce e nou în do
meniul științei respective, lărgin- 
du-și astfel considerabil orizon
tul său științific.

Afară de aceasta, după cum 
am mai spus, cercetătorul își 
însușește o serie de deprinderi 
tehnice pe care nu le cunoaște 
sau le cunoaște în mod insufi
cient de la lucrările normale din 
programa de învățămint, cum ar 
ti, de pildă, tehnici noi de disti
lare, cristalizare, eroinatografîe, 
spectroscopie și electrochimie. 
Există o veche experiență că 
studenții care au frecventat a- 
siduu cercurile științifice sînt cei 
care ajung la sfîrșitul anilor de 
facultate Ia o profundă maturi
zare științifică, devin specialiști 
care pot da răspunsuri compe
tente oricăror probleme din do
meniul specialității lor și chiar 
din alte domenii.

Lucrarea lor de diplomă de
vine o oglindă fidelă a acestei 
maturizări științifice, ea fiind 
de fapt continuarea și desăvîr- 
șirea activității de cercetare din 
cadrul cercului științific studen
țesc.

Spre aceasta trebuie să tindă 
toți studenții: să-și facă uceni
cia jn cercul științific studențesc, 
căci aceasta este o primă treaptă 
în formarea specialistului de 
inline, a omului de știință.

Studenții Constantin Alexandru, Ion iță Ursu și Virgil Munteonu, din anul IV al Facultății de mecanică - Institutul Politehnic- 
Gakrți, documentindu-se pentru lucrarea lor științifică la șantierul naval, sub îndrumarea inginerului Gheorghe Costin.

Foto : P. SEVER

Pornind de la cerințele practicii
Valoa.-ea celor 30 de lucrări 

prezentate la sesiunea cercurilor 
științifice studențești de Ia Insti
tutul de mine „Glieorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din Petroșani este de2 
terminată mai ales de faptul că 
lucrările sînt inspirate din pro
ducție, ținind seama de sarcinile 
puse de partid șj guvern in fața

ȘERBAN MARIA, 
studentă în anul IV al Facultă
ții de medicină veterinară din 
București, a prezentat în cadrul 
sesiunii cercurilor științifice, lu
crarea : „Cercetări asupra stabi
lității unor soluții de antibioti- 

ce“, obținînd premiul I.

ILIE NEGREA,
student in anul V ol Facultății 
de mecanică din Institutul Po
litehnic din Galați a luat pre
miul I în cadrul sesiunii cercu
rilor științifice cu lucrarea : „A- 
parat pentru determinarea ra

dioactivității-.

r

In cadrul sesiunii cercurilor științifice studențești de la Institu
tul Politehnic din București, studenții Cornel Berbente și Radu 
Buzea, din anul V al Facultății de mecanică, au prezentat lu
crarea : „Aparat pentru măsurarea deformațiilor la grinzile 

continui**,

Ing. Emil Stoica
im» ni Facullălu de electrotehnici auaierâ din Institutul de 

mine „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Petroșani
industriei miniere, iar munca de 
cercetare s-a desfășurat confrua- 
tind in permanența problemele 
practice cu cele teoretice. De alt
fel, munca de cercetare s-a des
fășurat în perioada practicii stu
denților, iar în decursul anulu* 
universitar, studenții au conti
nuat sa țină legătură cu 
întreprinderile miniere, cu spe
cialiștii de aici. Ridicarea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost, valorificarea re
zervelor interne, introducerea 
tehnicii noi, deci rezolvarea pro
blemelor concrete ale producției 
— iată criteriile care au stat la 
baza desfășurării activității de 
cercetare științifică a studențikr 
din Petroșani.

E.xaminind lucrările pcezenta.e 
în această sesiune se observa 
că majoritatea studenților cer
cetători au căutat să rezolve 
probleme actuale ale industriei 
noastre miniere. Un factor care 
a contribuit în bună parte la a- 
ceasta orientare a tematicii îl 
constituie legătura permanentă 
cu producția.

Colectivul format din studenții 
Colța.n Nicolae, Dumitrescu Con
stantin, Fodor Dumitru și 
Uli-nici Victor se ocupă în 
lucrarea lor de problema ri
dicării productivității mun
cii. Analizînd metoda de ex
ploatare a stratului 13 de la mi
na Aninoasa, colectivul propune 
o nouă metodă, care ar cores
punde mai bine din punct de ve
dere telinico-economic. Problema 
înlocuirii actualilor reactivi de 
flotație prin reactivi lipsiți de 
fenoli, ca și problema clarifică
rii apelor reziduale de la prepa- 
rațiile de cărbuni, probleme le
gate de construcția unor centra
le termoelectrice pe Jiu sînt stu
diate de colective de viitori ingi
neri de preparare a secțiilor de 
minerale utile. Gonstatînd în 
timpul practicii că sfredelele de 
mină se uzează foarte repede, 
colectivul de studenți ai anului

III. studenți proveniți din pro- 
d-jcție — Haanagy Alexandru, 
Dekariy Alfred și Szekely loan 
— y propun sa mărească du- 
raia de funcționare și viteza de 
perforare prin îmbunătățirea 

rivyei recondiționării sfre- 
dete’or de mină.

Șirul exemplelor poate fi con
tinuat prin lucrări care studia
ză : troducerea stîlpilor metalici 
in a '-’-a 'e, geologia minei Petri- 
la. rez diate ale aplicării inova- 
țiiic-- și raționalizărilor asupra 
productivității muncii șj reducerii 
prețului de cost etc. Tocmai a- 
ceasta diversitate a tejnelor lua
te m studiu caracterizează re- 

» ceata sesiune a cercurilor știin- 
* țihee studențești din institutul 

de mine.
Amploarea și profunzimea stu

diilor întocmite pe brfza datelor 
culese de pe teren, prezentarea 
de modele și machete au făcut 
ca multe din lucrările științifice 
să obțină caracterul unor inova
ții sau raționa'.izuri. Faptul că 
inginerii și tehnicienii combina
tului carbonifer Valea Jiului 
s-au interesat îndeaiproaipe de re
zultatele studii'Ior, că s-au în
cheiat contracte de colaborare în
tre institut și întreprinderile mi
niere, constituie o dovadă că 
munca depusă de studenți a fost 
orientată potrivit cerințelor reale 
ale producției.

Succesul de care s-a bucurat 
recenta sesiune a cercurilor știin
țifice studențești ne dovedește 
odată mai mult că numai strm- 
gerea legăturilor dintre institu
țiile de învăițămînt superior și în
treprinderi poate să asigure 
dezvoltarea muncii- de cercetare 
științifică a studenților. Multe 
din temele luate în studiu vor 
forma obiectul unor proiecte de 
diplomă. Valoarea acestora va 
fi cu atît mai mare cu cît ele 
vor căuta să rezolve probleme 
ale industriei noastre socialiste 
în plin avînt. Tratînd proble

mele realității de fiecare zi a 
procesului de producție, urmă- 
rind rezultatele pozitive ale mun
cii sale pe teren, studentul de 
astăzi cîștigă încredere în for
țele sale și își dă seama că dis
ciplinele teoretice ajută efectiv 
în rezolvarea problemelor prac
tice.

DUMITRU TÎRZIU, 
student în anul III al Facultății 
de Silvicultură din Institutul Po- 
litehnic-Orașul Stalin, membru 
al cercului „împăduriri** a obți
nut premiul I în cadrul sesiunii 

cercurilor științifice.

VASILE BALTAC, 
student în anul III al Facultății 
de electrotehnică din Institutul 
Politehnic-Timișocra, a prezen
tat, in recenta sesiune a cercu
rilor^ științifice studențești, trei 
lucrări, două dintre ele obținînd 

premiul I.

Confruntare cu..
La sesiunile cercurilor științifice studențești au participat, 

ca invitați. numeroși ingineri, tehnicieni și muncitori din 
întreprinderile unde studenții au întreprins munca de cer
cetare și pentru care au realizat o seamă de lucrări menite 
să ducă la îmbunătățirea unor procese de producție, la ob
ținerea de economii.

Ne-am adresat citorva dintre aceștia — din întreprinderile 
Orașului Stalin — pentru a ne spune părerea despre valoa
rea practică a lucrărilor efectuate de studenții cercetători.

Ing. Gheorghe Trică
Directorul Atelierelor de auto

motoare Orașul Stalin

— In cadrul recentei sesiuni 
a cercurilor științifice stu
dențești ale Politehnicii din 
Orașul Stalin am audiat o serie 
de lucrări care au abordat unele 
aspecte importante ale construc
ției de mașini.

Tinerii cercetători a»u tras con
cluzii asupra micșorăriii dimen
siunilor unor organe de rmașini 
cu consecințe în micșorarea 
greutății mașinii — ceea ce 
duce deci la economie de metal 
— și au stabilit unelte procedee 
practice pentru mărirea siguran
ței în exiploatlarea acestor or
gane.

Deosebit <de importantă mi s-a 
părut lucrarea : „Un studiu mo
dern de verificare la solicitări 
variabile în trepte la axele pla
netare ale autocamionului româ
nesc S.R,-101“ executată de stu
dentul Dumitru Grigore din anul 
al III-Iea al Facultății mecani
că, secția automobile.

Lucrul nou adus de lucrarea 
amintită constă în aplicarea li
nei metode de calcul ce nu s-a

utilizat pînă acum în proiecta
rea organelor de mașini — adi
că calcularea coeficientului de 
durabilitate în cazul producerii 
unor suprasolicitări admise care 
au loc în practica exploatării 
mașinilor. Concluzia aplicării a- 
cestui studiu întreprins de stu
dent este că axa planetară a an- 
todamionului S. R. 101 este su
pradimensionată, dîndu-se indi- 
cația asupra dimensiunilor ce ar 
trebui să le aibă axa planetară 
pentru a rezista fără pericol de 
rupere la un rulaj de 600.000 
km.

Studiul este foarte corect. El 
este realizat în spiritul ultime
lor cuceriri ale tehnicii privind' 
construcțiile de mașini, ale ști
inței și tehnicii sovietice. Noi, 
ca specialiști, care avem ani 
buni de practică în anumite spe
cialități, am avut posibilitatea 
să facem și o apreciere «a valo
rii practice a lucrărilor studen
ților. Fără îndoială, lucrarea stu- 
dentmlui Dumitru Grigore este 
prețioasă. Ea nu are insă la 
bază și o verificare experimen* 
fală particularizată la autoca
mionul S. R. 101, ci se bazează 
pe experimentări analoage făcu
te pe alte mașini. Din aceaștfi

Izvor de inspirație 
pentru munca științifică

Prof. univ. ing. Gh. Silași,
prorector al Institutului

La ultima sesiune a cercu
rilor științifice studențești, ne a 
fost dat, cu prisosință să cons
tatăm că cele mai bune lucrări, 
valoroase din punct de vedere 
practic, sînt acelea pentru care 
activitatea de cercetare a înce
put în perioada practicii. Noi 
îndrumăm majoritatea cercurilor 
științifice să folosească practica 
în producție ca primă etapă în 
munca de cercetare științifică.

Numeroși studenți au înțeles 
această cerință. Dovadă, faptul 
că în urma perioadei practicii 
de vară de anul trecut, în luna 
noiembrie a avut loc în institu
tul nostru, pentru prima dată, o 
sesiune de comunicări științifice 
închinată prezentării lucrărilor 
științifice ale studenților rezol’ 
vate în timpul practicii de vară.

Iată cîteva exemple de lucrări 
valoroase, pentru care munca de 
cercetare a început la practica.

Urmărind un dublu scop — 
de a aprofunda și aplica în prac
tică cunoștințele dobîndite la 
cursul de gcotehnică și funda
ții, pe de o parte, și de a pro
pune unele soluții economice a- 
vansate, pe de altă parte — un 
colectiv de studenți din anul 
IV al Facultății de construcții, 
a efectuat, în cadrul muncii de 
cercetare, lucrarea intitulată : 
„Studiul, executarea și experi
mentarea unui penetrometru de 
șantier, pentru determinarea ex
peditivă a rezistenței terenuri
lor de fundație**. Lucrarea pre-> 
zintă un nou penetrometru de 
șantier cu o construcție mult 
mai simplă ca acelor eu care se 
lucrează în prezent, mult inai 
ușor de. mînuit și care dă re
zultate suficient de exacte. Co
lectivul de studenți s a documen
tat în întocmirea acestor lucrări 
pe șantierul de construcții de 
la Săvinești, unde a efectuat 
practica de vară.

Studenții constructori, în pcrU

Politehnic din Timișoara
oada practicii, cu sprijinul in* 
ginerilor și tehnicienilor din ca
drul cabinetului tehnic, au stu
diat în această perioadă rezis-' 
tența terenurilor de fundație de 
la Săvinești precum și un bogat 
material bibliografic tehnic. Au 
discutat cu muncitorii care lu
crau la fundații și au văzut care 
sînt dezavantajele folosirii pene-: 
trometrelor vechi. Cu datele a- 
dunate de pe șantier, colectivul 
de studenți a confecționat, cu 
ajutorul atelierului catedrei, un 
penetrometru pe care apoi l-au 
experimentat. Rezultatele obți
nute în urma experimentării 
precum și desenele aparatului 
vor fi trimise întreprinderii-șan
tier Săvinești.

Merită să amintesc aici, toc-* 
mai pentru a argumenta în plus 
utilitatea muncii de cercetare 
științifică a studenților în peri
oada practicii de producție, încă 
o lucrare valoroasă al cărei 
studiu continuă. Este vorba de 
lucrarea privind „valorificarea 
zgurilor metalurgice de la Uzi-5 
na „1 Mai-Ferneziu“, a studen
ților Lacsko Petru și Roth VaJ 
sile din anul III al Facultății 
de chimie industrială, veniți în 
facultate direct din producție, 
de la o întreprindere asemănătoa
re ca profil cu Uzina „1 Mai- 
Ferneziu**.

Acestea sînt doar cîteva din 
numeroasele lucrări științifice 
ale studenților, rezolvate în 
perioada practicii în întreprin
derile noastre și altele. Valoarea 
lucrărilor științifice este deter? 
minată de utilitatea lor practică, 
iar reușita lor depinde de dru
mul parcurs în activitatea de 
cercetare: de la cercetarea prac
tică, la locul de producție de 
care este legată lucrarea, la so
luții științifice și tehnice și apoi 
prin experimentarea și verifica’ 
rea lucrărilor în producție.

In anii de ucenicie științifică
(Urmare din pag. l-a) 

nici o excepție, și-au început 
munca in spec ici Ho tea lor foarte 
de Vnipuriu, încă de pe băncile 
facultății.

Pe vremuri, alegerea speciali
tății era o problema personală: 
intuitiv sau instinctiv, tinărul stu
dent, împins de dragostea pen
tru o specialitate, se hotăra să 
se dedice ei, și își începea ast
fel munca suplimentară, para
lelă cu cea decurgind din obli
gațiile sale studențești.

Azi, învățămîntul nostru me
dical a organizat cercurile știin
țifice studențești, pirghie impor
tantă in determinarea alegerii 
unei specialități, modalitate 
excelentă pentru angrenarea ti
neretului in munca de cercetare 
științifică.

Azi tineretul are posibilități 
mai mori decit oricind să por
nească impetuos pe colea spe
cializării, pentru crearea unei 
pleiade de harnici cercetători 
capabili să ducă pe culmi cer
cetarea științifică în țara noa
stră.

Partidul se ocupă cu deosebi
tă grijă de dezvoltarea științifi
că, înarmează pe savanții no
ștri cu cea mai înaintată con
cepție despre lume, materialis
mul dialectic și istoric ; maeștri 
mari ai științei, avem în 
R.P.R. : baze materiale so
lide, bine înzestrate, create de

. producția
cauză, uzina nu poate trece din- 
tr-o dată la schimbarea dimen
siunilor axelor planetare pe baza 
studiului studentului. Este nece
sar să facem o verificare și ex
perimentare pe un număr însem
nat de asemenea vehicule.

Cu siguranță că lucrarea o 
vom folosi și ne va fi de mare 
ajutor, dar, iată, că se pierde 
timp cu o experimentare In plus, 
cînd asta s-ar fi putut face din. 
tr-'un bun început, evitiîndu-șg e- 
ventualele corectări pe care^stu- 
dentul va trebui, probabil, să le 
facă după noua experimentare a 
lucrării.

In concluzie, trebuie să spu
nem că deși ilegătura dintre uzi
nele constructoare de mașini din 
orașul și regiunea noastră cu In
stitutul politehnic este destul de 
strîmsă, totuși nm s-a ajuns la 
situația în care concluziile știin
țifice să fie >în totalitate verifi
cate practic, de unde rezultă și 
o aplicare timidă a concluziilor 
lucrărilor științifice ale studen
ților în practica industrială deși 
acestea sînt foarte valoroase.

Ing. Iulian Cazacu
Metfdurg șef la Uzinele 

de tractoare Orașul Stalin

Majoritatea lucrărilor prezen
tate de studenții de la politeh
nică, la sesiupea lor, au fost o- 
rientate spre rezolvarea u ior 
probleme cerute de produt ’ie. 
Din cele 15 teme prezentate la 
secția tehnologia mecanică, 10 
au fost legate direct de produo 
ție. De exemplu, lucrarea : »,Da^

terminarea cîmpului termic, a 
tensiunilor și deformațiilor la 
sudarea tablelor subțiri cu con
ținut ridicat de carbon**. Lucra
rea are aparent un caracter teo
retic. în realitate. însă, ea se 
înscrie foarte bine în cadrul pro
blemelor de imediată aplicativi
tate practică. Ea este rodul unei 
munci susținute, pe parcursul a 
trei ani, a colectivului format 
din studenții : Ladislau Mina
(anul IV mecanică), Ion Purice, 
Gheorghe Radu și Gunther 
Thois. (din anul III al aceleiași 
facultăți). Acest colectiv de stu
denți, făcînd nu mai puțin de 
1.300 de determinări, a ajuns la 
concluzia că la construcțiile su
date prin anumite măsuri și a- 
numite regimuri de sudură se 
pot folosi oțeluri cu conținut 
mai mare de carbon și deci mai 
rezistente. Deci, aceeași construc
ție se poate realiza cu mai pu
țin metal. Lucrarea a luai pre
miul întîi și poate fi luată ca 
bază tehnică de orice construc
tor de mașini și agregate su
date.

Tot pentru nevoile industriei 
s-a studiat tema: „Construirea
unui aparat pentru măsurarea 
durității oțelurilor de construcție 
pe cale electromagnetică cu tra- 
ductor electronic**. Aparatul este

destinat să măsoare duritatea în 
mod rapid a oțelurilor, consti
tuind premiza chiar pentru mă
surarea automată în mașină fără 
intervenția vreunui muncitor. 
Colectivul compus din studenții: 
Gall Toma. Mircea Padas și Con
stantin Dijinănescu (din anul 
IV mecanică) a depus o sus
ținută muncă pentru realizarea 
acestui aparat, obținînd rezul
tate meritorii. Sensibilitatea apa
ratului este însă mică, se simte 
nevoia unor îmbunătățiri. Cauza 
acestei deficiențe constă în fap
tul că studenții n-au muncit în 
mod organizat pe întreg par
cursul anului universitar, în așa 
fel îneît să aibă timp pentru 
mai multe încercări și punerea 
la punct a aparatului. Aparatul 
va putea fi folosit abia după ce 
se vor face experimentări repe
tate.

Aceste deficiențe în practica 
muncii de cercetare științifică a 
studenților se pot evita cu atît 
mai mult cu cît studenții de la 
Institutul politehnic din Orașul 
Stalin fac practică o zi pe sap- 
tămînă în producție. Studenții 
au posibilitatea de a munci ne
mijlocit în producție, cot la cot 
cu muncitorii, tehnicienii și in
ginerii, iar ajutorul acestora le 
poate fi de un real folos.

regimul nostru de democrație 
populară, avem din abundență; 
tineretul nostru este valoros, 
harnic, animat de dragoste de 
muncă, de dragoste de popor. 
Toate elementele necesare ridi
cării de cadre științifice tinere, 
sînt prezente. Spor Ic muncă I 

Munca de cercetare trebuie 
însă dusă și ea după anumite 
norme. Legarea științei de prac
tico este un imperativ categoric, 
in țara noastră în care toate 
eforturile trebuie realizate spre 
construirea cît mai grabnică a 
socialismului.

Științe teoretică fundamen
tează cercetarea, întru dezvol
tarea cît mai rodnică a aplica
ției practice, iar aceasta din 
urmă fecundează cercetarea.

„Unirea cercetărilor teoretice 
cu necesitățile practice ale sta
tului" - așa cum cerea tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej în cuvin
te rea de neuitat rostită la inau
gurarea celei dinții sesiuni ge
nerale a Academiei R.P.R., în 
octombrie 1948, a dat astfel 
roadele așteptate.

Cercetarea științifică și apli
carea practică sînt două acțiuni 
ale căror rezultate sînt în strictă 
dependență, așa cum formu
lează unu| din învățămintele 
fundamentale ale materialismu
lui dialectic : practica este iz
vorul inepuizabil de probleme și 
teme pentru cercetarea științi
fică, iar aceasta este singura 
metodă de îmbunătățire a prac
ticii. Nu se poate concepe cer
cetarea științifică sterilă, ezote
rică, fără practică, precum nu 
poate exista nici o practică su
perioară fără o bună funda
mentare teoretică.

In cercetarea științifică, cu
noașterea materialismului dia
lectic este o necesitate de prim 
ordin. Pregătirea teoretică filo
zofică a cercetătorului, î| scu
tește de rătăciri, îl indrumează 
pe calea cea mai justă a inter
pretărilor celor mai minuțioase. 
Oamenii noștri de știință din 
domeniul medicinii, între altele, 
cunosc ereziile din interpretări 
date transformării virusurilor în 
microbi, și vice-versa, de către 
unul din marii savanți ai Occi
dentului. Misticismul acestui vaj
nic cercetător, l-a rătăcit, l-a 
dirijat spre confuzii care au o- 
prit in loc știința virusurilor timp 
de aproape 2 decenii, și l-a 
condus în ultimă instanță la Ca
tedrala din Rouen, unde, invo- 
cînd spiritul divin îngenunchiat 
pe lespezile reci, în fața sfinți
lor de piatră, a negat cognosci- 
bilitateă, a renegat știința !

Cunoașterea profundă a ba
zelor marxism-leninismului evită 
oricărui cercetător aceste rătă
ciri, și-l indrumecză pe drumul 
just și glorios a| descoperirilor 
științifice, în făgașul ce duce 
la înflorirea științei, la cuceri
rea a noi poziții in lupta pentru 
supunerea naturii, la succese 
menite să îmbunătățească să
nătatea și viața omului.



ălăuză în lupta revoluționară
poporului nostru muncitor (o

mai
transportat

BSenial gînditor și conducător
■ proletariatului mondial, stra-
■ al celei mai mari revoluții 
n istoria omenirii, făuritor al 
■rtiduluii Comunist și statului 
■detic, Vladimir Ilici Lenin e 
Bvit de milioane de oameni ai 
■uncii vîrstnici și tineri de pre- 
■indeni.
frilda t '
■nin, nemuritoarea sa învăță- 
B*ă au educat decenii de-a rîn- ■1 generații de oameni ai mun- 
I și le-au inspirat în lupta îm- 
■triva orînduirii bazate pe ex- 
Batare, pentru o viață nouă, lu- 
■noasă.
■In patria noast-ră s-a auzit de 
■ivitatea și de unele lucrări ale 
I Vladimir Ilici Lenin încă de 
I sfîrșitul secolului trecut; din 
Ba perioadă proletariatul din 
Bmînia privea tot mai atent 
Be Rusia vecină, unde se stră- 
Btase centrul mișcării revolu- 
■nare. La începutul secolului 
Istm, prin Romînia, și 
Bs pe la lași, s-a 
Itre Rusia „Lskra“ 
Binistă editată în 
Băinătate.
Revoluția popu- 
Bă din 1905, care
■ avut un puternic 
■ou în țara noas- 
■i, a prilejuit pro- 
■a rialului din Ro- 
■nia cunoașterea 
■t-o măsură mai mare a lup-,
I revoluționare din Rusia des- 
Burată sub steagul partidului 
■șevic, partidul lui Lenin. 
■Pentru prima dată, după cum 
■uită din cercetările de pînă 
lum, numele lui Lenin este ti- 
Irit în presa romînească în a-
II 1905. Ziarul „Romînia Mun- 
loare" publica la 15 iunie 1905 
I articol în care se scria că 
Biroul Socialist Internațional 
trimit de la cetățeanul Ulianov 
■scrisoare care anunța intrarea 
lipului . „Vpered" („înainte") 
I sînul Partidului Muncitoresc 
Ici al Democrat din Rusia", 
lid mai departe informații des- 
k Congresul al Hl-lea al 
|\1.S.D.R. In anii care au ur- 
et se înmulțesc știrile cnprin- 
lid date despre Lenin.
■Tot „Rorntnia Muncitoare" re- 
ixiueea la 18 septembrie 1911 
I co-munieat al Secretariatului 
Iroului Socialist Internațional 
Icare arată că „cetățeanul Le
ii, delegatul Rusiei în Biroul 
Icialist Internațional, ne-a 
Insmis apelul ...C.C. al Parti- 
lui sociad-democrat din Persia 
re publicare".
Bncep să se publice fragmente 
li lucrări întregi ale lui Viadi- 
|r Ilici.^.„Romînia Muncitoare", 
I numjfrut din 15 martie 1912 
lînseraf Raportul prezeîifăl*B£ 
Lini Socialist Internațional în 
tătară cu conferință generală a 
IM.S.D.R., raport întocmit de 
■nin; în numărul din 22 de- 
Imbrie același ziar a publicat 
Iticolul lui Lenin „Despre 
facțiunea social democrată din 
lima a Ii-a. 0 expunere com
etă a problemei".
iPresa muncitorească din Ro- 
Inia a început să publice 
prări ale
Ire genialul conducător 
loletariatului dezvăluia 
Icterul imperialist, tîlhăresc 
I războiului mondial dezlănțuit 11914. Astfel, în februarie 1916 
lupta’? zilnică" a publicat ape- 
I Comitetului Executiv al P.C. 
b intitulat „Sociad-democrația 
| războiul", elaborat de Lenin. I sub titlul „Războiul și fîn<da- 
ririle muncitorimii**, L rostită de Lemin 
[I internațiotfial de 
h 8 februarie 1916.
Răspindirea în țara 
pialeî învățăturii a 
host stînjenită însă de elemen
te oportuniste și reformiste care 
pdominau în acele vremuri în 
nducerea mișcării muncito- 
sti, de greutățile existente în 
ndițiile regimului burghezo- 

moșieresc. In anii primului răz
boi mondial orga niz-ațiile munci
torești au fbst interzise, ziarele 
muncitorești au fost suspenda
te, s-au luat măsuri aspre îm
potriva tipăririi slovei revolu
ționare.

In aceste condiții vitrege, au 
început din va-ra lui 1917 să a- 

de revoiluiționar a lui pară ziare muncitorești romanești 
în sudul Rusiei revoluționare 
unde au fost evacuați numeroși 
oameni ai muncii, soldați roinw 
și unde au emigrat unii condu
cători ai mișcării muncitorești 
din Romînia. Astfel, ziarul 
„Lupta" editat Ia Odesa de „co
mitetul de acțiune social-demo
crat romîn" a publicat în coloa
nele sale articole, informații, 
despre revoluția din februarie 
1917 care a răsturnat regimul 
țarist, despre lupta intransigentă 
a bolșevicilor, a lui Lenin.

Evenimentul istoric care a a- 
rătat și proletariatului din țara 
noastră în toată măreția lor, per
sonalitatea și învățătura lui

apelul ...C.C. al Parti- 
ia'l-dcinocrat din Persia

să • 
lui Lenin, în 

al 
ca-dezvăluia

cuvîmta- 
la mitin- 
la Berna

noastră a 
lui Lenin

Delegația sindicatelor iugoslave 
-a încheiat vizita în țara noastră

28 martie și 6 aprilie 
delegație a Consiliului 

al Uniunii Sindicatelor

lîntre 
160 o 
Intrai
|i R.P.F. Iugoslavia a făcut o 
pită sindicatelor din R.P.R. 
lire delegația Consiliului Cen- 
Itl al Sindicatelor din R.P.R. 
| delegația Consiliului Central 
| Uniunii Sindicatelor din 
1P.F. Iugoslavia a avut loc un 
nimb de experiență privind 
pdul în care sindicatele din 
Be două țări participă la ela- 
|rarea și aplicarea normelor de 
larizare și premiere a munci- 
teilor și funcționarilor, la creș
tea productivității muncii.
■e asemenea, s-a făcut un 
Limb de păreri referitor la mă
rile ce trebuie luate pentru 
tărirea în continuare a legă
rilor de prietenie și colabo- 
re dintre sindicatele din R.P.R.
R.P.F. Iugoslavia.

La Institutul de Construcții se 
vor ține în zilele de sîmbătă 9 
și duminică 10 aprilie lucrările 
celei de a Vil-a sesiuni a cercu
rilor științifice studențești din 
institut.

Ședința de deschidere va avea 
loc în zhia de 9 aprilie la orele 
17 în sala de festivități a însti- 

Itufului din B-dul Tolbuhin 80.

Despre răspindirea operelor 
lui V. 1. Lenin în țara noastră

Lenin, a fost Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, care a 
deschis o eră nouă în istoria o- 
menirii, a însemnat o strălucită 
victorie a leninismului.

La numai 5 zile după Revolu
ție, ziarul „Lupta" a publicat 
pentru prima dată în presa ro- 
mînească — o relatare adevăra
tă ou privire la desfășurarea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. In anii avîntului re
voluționar din țara noastră, prin 
ziare și reviste, manifeste și 
broșuri grupurile comuniste 
din sinul partidului socialist 
din Romîn ia au în-ceput să 
înfățișeze sistematic maselor, 
vîrslnicilor și tinerilor Învăță
tura marelui Lenin. Intr-un ma
nifest scos în decembrie 1917, 
se îndruma muncitorimea către 
învățătura lui Lenin : „Aținti- 
ți-vă privirea și îndreptați-vă 
pașii numai intr-acolo unde flu
tură steagul roșu. Trăiască pro-, 
letariatul internațional. Trăiască 
Republica Socialistă. Trăiască 
Socialismul revoluționar al iui 
Lenin". In mai multe ziare a tost 
publicat „Decretul asupra păc:i“ 
întocmit de Lenin în legătură cu 
problema păcii, în lumina învă
țăturii sale despre coexistența 
pașnică. Masele populare din 
țara noastră au putut cunoaște 
astfel imediat după Revoluție ne
obosita luptă a lui Lenin de a 
se sfirși războiul, de a se încheia 
o pace dreaptă, fără anexiuni. 
Crește numărul broșurilor care se 
editează în Romînia. .Astfel o 
primă broșură tipărită în această 
perioadă este cea scoasă în „Bi
blioteca comunistă*4 conținînd 
cuvîntul lui V.I. Lenin la închide
rea Congresului al IlI-lea a] So
vietelor din Rusia întrunit «n 
18-31 ianuarie 1918. O altă bro

șură, tipărită în 1918 cuprindea 
expunerea „Teze și raport despre 
democrația burgheză și dictatura 
firoletariatului" făcută de Lenin 
a primul Congres al Internațio

nalei Comuniste. In 1920, „Lupta 
de clasă**, a editat în broșura 
intitulată :„Menirea tineretului 
comunist", cuvîntajea rostită de 
V. I. Lenin la Congresul al 
IlI-lea al Comsomolului, presa 
tineretului muncitor publicînd și 
ea, in anii ce au urmat, frag
mente din această capitală lu
crare în educarea tinerei gene
rații în spiritul comunismului.

Astfel, încă de acum patru de
cenii tineretul patriei noastre a 
cunoscut îndemnurile lui Lenin 
adresate tineretului, îndrumările 
lui în ce privește învățarea co
munismului în practica luptei re
voluționare.

La încheierea discuțiilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfera 
tovărășească, s-a adoptat un pro
ces verbal, care, în principal, 
cuprinde măsuri practice pri
vind : schimburi de delegații 
sindicale, conferențiari, publica
ții cu privire la activitatea sin
dicatelor, schimburi de munci
tori și funcționari — membri de 
sindicat — la odihnă ; contri
buția comună la întărirea și dez
voltarea solidarității internațio
nale a sindicatelor și oamenilor 
muncii pentru satisfacerea reven
dicărilor economice și sociale a 
celor ce muneesc, pentru dezar
marea generală și totală, pentru 
menținerea și consolidarea păcii 
în lume.

Delegațiile Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P.R, și a 
Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din R.P.F. Iugosla
via consideră că dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabora
re între sindicatele din cele 
două țări va contribui la întă
rirea prieteniei tradiționale din
tre poporul romîn și poporul 
iugoslav.

în seara zilei de 6 aprilie, 
delegația Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din R.P.F. 
Iugoslavia a părăsit Bucureștiul, 
întoroîndu-se în patrie.

Răspindirea literaturii leniniste 
a luat amploare în întreaga 
țară: ea era legată de
lupta crescîndă a grupurilor co
muniste pentru clarificare ideo- 
logică, pentru crearea parti
dului comunist, partid de tip 
nou, marxist-leninist al clasei 
muncitoare.

Crearea Partidului Comunist 
din Romînia, la Congresul din 
mai 1921 a însemnat o victorie 
istorică a leninismului asupra 
oportunismului și reformismului 
din mișcarea muncitorească din 
patria noastră. Sub steagul în
vățăturii lui Marx, Engels și 
Lenin, P.C.R. a condus lupta pro- 
letariatului, lupta întregului po
por pentru răsturnarea revoluțio
nară a vechii orîndulri bazate 
pe exploatarea celor ce muncesc, 
pentru o nouă orînduire, orîndui- 
rea socialistă.

Atunci oi nd moartea lui Vla
dimir I'lici Lenin a întristat în
treaga omenire muncitoare, zia
rul „Tineretul socialist" a' pu- 

„ blicat în numărul 
din 20 februarie
1924, pe prima pa
gină îixioliată un 
larg fragment din 
opera „Statul și re
voluția".

In pofida grele
lor condiții ale ile
galității P.C.R. a 

depus o activitate crescîndă pen
tru răspindirea operelor lui 
Lenin, pentru însușirea leninis
mului, de către oamenii muncii, 
pentru educarea tinerei generații 
în lumina gen;ale învățături a 
lui Lenin. In tipografi; ilegale 
dosite de ochii copoilor siguran
ței, cu mijloace tehnice rudimen
tare, uneori chiar scrise cu mina, 
se editau lucrările lui Lenin, se 
scria despre viața și lupta lui, se 
demasca regimul reacționar, asu
pritor, se ciie.nau masele in miș
carea revoluționara sub steagul 
marxism-lemnismului împotriva 
apologiei „democratei burgheze". 
Ziarul „Socuriismu!" a publicat 
în februarie 1924 articolul iui 
Lenin „Scrisoare către Measni- 
cov“, iar sub titlul „Cele două 
democrații- lecția „Despre stat" 
ținută de Lenin la Universitatea 
Sverdlov.

In procesul călirii marxist-le- 
niniste a Partidului Comunist, a 
Uniunii Tineretului Comunist un 
însemnat rol l-a avut traducerea 
în 1926 a sintezei făcută de că
tre I. V. Stalin învățăturii leni
niste în „Despre bazele leninis
mului".

In același timp, organul C.G. al 
U.T.C., intitulat sugestiv „Ti- 
nărui leninist" a început să pu- 
blice articole despre Lenifl, frag
mente din operele lui, însu
flețind tineretul cu pilda lui 
Lenin de abnegație, de intransi
gență în lupta 
voluționară.

pentru cauza re-

C. MOCANU

Cronica filmului
„Reîntoarcerea" este un nou 

film realizat de cineaștii sovie
tici si inspirat din opera scriitoru
lui Viktor Nekrasov. „Reîntoarce
rea" este istoria reîncadră
rii în viața civilă a unor 
militari după război, un imn 
închinat bărbăției cu care oa
menii sovietici au înfrînt greu
tățile și rănile lăsate de m-area 
încleștare. V. Vengherov care 
semnează scenariul și regia, a 
știut să găsească filmului o nbtă 
foarte apropiată de maniera de 
a scrie a lui Nekrasov, mijloace 
de expresie simple, sobre, în care 
accentul principal cade asupra co
tidianului, obișnuitului. Cu o 
mare sinceritate, realizatorii fil
mului găsesc în faptele vieții de 
zi cu zi dovezi și explicații ale 
comportării morale a personaje
lor, evitîim! tonurile stridente, 
momentele tari mențmfndu-se la 
nivelul întîmplfirilor aparent ba
nale, dar care evidențiază trans
formări adinei în psihicul eroillor. 
Iată-1 de pildă pe Nikolai care 
se întoarce de pe front cu o 
mină grav rănită, la iubita lui 
Șura. Vine acasă la ea, p așteap-

Noi construcții de locuințe in centrul orașului Galați.
Foto i N. STELORtAN

A apărut în limba romînă 
revista „Probleme ale păcii 

nr. 4.socialismului'"Șl
A apărut 

în Editura 
4 pe 1960

m limba romînă 
Politică numărul 
al revistei „Pro

bleme ale păcii și socialismu
lui", revistă teoretică și in
formativă a partidelor comu
niste și muncitorești.

In acest număr al revistei 
sîrH publicate articolele:

Leninismul trăiește și în
vinge ; Despre tendințele și 
perspectivele capitalismului 
monopolist contemporan de 
O. Kuusinen ; Lenin și Par
tidul Comunist Francez de 
J. Duclos; Despre coexisten
ța pașnica — aritica „unui 
punct de vedere occidental" 
de E. Dennis; Științele con
temporane ale naturii confir
mă previziunile lui Lenin de 
E. Kolman ; Concepția artis
tului asupra figurii lui Lenin 
de N. Pogodin ; Unitatea — 
calea spre victorie de F. CI au- 
din; Pentru înnoirea demo
cratică a Italiei, pentru so
cialism de L. Longo.

La rubrica „Programul u- 
ncr acțiuni de mare amploa
re" sînt publicate articolele: 
Solidaritatea indestructibilă a 
partidelor noastre de M. A- 
licata ; Să apărăm, să întă
rim și să înnoim democrația 
de L. Figueres ; împotriva 
capitalului monopolist agre
siv de O. Baumann.

Rubrica „In partidele co- 

de la serviciută să se întoarcă _
și, deodată, observă pe o poli
cioară două perii de dinți și un 
pămătuf de ras. Dintr-o clipită 
spectatorul a înțeles ceea ce a 
înțeles și Nikolai: Șura nu l-a 
așteptat credincioasă, în viața ei 
a intervenit alt bărbat. Fără de
monstrații grandilocvente de sufe
rință și speranțe prăbușite, Ni
kolai se ridică și pleacă dovedind 
prin întreaga lui atitudine că îl 
doare acesit lucru dar că e hotă- 
rît să nu se lase doborît, să se 
însănătoșească trupește și sufle
tește, orice ar fi, pentru a se 
reîncadra alături de cei ce con
struiesc comunismul.

Aitunci cînd un om nu reușeș
te să rezolve probleme delicate 
în modul cel mai ireproșabil po
sibil — spune parcă filmul — 
nu trebuie precupețit nici un efort 
pentru a-l ajuta să se îndrepte. 
Astfel, sînt ajutați de către oa
menii adevărați Șura și Serghei. 
Serghei este un aviator care, ră- 
mînînd infirm în urma unei răni 
primite în război, și-a pierdut în
crederea în el și s-a lăsat in
fluențat de o bandă de speculanți,

și muncitorești" con- 
bogat material înfor-

i nun i ste 
ține u-n „ 
mativ cu privire la activita
tea unor partide frățești.

In cadrul rubricii „cărți și 
reviste" sînt publicate artico
lele: Noi documente ale lui 
V. I. Lenin de N. Alexandrov; 
Lenin, imperiali sinul și dl. 
Strachey de P. Dutt; Filo
zofia sovietică în oglinda de
formată a unui teolog de 
E. S.

Rubrica „Scrisori, note, re
plici" cuprinde următoarele 
articole : Poporul Ciprului și 
calea lui spre progres de Pe- 
rides; Să apărăm țelurile 
socialiste de B. Brooks; îm
potriva represiunilor și per
secutării democraților — Pen
tru amnistie în Spania și în 
Portugalia ; Teroare în Iorda
nia ; Lupta continuă.

Revista „Probleme ale pă
cii și socialismului" apare Iu- 
nar în limbile albaneză, ara
bă, bulgară, cehă, chineză, 
coreeană, engleză, franceză, 
germană, italiană, japoneză, 
mongolă, olandeză, ooloneză, 
portugheză, romînă, rusă, 
spaniolă, suedeză, ungară, 
vietnameză.

Esențialul în activitatea postului 
utemist de control

tiv bunul mers al producției, 
care aduc pagube uzinei, poetul 
utemist de control se ocupă de 
lucruri minore, neesențiale.

Consfătuirea a scos în eviden
ță faptul că sfera de activitate 
a ponturilor este foarte restrînsă. 
Ia uzină mai «înt încă piese 
supradimensionate, se mai arun
că deșeuri ce se pot folosi, se 
mai face risipă de metal sub di
ferite forme, sînt încă lipsuri în 
ceea ce privește ridicarea califi
cării tinerilor, organizarea locu
lui de mimez, folosirea capacită
ții de lucru a mașinilor.

Cele mai multe posturi ute
miste de control nu au planuri 
de activitate, le lipsește perspec
tiva muncii. Ele nu discută în 
cadrul colectivului poetului pro- 
blemelc principale pe care le ri’: 
dică producția, nu-și propun mă
guri concrete pentru viitor.

O problemă esențială — 
eficacitatea

Critica trebuie făcută astfel ca 
ea să aibă eficacitate, să ducă 
la înlăturarea neajunsurilor din 
procesul de producție. Pentru 
aceasta este necesar ca observa
țiile făcute să fie concrete, să 
meargă la cauzele lipsurilor, să 
contribuie la înlăturarea lor. Ar
ticole apărute la gazeta postu' 

(JZeinlo ateetea“
renunțfnd a căuta un drum drept 
în vi»ți. Prietenia cu Nikolai îl 
ajută pe Serghei să se redrese
ze. și-4 vedem, cum, încetul cu în
cetul, își schimbă fizionomia mo
rală.

O noapte calmă de primăvară, 
orașul a adormit cu pleoapele 
camuflajului lăsate peste miile de 
ochi ale clădirilor. Salve de arti
ficii, reflectoare care brăzdează 
corul și — surpriză —• oamenii ies 
pe stradă, se sărută, se felicită, 
geamurile tuturor caselor se lu
minează, orașul se transformă în- 
tr-o niarc de lumină. E vestea 
mare a Victoriei. Trebuie să auzi 
pledoaria bătrfoukri profesor de 
facultate care slăvește mistria 
zidarului — învingătoarea spiri
tului de distrugere — trebuie să 
vezi răbdarea cu care Valea îl 
ajută la engleză pe Nikolai pen
tru a intra în facultate, tre
buie în sfîrșit să-i vezi pe Ni
kolai și ceilalți foști combatanți 
luptfndu-se cu formulele de tri
gonometrie cu aceeași tenacitate 
ou care au doborît puterea duș- 
manului, ca să înțelegi cum reu
șește regizorul să redea din mul-

Diplomat al Legației 
Izraelului la Bucurețti 

declarat „persona 
non-grataH

In ziua de 5 aprilie a.c. dl. 
Shmuel Bendor, ministrul Izrae- 
ludui la București, a fost invitat 
la Ministerul Afacerilor Externe 
pentru a i se aduce la cunoștin
ță că Eretz Jochanan, secretar 
III al Legației, trebuie să pără
sească teritoriul Republicii Popu
lare Romîne, fiind declarat „per- 
soiba non-grata", întrucît desfă
șoară de mai multă vreme o ac
tivitate incompatibilă cu uzanțe
le diplomatice.

între R. P.

răspindirea 
organizează

INFORMAȚII
Miercuri, 6 aprilie, a sosit la 

București, venind de la Washing
ton, delegația romînă condusă 
de Radu Mănescu, adjunct al 
ministrului Finanțelor, care a 
dus negocierile pentru încheierea 
acordului financiar * 1 
Romînă și S.U.A. ■

★
Societatea pentru 

științei și culturii 
joi, 7 aprilie, la ora 19, in sala 
din strada Biserica Amzei nr. 
5-7, o seară tematică 
Republicii Indonezia, 
prilej va lua cuvînlul poetul 
Demoslene Botez, vicepreședinte 
al Societății pentru răspindirea 
științei și culturii.

Vor urma lecturi din opere li
terare indoneziene, o audiție de 
muzică populară indoneziana și 
va fi prezentat filmul documen
tar „Indonezia*1.

consacrata 
Cu acest

rilor. pline de considerațiuni ge
nerale, articole care cuprind cri
tici informative, fârâ să anali
zeze cauzele și sâ propună so
luții nu folosesc nimănui, nu 
constituie un ajutor dat pînă Ia 
capăt.

Cea mai mare parte a artico
lelor publicate la gazetele pos
turilor utemiste de control de la 
Uzinele „Vasile Roaiti* cuprind 
însă generalități.

Cui folosește articolul publicat 
la gazeta postului atenuat de 
control din sectorul IV mașini 
agricole-strunzărie. privind creș
terea productivității muncii ?

în acest articol după ce sînt 
expuse ci te va noțiuni generale 
despre necesitatea creșterii pro
ductivității muncii, în loc să 
analizeze cum stau lucrurile în 
sector, din acest punct de ve
dere, articolul spune în încheie
re : „greșit procedează acei tova
răși care lucrează în asalt“... ?

Cui folosesc articolele publi
cate la postul utemist de control 
din sectorul V care amintesc 
printre altele că : ,,cutiile de 
semințe nu sînt bine nituite, 
arcurile de la șubăr nu sînt bine 
montate etc.**, fără să arate ce 
consecințe pot avea aceste negli
jențe, cine se face vinovat, ce 
măsuri trebuie luate ?

Datoria posturilor utemiste de 
control este să urmărească pro
blemele sezisate pînă la rezolva
rea lor definitivă, să cunoască 

tipie aspecte mărunte, ideea mă
reață a forței creatoare a oame
nilor sovietici, a puterii lor de a 
vindeca rănile războiului și a da 
un nou a-vînt patriei.

Actorii N. Pogodin (Nikolai), 
O. Borisov (Serghei), L. Aleșm- 
kova (Sura), E. Dobronravova 
(Valea), s-au încadrat prin jo
cul lor foarte bine stilului, sobru 
și potolit al filmului, nepierzînd 
în același timp din vedere, deter
minările de caracter. Dacă Pogo
din în rolul lui Nikolai este calm 
și mereu egal cu el însuși, Bo
risov redă foarte exact transform 
marea care se petrece în sufletul 
lui Serghei, brutalitatea omului 
cuprins de scepticism la început 
și mai apoi duioșia și delicate
țea celui care înțelege că viața 
lui merge înainte și vrea să aju
te și pe alții pe Șura — să 
se însănătoșească sufletește.

„Reîntoarcerea** este un film 
care dovedește din nou capacita
tea cineaștilor sovietici de a ex
trage semnificații majore din bo
gata viață de zi eu z»i a compa- 
trioților lor.

B. DUM1TRBSG0

T * W

Cînd nu vezi omul 
de lînga tine

(Urmare din pag. l-a)

fost

Un- 
care 
car-

năr să se îndrepte, ei simțin- 
du-se liniștiți că nu vor trebui 
să răspundă pentru comporta
rea lui. Iar prilejul s-a ivit 
cu cîtva timp în urmă, cînd au 
/host ceruți ân*tr-ufi alt sector doi 
lăcătuși; unul dintre ei a 
Mircea.

Dar Mircea este utemist. 
deva în fundul valizei cu 
a venit de acasă, păstrează 
netul de U.T.M. Nu l-a scos de 
acolo de cînd a venit la Re
șița. Carnetul îți .arată că 
ultima sa legătură cu orga
nizația a avut loc în iulie 1958 
cînd a absolvit școala profesio
nală. La început n-a scos car
netul din valiză pentru că ni
meni nu l-a întrebat dacă e 
utemist. Acum, n-o mai face de 
rușine.

Organizația U.T.M. nu s-a 
interesat însă de viața, de preo
cupările acestui tînăr fără expe
riență de viață. In jurul Iui sînt 
destui ti-neri munci tari u tern iști 
cu experiență de la care Mitice» 
•putea să învețe multe lucruri 
bune. Aceștia însă nu s-au apro
piat de el, .nu au încerdat sa și 4 
iacă prieten, să-i -călăuzească, 
de la început -pașii pe un drum 
bun. S-au găsit fn schimb câți
va „binevoitori" care să-i ofere 
lui Mircea „prietenia" lor.

Mircea a început să aibă pro
priul 1-ui cîștig de care nu da 

eficacitatea materialelor publi
cate.

De ce se publică generalități? 
E simplu de răspuns. Posturile 
Btemiste de control nu cunosc 
munca tinerilor, nu cer ajutorul 
organizațiilor de partid și sindi
cale, conducerilor sectoarelor ca 
să cunoască problemele esen
țiale și sâ sprijine rezolvarea 
acestora.

a instruit

★
Consfătuirea a relevat faptul 

că posturile utemiste de control 
nu s-au ridicat la înălțimea răs
punderii pe care o au, nu spri
jină suficient mobilizarea tine
rilor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, nu iau atitudine împotri
va neglijenței, a manifestărilor 
de indisciplină. Pentru acest lu
cru principalul vinovat este co
mitetul U.T.M., care nu a ins
truit temeinic și nu a controlat 
munca posturilor, care nu a com
bătut tendința greșită a unor 
posturi de a se ocupa de lucruri 
mărunte și de a neglija proble
mele esențiale pe care le ridică 
munca tinerilor în producție, 
în cadrul consfătuirii tovarășul 
Iorgu Grigore, noul secretar al 
comitetului U.T.M., 
posturile utemiste de control cu 
problemele de care trebuie să 
se ocupe. în consfătuire au fost 
stabilite măsuri pentru întărirea 
colectivelor posturilor utemiste 
de control. pentru o evidență 
concretă a activității lor. Comi
tetul U.T.M. trebuie să ia măsuri 
ca activitatea posturilor utemiste 
de control să se desfășoare în 
baza unui plan de muncă și mai 
cu seamă să controleze în mod 
concret cum muncesc acestea. 
Create pentru a contribui la 
îmbunătățirea continuă a muncii 
tineretului în producție, postu
rile utemiste de control trebuie 
sâ fie mai aproape de proble
mele esențiale pe care le ridică 
munca tineretului. 

socoteală nimănui. El n-a. știut 
cum să-11 folosească și atunci 
„binevoitorii** l-au învățat; l-au 
învățat să chefuiască noapte, 
după noapte, au rîs de neprice
perea lui de a „agăța" femeile, 
și de tendința lui Ide a fi un 
„băiat cuminte".

La nici zece metri depărtare 
de locul în care a muncit Mir
cea Jiganie mai bine de un an 
de zile, lucrează tovarășul Gri
gore Albiei, secretarul organi
zației U.T.M, Cu toate acestea, 
tovarășul Albiei, nu numai că 
nu-1 cunoaște personal pe Mir
cea, dar nici măcar n-a auzit 
de numele lui. Pentru a se con
vinge că într-adevăr există un 
.tînăr cu acest nume în sectorul 
lor, a fost nevoie să cerceteze 
actele de la serviciul de evi
dență a personalului. Și s-a 
convins. Nu mai e nevoie sâ 
adaugi nimic pentru a demon
stra indiferența lui și a celor
lalți membri ai biroului U.T.M., 
pentru viața și preocupări,le unui 
tînăr, tovarăș al lor de muncă.

Cazul lui Mircea Jiganie tre
buie să fie un semnal de alarmă 
pentru această organizație care 
trebuie să-și revizuiască stilul 
de muncă în această direcție, 
veghind ca pe viitor să pu mai 
omită din raza sa vizuală pe 
nici unul din membrii săi.

Mircea se rușinează de fap
tele lui. Este conștient că a 
greșit. S-a mustrat singur în 
mai multe rînduri pentru lipsa 
de voință de a termina cu bău
tura care l-a adus alături de 
acei pierde-vară pe care și-i so
cotește prieteni. N-a găsit însă 
în el suficientă tărie să treacă 
de la mustrări la fapte. Vede 
că alături de el, băieții învață, 
se cultivă și se distrează civili
zat. Dar printre aceștia el nu 
are prieteni. Ei nu se împrie
tenesc cu oameni ca el. Și a- 
tunci își „îneacă amărăciunea" 
în paharul cu vin. Se înțelege 
că pentru purtările lui urîte este, 
vinovat în primul rind Mircea 
Jiganie. El este și mai vinovat 
pentru că nu se străduiește să 
înțeleagă că dojenile pe care i 
le fac tovarășii săj de muncă iz- 
vorăsc din dorința de a-l aduce 
pe un drum bun. Dar tot atît de 
vinovată — și poate în și mai 
mare măsură — este organiza
ția U.T.M. oare nici măcar nu-1 
cunoaște.

Poate dacă un singur utemist 
s-ar fi interesat măcar din sim
plă curiozitate (deși avea și da
toria să o facă) ce se petrece cu 
acest tînăr, cum și-a organizat 
viața, ce gînduri și planuri de 
viitor are. ar fi putut să-l ajute 
sa nu apuce pe drumul pe care 
a apucat. Mustrările pe care și 
le face Mircea sînt dovada că 
nici acum nu-i prea tîrziu să fie 
ajutat. Și dacă el singur nu 
are tăria să-și schimbe felul de 
viață, colectivul în care trăiește 
poate să-i împrumute din pute
rea sa, care se va întoarce 
înapoi înzecită.

Angajam ingineri construc

tori, ingineri electrotehnici, 

ingineri mecanici, ingineri 
instalatori, maiștri construc
tori și maiștri de montaj cu 

pregâtire.

SolicitanțH vor trimite oferte
le la întreprinderea de Con
strucții Siderurgice Hune

doara.



Conferirea insignei „Gloria minerului" lui N. S. Hrușciov
Lucrările Comitetului celor zece state

pentru dezarmare
GENEVA 6. — Trimisul spe

cial Agerpres HORIA LIMAN 
transmite : La 5 aprilie Comite
tul celor zece state pentru dezar
mare și-a continuat lucrările sub 
președinția reprezentantului Ita-

După cum se arată în cercuri
le din anturajul delegațiilor, pri
mul a luat cuvîntul în ședință 
delegatul S.U.A., Eat on. Discursul 
lui Eaton s-a redus la apărarea 
planului puterilor occidentale 
care prevede în linii mari măsuri
de control asupra armamentelor 
eau doar măsuri neînsemnate de
dezarmare parțială. Totodată, 
Eaton, a subliniat „necesitatea11
creării unor forțe internaționale 
de poliție capabile, chipurile, 
,,să prevină haosul și anarhia'*
care, potrivit spuselor sale, ar
începe în mod inevitabil după 
înfăptițirea dezarmării.

A luat apoi cuvîntul șeful de
legației R.P.R., Mezincescu. (Cu- 
tintarea sa a fost publicată in 
tiarele de miercuri — N.R.).

]. Moch, reprezentantul Fran
ței, cate a luat apoi cuvîntul, a 
încercat să fundamenteze versiu
nea puterilor occidentale potrivit 
căreia Comitetul celor zece ar 
trebui să amine elaborarea pla
nului dezarmării generale și to
tale și să se ocupe doar cu cău
tarea căilor dezarmării parțiale.

Delegatul polonez, Naszkow- 
ski, a subliniat în cuvîntarea sa 
că interpretarea pe care o dau 
rezoluției O.N.U. delegațiile oc
cidentale reprezintă de fapt o în
cercare de a se eschiva de la 
discutarea planului dezarmării 
generale și totale.

Apoi a luat cuvîntul conducă
torul delegației U.RSS., V. A.

Zorin, care a arătat în mod con
vingător că Statele Unite, cău- 
tînd să orienteze lucrările Comi
tetului celor zece țări în așa fel 
ca ele să completeze programul 
militar american, acționează de 
fapt nu în direcția dezarmării, 
ci pentru continuarea cursei înar
mărilor. Același scop îl urmăreș
te cererea Statelor Unite de a se 
realiza un acord privitor la con
trolul asupra armamentelor. Noi, 
a subliniat V. A. Zorin, decla
răm deschis că ne pronunțăm 
împotriva unei astfel de orientări 
a lucrărilor comitetului. Noi nu 
dorim ca comitetul creat pentru 
dezarmare să se ocupe de un 
acord sau de un tratat privitor 
la controlul asupra armamente
lor.

Potrivit declarației delegatului
american, a spus V. A. Zorin, 
Statele Unite nu intenționează să 
confirme terminologia sovietică 
într-o serie de probleme. Dar 
problema nu constă în termino
logie, ci în fondul ei. Noi sînlem 
gata, a spus V. A. Zorin, să dis
cutăm problemele și propunerile 
concrete care duc la măsuri reale 
în domeniul dezarmării, in timp 
ce delegațiile occidentale sînt 
împotriva acestui lucru.

★
GENEVA 6 (Agerpres).— Co

respondență specială: La 6 apri
lie in Palatul Națiunilor a avut 
loc sub președinția reprezentan
tului Poloniei o nouă ședință a 
Comitetului celor 10 state pen
tru dezarmare.

M. Tarabanov, șeful delegației 
bulgare, a supus unei critici ar
gumentate poziția delegațiilor 
occidentale in cadrul comitetu
lui.

Al IV-lea Congres național 
al Uniunii Tineretului Socialist 

din Cuba
HAVANA 6 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, la 
Havana aire loc cel de-al iV-’.ea 
Congres național al Uniunii Ti
neretului Socialist din Cuba. In- 
căpătoarea sală a teatrului u: de 
a avut loc deschiderea festivă a 
congresului a fost plină pînă la 
refuz. Delegații la congres și 
numeroși reprezentanți ai altor 
organizații de tineret și studen
țești din Cuba au întîmpinat cu 
aplauze furtunoase pe conducă
torii Partidului Popular Socia
list din Cuba, ai „Mișcării 26 iu
lie", ai organizației revoluționare 
studențești „Directoratul revolu
ționar", care făceau parte din 
prezidiu, pe reprezentanții arma
tei revoluționare și ai delegații
lor organizațiilor de tineret fră
țești din Bolivia, Venezuela, Ca
nada, R. P. Chineză, Uniunea 
Sovietică, S.U.A., Franța, RomL 
nia, Cehoslovacia și din alte țări 
care participă la congres.

La 5 aprilie au început ședin
țele de lucru ale celui de-al 
ÎV-dea Congres național al U« 

1 nitinii Tineretului Socialist din 
Cuba. Aprobi nd ordinea de zi. 

I delegații au ascultat raportul luf 
j JRamon Calcinez, președintele Co-

miletului național executiv al U- 
niumi Tineretului Socialist dm 
Cuba. Ramon Calcinez a tras 
concluziile mărețului drum par
curs de tineretul socialist din 
Cuba sub conducerea Partidului 
popular socialist de la cel de-al 
treilea congres care a avut loc 
in 1950.

în prezent, a subliniat R. Cal
ci oez. tineretul socialist treb-ue 
să-și iodrepte întreaga sa activi
tate pentru a uni tinâra genera
ție, întregul popor cubac in ju
nii mareiei lozinci ..Sa apăram 
și să dezvoitam revoluția".

Raportorul a subliniat cu sa
tisfacție că la lucrările congre
sului participă reprezentanți ai 
tineretului care fac parte și dm 
alte organizații revoluționare din 
Cuba, printre care, ..Mișcarea 
26 iulie44, „Directoratul revoluțio
nar 13 martie", „Asociația tine
rilor insurgenți" ai diferitelor or
ganizații țărănești și de studenti. 
Congresul nostru, a spus el. este 
un congres al unității revoluțio
nare și colaborării tineretului 
cuban.

Lucrările congresului vor con
tinua pînă la 10 aprilie.

Reprezentantul Italiei, Marti
no, a subliniat în declarația sa 
utilitatea discuțiilor care au avut 
loc în cadrul ședințelor comite
tului și care au permis să se e- 
lucideze mai bine pozițiile sta
telor membre ale conferinței.

Reprezentantul Angliei, Orm- 
sby-Gore, precum și reprezentan
tul Franței, Moch au încercat să 
denatureze sensul și să minima
lizeze însemnătatea hotăririi gu
vernului sovietic cu privire la 
reducerea unilaterală a forțelor 
armate ale Uniunii Sovietice cu 
1.200.000 de oameni.

După cum se relatează într-o 
scurtă declarație șeful delegației 
sovietice, V. A. Zorin, a dat o 
ripostă delegaților occidentali 
care extrăgînd în mod artificial 
fraze separate din raportul pre
ședintelui Consiliului de Mini
ștri al UJR.S.S., N. S. Hrușciov, 
la sesiunea din 14 ianuarie 1960 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
au încercat să minimalizeze im
portanța reducerii unilaterale a 
forțelor armate efectuate de Uni
unea Sovietică și să denatureze 
sensul acestei contribuții reale a
U. RS.S. la cauza dezarmării. 
Orice interpretare s ar da cuvin- 
tării lui N. S. Hrușciov, a spus
V. A. Zorin, nu se poate ajunge 
la concluziile la care au ajuns 
delegații occidentali.

în continuare V. A. Zorin a ară
tat lipsa de logică a declarațiilor 
reprezentanților occidentali care 
au arătat că reducerea de către 
Uniunea Sovietică a forțelor sale 
armate cu 1.200.000 de oameni 
nu ar fi dezarmare, dar că in 
schimb propunerea lor de a se 
menține forțele armate ale State
lor Unite la nivelul de 2,5 mi
lioane oameni ar reprezenta o 
măsură de dezarmare. Deocam
dată în planurile puterilor occi
dentale și în planurile N.A.T.O. 
se face totul pentru sporirea pu
terii de foc a armatei lor. Re
ducerea forțelor armate ale Uni
unii Sovietice cu 1.200.000 de 
oameni constituie o măsură reală 
de dezarmare, o măsură de slă
bire a încordării internaționale 
și contribuie la soluționarea pro
blemei dezarmării generale și 
totale.

Șeful delegației romîne, E. 
Mezincescu, prinir-o serie de 
exemple, a arătat netemeinicia 
intervențiilor reprezentantului 
iisl.a in legătură cu faptul că 
real zarea primelar stadii de 
planului occidental ar siăc.li j 
evrse înarmărilor. l orbind des- I 
pre afirmațiile reprezentantului ! 
Italiei ci deiețaț.a italiană este , 
pentru control asupra dezarmă
rii, E. Mezincescu a arătat ia 
mod coai ntălor ei această de
clarație nu corespunde faptelor. 
El a citat declarații ale aceluiași 
reprezentant ilei.an care araiă 
dar că fi deiețafie italiana și ' 
celelalte ddețeții occidentale 
doresc stabilirea unui control a- ' 
supra înarmării, rupt de dezar
mare.

Următoarea ședința a comite
tului m area lac la 7 aprilie.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, i s-a conferit cea mai înal
tă distincție a minerilor sovie
tici — insigna „Gloria mineru
lui" de graduf I.

Această distincție i-a fost con- 
ferită lui N. S. Hrușciov în ca
drul celui de-al Vl-lea Congres 
unional al sindicatului muncito
rilor din industria carboniferă, 
„cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a constituirii sindicatului 
minerilor, pentru activitate deo
sebită în construcția sindicatelor 
și pentru merite uriașe în dez
voltarea industriei carbonifere a 
Uniunii Sovietice4* — se arată 
în hotărîrea Congresului,

-----•-----

Au început convorbirile 
iugoslavo-indoneziene
BELGRAD 6 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Ta- 
niug în cursul zilei de 6 aprilie 
au început pe insula Vanga 
convorbirile i ugosl avo-i ndone-
ziene la care participă președin
tele Republicii Indonezia, Su- 
karno și președintele R.P.F. Iu
goslavia, I. B, Tito.

-----•-----

In apărarea 
democraților greci
ATENA 6 (Agerpres). — Co- 

mitetui! sindical pentru apărarea 
libertăților democratice din Gre
cia a adresat Federației Sindica
le Mondiale și altor organizații 
sindicale internaționale și națio
nale un apel în care iși exprimă 
protestul împotriva persecutării 
cetățenilor greci, acuzați de 
„spionaj- în baza legii 375. Co
mitetul adreseaza acestor orga
nizații sindicale chemarea de a 
sprijini lupta pentru încetarea 
proceselor, pentru anularea legii 
375 și pentru stabilirea libertă
ților sindicale și democratice din 
Grecia.

Potrivit relatărilor ziarului 
„Avghi", grupul de femei, fă- 
cînd parte din cei 14 democrați 
învMiuiți de „spionaj" a adresat 
Federației Democrate Inter națio- 
oale a Femeilor un apel în care 
își exprimă protestul împotriva 
acuzației ce li se aduce. Pro
cesul celor 14 democrați, se 
subliniază în apei, urmărește 
scopuri politice de agravare a 
încordării și de menținere a spi- 
ritului „războiului rece'

’ 1 Indonezia se întinde pe 
D suprafață de 1.904.000 km. p. 
Arhipelagul indonezian e situat 
între continentul asiatic și con
tinentul australian, de-a lungul 
liniei ecuatorului. De la est spre 
vest, această republică are o lun
gime de 5000 km., iar de la 
nord spre sud — peste 2000 de 
km.

întrucît Indonezia e dispusă 
pe cel puțin 3000 de insule, uni
tatea economică a țării depinde 
în mare măsură de dezvoltarea 
navigației maritime.

Sub raportul numărului popu
lației, Indonezia ocupă al șase
lea loc din lume, adică are a- 
proape 90 milioane de locui
tori.

Majoritatea indonezienilor tră
iesc în sate, cu toate că, în ul
timii ani, populația orașelor s-a 
dublat. Capitala republicii e 
Djakarta.

Indonezia e un stat multina
țional fiind format din aproxi
mativ 50 de naționalități înru
dite între ele prin cultură, lim

bă și trecut istoric (javanezii, 
sundanii, madurii, malaiezii, 
batachii, daiacii și papucișii). De 
asemenea, în țară trăiesc peste 
2 milioane de chinezi, 80 mii 
de arabi și oameni de alte na
ționalități.

Puțină istorie
Pe insula Java, acum mai bine 

de șase decenii s-au descoperit 
resturile fosile ale primilor oa
meni— maimuțe, pitecantropul. 
Pe insulele Java, Borneo și Su
matra, din vremuri imemorabile 
oamenii au făurit o cultură ma
terială ale cărei monumente ies 
la iveală pretutindeni. în pri
mele veacuri ale erei noastre, 
populații originare din India au 
cucerit o bună parte a arhipe
lagului indonezian — îndeosebi 
Java și Sumatra, acest lucru du- 
cînd la constituirea unor state 
indo-malaeze. Primele informații 
plauzibile despre principatul Ta- 
ruma, din vestul Javei, există 
din secolul IV. Cuceritorii in-* 
dieni amestecați cu vîrfurile tri

burilor locale au format clasa 
dominantă a celor peste 30 de 
principate indo-malaeze care, la 
începutul secolului al XI-lea 
s-au unificat sub regele Erlan- 
ga-Colonialiștii europeni și-au fă
cut apariția prin aceste locuri 
către sfîrșitul secolului al 
XVI-lea. Inițial, conquistadorii 
portughezi care monopolizaseră 
comerțul cu mirodenii, și, în 
acurt timp, olandezii.

Djakarta subjugată, capitala 
principatului cu același nume, 
fusese botezată Batavia, deve
nind ulterior centrul imperiului 
colonial olandez. în secolele ur
mătoare, dominația olandeză s-a 
extins în majoritatea celor apro
ximativ 3000 de insule ale ar
hipelagului indonezian.

în repetate rînduri indonezie
nii au încercat să scuture odio
sul jug colonial. între anii 1825- 
1830 poporul s-a răsculat sub 
«onducerea patriotului Dypo Ne-' 
goro; în jurul lui s-au strîns 
detașamentele de țărani și unii 
feudali locali. Flacăra insurec
ției a cuprins provincii și orașe.

Orașul Dimitrovgrad (R. P. Bulgaria) se dezvolta necontenit. Fotografia înfâțișeazâ un aspect 
din acest oraș.

Crimele lui Oberlănder
nu mai pot fi ascunse!

BONN 6 (Agerpres).- TASS 
transmite: Presa vestgerinană 
relatează pe larg despre confe
rința de presă de la Moscova în 
cadrul căreia au fost demascate 
crimele de război ale lui Ober
lănder, ministrul pentru proble
mele persoanelor strămutate în 
guvernul de la Bonm. Ziarele ex
pun în amănunt declarațiile mar
torilor la crimele comise perso
nal de Oberlănder împotriva ce
tățenilor 
U.R.S.S.
trupele hitleriste.
ministrul federal pentru proble
mele persoanelor strămutate, 
scrie ziarul „Die Welt44, a fost 
acuzat marți la Moscova de cri
me împotriva păcii, de crime de 
război și de crime împotriva 
umanității44. Ziarul 
Zeitung44 cere să 
crimele comise în 
Lvov de batalionul 
comandat

sovietici pe teritoriul 
ocupat vremelnic de 

„Oberlănder,

„Neue Rhein 
fie anchetate 
anul 1941 la 
„Nachtigair 
Oberlănder.

.MOSCOVA, — In Marele 
Palat al Kremlinului, Prezidiul 
Congresului Uniunii Compozito
rilor din R.S.F.S.R. a organizat 
o recepție cu prilejul înființării 
noii Uniuni de creație.

In cadrul recepției Nikita 
Hrușciov, prim-secreiar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a 
rostit o amplă cuvîntare

MOSCOVA. — La 6 aprilie se 
împlinesc 30 de ani din ziua in- 
stituirii Ordinului Lenin — cea 
mai înaltă distincție în U.R.S.S.

Cu ordinul Lenin sint distinși 
pentru merite remarcabile nu 
numai cetățeni izolați ci și co
lective întregi. El se decernează 
de asemenea persoanelor care

sint distinse cu titlu! de Erou 
al Uniunii Sovietice sau de Erou 
al muncii socialiste.

LONDRA. — In cursul zilei de 
6 apr.Ue au continuat la Londra 
tratativele intre președintele Re
publicii Franceze, de Gaulle, și 
primul ministru al Marit Brita
nii, Macmillan. După cum trans
mite agenția Reuter, in cursul 
tratativelor q fost discutată pro
blema cu privire la conferința la 
nivel înalt prevăzută pentru 16 
mai.

MOSCOVA. — La 6 aprilie a 
sosit la Moscova pentru a pre
găti vizita președintelui S.U.A., 
D. Eisenhower, un grup de per
sonalități americane în frunte cu 
Thomas Stephens și James Ha
gerty, colaboratori ai președin
telui.

să întreprindă„Bonn-ul trebuia să întreprindă 
anterior ceva pentru dezvăluirea 
trecutului politic al unuia din 
miniștrii săi pe care mult timp el 
însuși l-a trecut sub tăcere".

Dar în ciuda caracterului evi
dent criminal al trecutului a- 
cestuia, Oberlănder a încercat să 
nege autenticitatea faptelor dez
văluite în cadrul conferinței de 
presă de la Moscova. Totodată 
unul din organizatorii așa-numi-ț 
tei „comisii internaționale pentru 
anchetarea cazului lui Oberlân- 
der", Swart, a încercat să difu^ 
zeze la 5 aprilie în rîndul zia* 
riștilor și depu-taților Bundesta- 
gului de la Bonn o broșură a sa 
care afirmă că Oberlănder nu ar 
fi participat la crimele de la 
Lvov. După cum relatează ziarul 
„Frankfurter Allgemeine", Swart 
a mers în Bundestag cu intenția 
de a difuza această broșură 
deputaților. Vicepreședintele Bun- 
destagului, K. Schmidt, a in* 
terzis însă difuzarea acestui do
cument fals în parlament.

Caracterul criminal al „acti
vității44 lui Oberlănder în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial a început să devină tot mai 
evident și pentru cercurile po
litice din R.F.G., inclusiv cele 
de dreapta. Fracțiunea P.S.D.G. 
a declarat In mod ofkzial că 
intenționează ca în cursul dez- 
baterilor pe marginea bugetului 
care încep la 6 aprilie în Bun- 
destag, să ceară constituirea 
unei comisii parlamentare pentru 
anchetarea „faptelor în legătură 
cu activitatea ministrului fede
ral Oberlănder în perioada în
cepând cu 1933".

Propunerea P.S.D.G. cu pri
vire la crearea acestei com.sii a 
fost făcută de comun acord cu 
fracțiunile Partidului liber-demo- 
crat și U.C.D.-U.C.S. din Bun
destag, așa îneît adoptarea ei 
este încă de la început 
rată. Rasner, secretarul

mentiar al fracțiunii U.C.D.- 
U.C.S., a declarat că fracțiunea 
sa nu se va pronunța împotriva 
propunerii social-democrațiior.

Fracțiunea P.S.D.G. a hotărît, 
de asemenea, să ceară ca pînă 
la încheierea lucrărilor acestei 
comisii Oberlănder să fie înde
părtat de la exercitarea funcții
lor sale de ministru. După cum 
relatează presa, problema posi
bilității demisiei lui Oberlănder 
este pe larg discutată de către 
deputății Bundestagului. Tot
odată se discută despre apropiata 
convorbire care va avea loc zi- 
lele acestea între Oberlănder și 
cancelarul R.F.G., Adenauer. 
„In cercurile bine informate se 
așteaptă ca după această con
vorbire Oberlănder să plece în 
concediu, după 
mai întoarcă în 
nisterial", scrie

care să nu se 
postul său mi- 

„Die Welt“,

Herr
în căutarea

•spre Heinrich Liibke, 
președintele Republi
cii Federale Germane, 
lumea știe că este omul

asigur 
paria-

în ■ dona jumătate a seco
lului trecut, numărul răscoalelor 
ra înmulțit. Trei expediții mili
tare olandeze s-au 
insula Bali, iar 
numai după lupte extrem 
sîngeroase și după 
narea aproape totală 
lației dintr-o serie 
uni, dominația olandeză a putut 
fi menținută. Una dintre cele 
mai îndelungate ri mai epuizante 
campanii militare a fost aceea 
îuLreprinsă de colonialiști împo
triva locuitorilor principatului 
Atje, din nordul Sumatrei. înce
pută în anul 1873 ea s-a încheiat 
abia în anul 1904. Pentru între
ținerea acestui război coloniali
știi au cheltuit peste 150 mili
oane de guldeni, iar datoria ex
ternă a Olandei s-a ridicat a- 
tunci la suma de 85 milioane 
de guldeni.

Intrînd în secolul al XX-lea, 
indonezienii cu bogățiile fabu
loase ale solului și subsolului 
țării lor fuseseră incluși în sfe
ra de „preocupări44 a capitalului 
monopolist străin.

In Java și apoi în alte insule 
monopolurile au devenit stăpî- 
nii marilor plantații de trestie 
de zahăr, tutun, cafea, ceai, ar
borele de chinină, acaparînd ast
fel sute de mii de hectare de 
cea mai bună calitate. De ase
menea au apărut primele plan
tații de heveia, cauciucul trans- 
formîndu-se astfel în cel mai 
important articol de export al 
Indoneziei. Ca forță de muncă 
erau întrebuințați culii, inițial 
aduși din China, iar apoi din 
Java, fiind recrutați dintre ță
ranii sărăciți, jefuiți de pămînt, 
de case, de strictul necesar. Com
paniile de recrutare îi țineau 
închiși în barăcile din orașele 
portuare ale Javei. Plantatorii 
sau proprietarii de mine veniți 
din Borneo, Celebes sau Suma
tra îi examinau și apoi „marfa 
vie44, în cazul cînd era accep
tată, intra în proprietatea depli
nă a cumpărătorului. Și toate 
acestea se întîmplau în secolul 
nostru.

Desigur, nu mulți țărani su
portau senin prăbușirea lor. în 
numeroase provincii a apărut 
mișcarea țărănească denumită 
,.saminism“ condusă de un anu
me Samin, el singur fiind fără 
pămînt. Propovăduia nerecunoa-

deplasat pe 
în Borneo, 

de 
extermi- 
a popu- 

de regi-

șterea autorităților olandeze, re
fuzarea plății impozitelor, tre-' 
cerea în proprietatea colectivă a 
pămînturilor și pădurilor. Abia 
după mari represiuni, colonia
liștii au izbutit să stăvilească 
răspîndirea mișcării lui Samin.

Sub influența revoluției ruse, 
în 1905—1907 în Java a apă
rut prima organizație națională 
Budi-Utomo (înaltul Țel), în 
1908 fu convocat congresul „Ti
nerilor javanezi*4.

între cele două războaie mon< 
diale mișcarea de eliberare na
ționali a crescut în intensitate. 
Aripa de stingă a organizației de 
eliberare națională „Sarekat Is
lam44, partidul comunist creat în 
anul 1920, partidul național în 
frunte cu Sukarno, creat în a- 
nul 1927, s-au situat în primele 
rînduri ale luptei pentru cuce
rirea independenței naționale. 
Forțele înaintate ale poporului 
tindeau să unească masele largi 
într-un front anti-imperialist.

Atunci cînd armatele sovietice 
dădeau lovituri nimicitoare tru
pelor nipone, în Indonezia la 17 
august 1915 a fost proclamată 
Republica Indoneziană sub pre
zidenția lui Sukarno. S-a adop
tat constituția republicii, sindi
catele și alte organizații demo
cratice și-au reluat activitatea 
legală, iar forțele patriotice au 
purces Ia dezarmarea trupelor 
japoneze.

„Merdeka" e apărată 
cu arme

îndată după proclamarea re
publicii. cercurile imperialiste 
internaționale au început să 
exercite presiuni puternice asu
pra Indoneziei care au culmi
nat cu agresiunea armată. Tru
pele engleze au pătruns în Java 
și în alte teritorii ale republicii 
indonezia. Olandezii 
noșteau tînărul stat 
și guvernul acestuia, amenințînd 
că se vor reîntoarce 
instaura vechiul sistem colonial. 
Guvernul republicii s a mutat 
în Java Centrală, întrucît, toate 
porturile importante erau ocupa
te de flotele engleză și olandeză.

In vara anului 1946 a început 
adevăratul război. Pe țărmul de 
nord al Javei au fost debarcate 
tancurile-amfibii olandeze, vasele

nu recu- 
indonezian

și vor re-

asupra 
au în-

militare au deschis focul 
țărmului, bombardierele 
ceput să distrugă porturile, sa
tele foarte populate, podurile. 
Incendiile consumau cîmpurile 
de orez și plantațiile. Dar ori 
unde apăreau cotropitorii, ei se 
izbeau de împotrivirea plină de 
înverșunare a poporului. Olan
dezii au întreprins „o acțiune 
polițienească" care a stîrnit ură 
și revoltă în întreaga lume, de- 
termmînd Organizația Națiuni
lor Unite ' ’ .
stingerea conflictului în această 
regiune a lumii. Numai sub 
presiunea popoarelor, a opiniei 
publice mondiale care a înfierat 
crinxyle olandezilor, a putut po
porul indonezian să-și restabi
lească drepturile sale.

In decembrie 1949 Olanda a 
cedat. Atunci a avut loc la Haga 
solemnitatea oficială a acordă
rii suveranității Indoneziei. In 
februarie 1956, Indonezia a rupt 
ultimele fire care o mai legau 
de metropolă, lichidînd uniunea 
olandezo-indoneziană.

„Merdeka", adică libertate 
în limba indoneziană, se cuce
rește și se apără cu ajutoruil ar
melor. Acest lucru îl înțelege 
fiecare îndonezian-patriot. Cercu
rile imperialiste nemulțumite că 
tînărul stat duce o politică ex
ternă proprie, independentă și 
neutră, că se situează pe poziții 
anti-colonialiste și de coexisten
ță pașnică, că este hotărît să 
șteargă urmele adinei ale tre- 
cuiului colonialist, au încercat, 
după proclamarea republicii, în 
diferite rînduri, tăria sa. Acum 
«doi ani aceste cercuri au pus la 
cale o vastă conspirație împo
triva Indoneziei organdzînd rebe
liuni armate în Sumatra, Cele
bes, Moluce, ba chiar și un gu- 
vern-fantomă. Acum această 
rebeliune a fost înăbușită. Desi
gur această conspirație de inspi
rație imperialistă împotriva In
doneziei a adus mari prejudicii 
economiei țării, finanțelor țării. 
Insă poporul indonezian, guver
nul său în frunte cu președin
tele Sukarno au reușit să facă 
față dificultăților, întreprinzînd 
cu succes nu numai refacerea 
țării, dar și dezvoltarea ei în 
perspectivă, creînd cu sprijinul 
țărilor prietene o economie na
țională proprie.

V. URUM

să ia măsuri pentru

a lumii. Numai sub 
popoarelor, a opiniei
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Succesul artiști 
romini în Indon
DJAKARTA 6 (Agerpr< 

Grupul de artiști romini < 
află în Indonezia și-a co 
cu mult succes turneul în 
le Bandung, Surabaya și 
principale centre din 
lava.

Spectacolul dat la Ba<u 
entuziasmat in mod deost 
meroși spectatori, care a 
multe numere din progrs

Spectacolele da<te la Sv 
și Solo s-au bucurat de 
nea de mult succes. La 
baya au participat guver 
lavei centrale și primarul 
lui.

Presa indoneziana a ț 
comentarii elogioase pe mi 
spectacolelor oferite de 
romini. Ziarul „Warta-Bar 
arătând căldura cu care ; 
înconjurați artiștii de un 
entuziast, menționează c; 
terminarea spectacolului, 
lise, a avut loc o adevăi 
valanșă a spectatorilor, < 
îmbrățișat și felicitat pe 
romini pentru spectacolul

r* ——•——

Procesul înteni 
lui Klaus Walti

BERLIN 6 (Agenpre 
In Berlinul Occidental c 
procesul intentat lui Klau 
ter, tînăr patriot germai 
s-a pronunțat împotriva 
mului și antisemitismului.

Klaus Walter, a c 
Kaul, are dreptul să pr< 
că Oberlănder mai este 
ministru, că Globke ma: 
deține încă postul de ; 
de stat la Bonn, deși ' 
fascist al acestor două p 
este cunoscut întregii 
ei nu au renunțat nicicw 
acest trecut.

Luînd cuvîntul la 
Klaus Walter a sublinia 
a încercat să-și exprime 
testul împotriva activități 
ci stud ui Oberlănder și 
care îl ocrotesc la Bonn,

El a respins de aseme 
cercările acuzării de a 
tura activitatea Uniunii 
retului Liber German și 
liniat că această organiz 
tineret luptă cu patriots 
Berlinul Occidental peni 
mocrație, libertate și au 
minarea poporului gerinr

La 5 aprilie în timpul 
ței tribunalului, numere 
ganizații de tineret din 
regiuni ale Berlinului « 
testat împotriva procesu 
tentat lud Klaus Walter.

Liibke 
popularii;

D 
toată 
de paie al lui Adenauer. în
tr-o bună zi, herr Liibke s-a 
hotărît să întreprindă ceva 
pentru a ieși din paradoxa
lul anonimat la care-l con
damnă actuala sa funcție de... 
președinte de stat. Trebuie 
să încep prin a-mi crea 
popularitate — și-a spus el. 
Să te faci însă popular și 
simpatizat într-un stat a că
rui conducere se pune de-a 
curmezișul drumului firesc al 
istoriei contemporane, mer
sului ei spre destindere și co
existență pașnică este un lu
cru foarte dificil.

O întimplare 
fericită i-a venit 
în ajutor. Odată D J M P î P T 
cu numirea sa în * A III T Lui 
funcția de preșe
dinte, calitatea de 
membru al parlamentului de 
la Bonn pentru circumscripția 
electorală Dinslaken-Rees în
ceta. Iată deci un prilej mi
nunat pentru ca bieții, mo
deștii săi alegători la care 
nu s-a gîndit niciodată cu 
atîta duioșie să poată orga
niza o emoționantă festivita
te de rămas bun de la scum
pul lor fost emisar în Bun
destag.

Herr Liibke se și închipu
ia trednd in mașină 
să pe strada principală 
sus-numitului oraș în 
tele unui vioi marș 
de fanfară, salutînd 
tor mulțimile, răspunzind 
condescendent la ovații, plin 
de flori din cap pînă în pi
cioare. Parcă vedea o bu- 
călată și îmbujorată mădehen 
făcîndu-i bezele dtoși dom
nul președinte nu mai e la 
prima tinerețe. Dar ce, poți 
să pui stavilă entuziasmului 
poporului ?...

Zis și făcut. O circulară 
cu indicații precise a por
nit spre provincia sus aminti
tă a R.F.G. Partidele, in
stituțiile erau chemate să 
organizeze în eomun festivi
tatea de rămas bun de la cel 
care a fost „acolo pentru 
toți". Organizația locală a 
Partidului creștin democrat 
din Dinslaken a însărcinat pe 
farmacistul Elmar Sierp cu 
conducerea comitetului de 
organizare a festivității care 
urma să cuprindă pe repre
zentanții tuturor partidelor 
din localitate. Aici a înce
put tragedia. Numărul celor 
care au răspuns invitației de 
a face parte din comitet s-a 
dovedit a fi infim. Chiar cei 
care au acceptat ' și-au ex
primat, în cuvinte foarte po
liticoase altfel, că simțămin
tele lor pentru dl. președin
te nu sînt prea favorabile și 
se îndoiesc dacă membrii or
ganizațiilor lor vor dori să 
vină la o asemenea festivi
tate.

Farmacistul Sierp era 
perat. Ca om plin de a 
ne, a plecat urgent in 
gia, unde era Liibke în 
cediu, ca să se sfătuit 
Oh, nu ești bun de ni 
gîndea Liibke. Și, zim 
disprețuitor, a pus mine 
condei întocmind un 
înduioșător către popu 
din Dinslaken. Nu mai | 
minte de cînd nu mai pi 
atîta suflet, atîta paie 
într-o epistolă. Poate di 
vremea cînd scria 
scrisori de dragoste 
lei sale soții.

Iată și ziua mult 
tată. Dl. președinte 
nerăbdător primul său 
tact cu mulțimile din J 

laken a căror 
patie voia s-a 
tige. Dar ce 
vezi ? Doar 
de inși, adi 
în mare g 

la festivii

pri
at

«i 
«f1
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deschi-
a 

sune- 
cîntat 

surîză-

au venit 1 ......
de ramas bun. Cei mai rt 
făceau parte dintr-o mici 
ganizație de grădinari in 
lată „La tufișul pescari 
Aceștia din urmă s-au pri 
tat nu pentru că le-ar fi 
tare drag dl. președinte 
pentru că voiau ca ste 
asociației lor să primeasc 
norul unei persoane cit d 
cunoscută, preferabil din 
pitala statului...

în sufletul domnului J 
ke a început să se strec 
îndoiala... A îngăimat un 
discurs de mintuială ca 
nibila festivitate să se 
șească odată. Dar ghini 
nu l-a mai părăsit. L 
intr-o birjă a parcurs în 
cere aproape neluat în se 
străzile orașului. Oameni 
vedeau liniștiți de trebi 
lor fără să dea prea m 
atenție înaltului pers 
care poposise în orașul 
Aceasta în ciuda numere 
lor afișe și pancarde de 
ziduri, cu litere de o șch 
pă care anunțau festii 
tea.

Odată ce s-a văzut Oj 
pe drumul de întoarcere 
Bonn dl. președinte își / 
în gind meschinul bilanț 
celor petrecute în fosta 
circumscripție electorală, 
evenimentul in care-și pu 
atîtea speranțe : cuvinte 
slugarnică a fabricant 
Meyer din localitate, toa 
în cinstea membrilor part\ 
lui crești n-democrat din 
nul „La 
atît.

Rău a 
a sperat

R.I
con

făcut dl. Liibke 
la mai mult. ( 

manii cinstiți din 
știu să-i evalueze pe
cătorii statului lor și se Oj 
politicii falimentare ret 
șarde, militariste și de aț 
re la un nou război mond

S. VOINESCI


