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te mistui Gh. Popa de la la-
>ratorul Fabricii de țevi din 
iman, dă o atenție deosebită 
rificării bacurilor de filetat 

țevi.
Foto : V. ALEXANDRU
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Prin reducerea 
consumurilor 

specifice
Colectivul Uzinelor clujene 
moș Herbak" este cunoscut 
Întreaga țară nu numai prin 

jdusele sale de calitate, ci și 
torită faptului că de aici a 
rnit valoroasa inițiativă de a 
realiza cele mai mici consu- 
iri specifice.
Muncitorii acestor uzine au 
>nomisit în primele patru luni 
> anului 2.700 m.p. piele, 
00 m p. meșină și alte impor- 
îte cantități de materii pri- 
*. Din aceste economii au fost 
)duse 25.600 perechi de încăl- 
ninte. In cinstea Congresului 
ectivul urnei s-a angajat să 
irke, din materiale economi- 
e, 56.000 perechi de încăl- 
ninte de bună calitate.
Tot în primele patru luni ale 
ului colectivul Fabricii „Ki- 
r“ din Capitală a economisit 
).000 dm p de piele, 17.250 

talpă și altele.
De la lansarea chemării la 
recere In cinstea Congresu- 
partidului și pînă acum mun- 

>rii Fabricii „Străduința**  din 
ani au economisit peste 
000 dm.p de piele- Economiile 
piele din luna aprilie sînt 

ole față de cele realizate în 
rtie.
Datorită aplicării tot 
gi a acestei inițiative 
re toate întreprinderile 
:astă ramură s a economisit 
primul trimestru o cantitate 
piele și talpă din care se 

: confecționa 150 000 perechi 
încălțăminte. ...................

(Agerpres)

mai 
de 

din

Au efectuat 
prima prașilă 

la porumb
Numeroase gospodării agri- 
e de stat din regiunea Bucu- 
ti printre care Urziceni și 
brotești. unde s-a început 
i devreme întreținerea cultu- 
>r, au terminat prima prașilă 
porumb. Pe mari suprafețe 
efectuat prașila la porumb 
gospodăriile agricole de 

t Mavrodin, Ciuperceni și 
retu.
In total, gospodăriile agricole 
stat din regiune au prășit 
limbul. în cele cîteva zile de 

ud a început această lucrare 
circa 8 500 de ha.

Gospodăriile agricole de stat 
1 regiunea București au fă- 
: pînă acum prașila pe circa 
000 de hectare cultivate. cu 
rumb și noarea-soareiui.

(Agerpres)’ ’

Înaltă prețuiremai frumos
adusă unui carnetNe Din viața

de comsomol

Proletari 'din toate fările, unițl-văl

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Fiecare brigadă — 
un colectiv fruntaș

La Uzilnolo HUnlreaa din Cluj 
rezultatele întrecerii le-om găsit 
consemnate laconic în evi
dența sectoarelor: turnăto
rie — 18 aprilie : la lotul de 144 
piese, reperul 290-2412, rebu
turi — zero ; 19 aprilie — s-au 
turnat 15 bucăți din reperul 
F.K. 1831, rebuturi ■■ zero ; 20 
aprilie — s-au turnat două piese 
di-n reperul Ci-20 în greutate de 
220 kg. O piesă complicată și 
foarte greu de turnat, rebuturi 
«= zero. La 1.500 tone de 
piese recepționate pînă la 
această dată procentul ce
lor respinse a scăzut cu 1 la 
sută în comparație cu lunile 
precedente. Sector III montaj, 
28 aprilie : economii de regie 
2.200 lei.

Cum este organizată munca 
brigăzilor de producție ale tine
retului ca toate acestea să ob
țină în întrecere asemenea re
zultate ca cele amintite mai 
sus? Ce căi folosește organiza
ția U.T.M. în scopul ridicării 
muncii fiecărei brigăzi ? Ce va 
face ea de acum înainte în a- 
ceastă direcție ? Toate acestea 
au constitui^ subiectul unei dis
cuții colective cu responsabilii 
mai mu’tor brigăzi de tineret 
din uzină,

O condiție principală pentru 
ca brigăzile d!n secția noastră 
să devină fruntașe în întrecere 
- a spus Ludovic Czitron, secre
tarul organizației U.T.M. de la 
strungărie — este dobîndirea u- 
nei înalte calificări profesionale. 
Sub conducerea celor mai buni 
ingineri, în sector au funcționat 
pînă acum cercuri de minim 
tehnic. Datorită faptului că te
matica a cuprins și a dezbătut 
pe |arg problemele de bază ale 
meseriei de strungar sau frezor, 
datorită bunei lor organizări, a- 
oeste cursuri au folosit mult tu
turor Vnerilor. In mod deosebit 
insă, ele au venit în sprijinul ce
lor peste 50 tineri care au ab
solvit în astă toamnă școala pro
fesională și care aveau mai pu
țină experiență în producție. 
Cei mai mulți dintre ei, datorită 
acestor cursuri în lunile martie 
și aprilie au reușît să-și ajungă 
din urmă tovarășii cu mai multă 
vechime în producție.

— Pentru ca să dobîndhm o 
înaltă calificare — a continuat 
tînărul Dezideriu Balint ideea

Iu! Ludovic Czltron - noi tre
buie să organizăm practic cu
noașterea și însușirea literaturii 
tehnice de specialitate de către 
fiecare tînăr. Din discuțiile noa
stre a reieșit că în multe sec
toare tinerii nu au dat impor
tanța cuvenită studierii cărți
lor tehnice. Este un lucru gre
șit. Experiența fruntașilor noștri 
ne arată că trebuie să fa
cem din cărțile tehnice de spe
cialitate și în general din litera
tura tehnică, tovarăși nedes- 
părțiți în munca noastră. Exem
plul comunistului losif Cristof, 
responsabilul brigăzii noastre și 
al altor muncitori vîrstnici din 
atelier e cît se poate de con
vingător în acest sens. Ei au, 
datorită citirii literaturii tehnice, 
cunoștințe profesionale de spe
cialitate bogate, multilaterale.

In legătură cu problema do- 
bîndirii unei înalte calificări

Să facem orașul 
și satul nostru 

tot

Un grup de colectiviști din rota» 
nul Peclea, regiunea Timlșoand 
In vizită la Muzeul de latorfo fl 

P.M.R. din Capitală, ♦ 

fotal A, SANDU j

In discuții s-a 
molie brigăzi de 
diferite sectoare, 
minim tehnic i-a 
tineri cu fondul 
cunoștințe profe- 

brigăzi, o altă

profesionale, 
arătat că 
producție 
cursurile 
înarmat 
principal 
sionale. Pentru 
formă foarte eficace de ridicare 
a calificării profesionale s-a do
vedit a fi orele tehnice. In ce 
constau acestea ? lată, la sec
torul II de pildă, s-a stabilit ca 
odată pe săptămină, tinerii din 
brigadă să discute, spre exemplu, 
împreună cu inginerii și munci
torii vîrstnici cum trebuie execu
tată o anumită piesă. După ce 
piesa respectivă va fi executată 
de un tînăr din brigadă, se va 
discuta concret calitatea execu
ției piesei pe operații, defectele 
constatate, ce t'ebuie făcut pen-

in 
din 
de 
pe 
de

SABINA BARBU

(Continuare în pag. 3-a)
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Un grup de pionieri din lași lucrînd la amenajarea grădinii 
din fața Casei pionierilor din localitate.

înfrumusețăm 
fabrica

In urmă cu cîteva săptămâni, 
comitetul U.T.M. de la Fabrica 
d« penicilină din Iași a făcut 
o analiză a activității brigăzilor 
utemiste da muncă patriotică. 
Cu acest prilej am stabilit fi 
principalele obiective pe care 
le vor realiza brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din fabrica 
noastră în cinstea celui de al 
lil-lea Congres al partidului. 
Astfel noi am stabilit ca unul 
din obiectivele principale ale 
brigăzii să fie acțiunea de în
frumusețare a fabricii. Brigă
zile urmau să contribuie la a- 
menajarea unor spații verzi în 
fața și în incinta fabricii, ame
najarea de alei și rondouri cu 
flori, amenajarea terenurilor de 
fotbal, volei, baschet și tenis, 
plantarea a 2200 puieți în 
parcul din fața fabricii.

Și iată că n-au trecut decît 
cîteva săptămini și obiectivele 
propuse în mare parte au și 
fost realizate. Tinerii din fa
brică du efectuat pînă acum 
peste 6500 ore muncă patrio
tică, Au fost amenajate zona 
verde din fața fabricii, fîntîna 
arteziană, terenurile de fotbal 
și volei, au fost plantați puieții. 
In prezent se lucrează la pie
truirea ultimilor metri de alei, 
se sădesc florile în rondouri și 
•se lucrează la amenajarea ce
lorlalte terenuri de sport.

FELICIA B1LU 
secretara comitetului U.T.M. 

al Fabricii de penicilină- 
lași

Parcai tineretului
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru)
In mijlocul comunei Pătrăuți. 

regiunea Suceava, exista pînă 
nu de mult un teren de aproape 
5 ha nefolosit. Pe la începutul 
lunii martie, intr-o adunare ge
nerală U.T.M., tînărul Gheor 
ghe Marosioc, secretarul comi
tetului U.T.M. a propus utemiș- 
tilor din comună să transforme 
acest teren intr-un parc care 
să devină un loc de recreere 
pentru cetățenii din comună. 
Tinerii au primit cu însuflețire 
propunerea.

Mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii comunei, înca
drați In două brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, au parti
cipat zi de zi la executarea lu
crărilor de amenajare a parcu
lui. Astfel s-au plantat 15.000 
puieți, s-au amenajat nenumă
rate alei cu flori, s-au instalat 
bănci construite de tineri.

In orașul-grădinâ Soci, 
unde brazii laolaltă cu 
mestecenii, palmierii și 

chiparoșii coboară pînă In apele 
legănate ale mării, se află o 
casă onume, pe care, vizi- 
tînd-o, înțelegi mai deplin ce 
fel de oameni sînt comuniștii. 
Este casa în care și-a petrecut 
ultimii săi ani de viață și de 
luptă scriitorul Nicolai Ostrov
ski, autorul romanului „Așa s-a 
călit oțelul“.

Am intrat în casa aceasta. 
Amintirile reînviate ds vocea 
moale, dulce, a tovarășei Ecate- 
rina Ostrovskaia, (sora scriitoru
lui, care l-a îngrijit pînă în ulti
ma clipă a vieții) a transformat 
muzeul pentru cîteva clipe într-o 
casă plină de viață, 
și acolo, noi, 
auzit parcă 
19T7-1919, 
Colea copil, 
am stat 
lui în anii de 
ascultat glasul 
în victorie. Chipul tînăr al lui 
Nicolai Ostrovski, care ne pri
vea din fotografii, hainele lui 
de soldat ce păreau abia dez
brăcate, mobilele care au păs
trat mult din intimitatea unei 
case locuite, florile proaspete 
de pe masă, totul, totul ne-a 
umplut de emoție și ne-a creat 
sentimentul unei autentice în- 
tîlniri cu eroul legendar care 
și-a dăruit viața pînă la ultima 
picătură de singe cauzei parti
dului. Prezentate de aceea care 
a trăit atit de aproape de scrii
tor, fotografiile ne-au devenit 
mai intime, au prins viață, 
le-am continuat cu ochii imagi
nației. Vizitînd casa muzeu din 
Soci am înțeles mai bine sen
sul vieții acestui erou.

Alături de fotografia gării 
din Sepetovcc unde Kolea, la 
11 ani, hăituit de foame, și-a 
început lupta pentru existență, 
se află un carnet modest. Este 
carnetul ce consfințea intrarea 
lui Nicolai Ostrovski în Comso
mol în anul 1919. Angajamentul 
față de organizația care i-a dă
ruit acest carnet a dat sens în
tregii sale vieți. Odată cu el, 
Kolea a primit o pușcă și două 
sute de gloanțe pentru a intra 
direct în foc, să apere revoluția. 
Felul în core Ostrovski a răspuns 
tuturor chemărilor Partidului a 
umplut de glorie carnetul de 
comsomolist cu nr, 8.144.911.

Nicolai Ostrovski, adolescent

Atunci 
vizitatorii, am 

viforul anilor 
l-am văzut pe 

brigadier, ostaș, 
lingă căpătîiul 
suferință și i-am 
plin de încredere

cu o constituție fizică plăpfndă, 
lipsit de hrană, de haine, de în
călțări, răspunde chemării par
tidului și muncește o iarna în
treagă cu îndirjire, ca pe front, 
pentru construirea unei linii fe
rate pe care să se poată trans
porta mai mult lemn de foc 
pentru populație. Abia ridicat 
din pat după tifos, el, în calita
te de secretar al organizației de 
Comsomol din care făcea parte, 
pleacă primul să lucreze cîte 
douăsprezece ceasuri pe zi în 
apa înghețată a Nevei, ca să 
îndepărteze sloiurile de gheață, 
pentru a face posibil transpor
tul lemnelor 
plute.

Pe front, 
tînărul ostaș 
mata lui Budionîi dă dovadă de 
un curaj deosebit. Deși rănit de 
zeci de ori, el refuză să iasă 
din luptă. Cînd un glonț duș
man îi ia parțial vederea și îi 
rănește grav coloana verte
brală, comsomolistul Nicolai 
Ostrovski, care avea numai 20 
de ani, nu vrea să se împace 
cu gindul că trebuie să pleas 
acasă să se odihnească și 

sănătatea. El 
medical prin 
pensionarea

și munca 
tineretului

din Arad

și alimentelor pe

opărind revoluția, 
Ostrovski din ar

universitară

Foto : A. VIERU

■lena Roman este una dintre 
nuncitocrele fruntașe de la 
i.telierul de bobinat fire sin- 
etice al Fabricii de relon din 

Săvinești,

Din viața Bilanțul muncii științifice studențești
La sfîrșitul lunii aprilie, a avut loc tradiționala manifestare 

științifică studențească : Conferința pe țară a cercurilor știin
țifice, desfășurată în cinstea celui de-al lil-lea Congres al 
P.M.R. împărțită pe secții, în șase centre universitare - Bucu
rești, Cluj, lași, Timișoara, Orașul Stalin, Petroșani - conferința 
a reunit cele mai bune lucrări științifice ale studenților. Publi
cam mai jos cîteva impresii și aprecieri ale unor cadre didactice, 
asupra lucrărilor susținute în cadrul conferinței.

SECȚIILE DE ȘTIINTE SO
CIALE’Șl ȘTIINȚE ISTORICE 
— prof. univ. TUDOR BUGNA- 
RIU, decan al Facultății de fi
lozofie a Universității „C. I. 
Parhon" din București:

— Conferința ce s-a desfășu
rat Ia București a întrunit, în 
cele două secții ale ei (secția de 
științe sociale și secția de științe 
istorice) cele mai bune lucrări 
elaborate de cercurile științifice 
studențești din țară, în domeniul 
științelor sociale și ale istoriei. 
Nivelul lor științific și orientarea 
lor ideologică, spiritul partinic 
și combativitatea care caracteri
zează cele mai multe din lucrări
le prezentate, ca și nivelul discu
țiilor, dovedesc cu prisosință 
pregătirea temeinică a pârtiei- 
panților la conferință și atenția 
tot mai mare de care se bucură 
în rîndurile studențimii noastre 
cercurile științifice studențești.

Această manifestare îmbucură
toare a tineretului nostru studios, 
care își începe ucenicia in cer
cetarea științifică încă de pe 
băncile facultății, la care am 
asistat în cele două zile consa*  
erate dezbaterilor, arată că stu-

dențimea noastră răspunde tot 
mai mult, prin muncă, sirguință, 
interes pentru cercetare, la grija 
părintească pe care io acordă 
partidul și guvernul, străduin- 
du-se să se pregătească în așa 
fel incit să poată deveni 
schimbul de miine calificat al 
cercetătorilor consacrați din pa
tria noastră.

Apreciind valoarea lucrărilor 
prezentate, am ținut seama atit 
de nivelul lor științific și de con
tribuția pe care au adus-o auto
rii în domeniul de cercetare res
pectiv, cît și de orientarea lor.

Fără îndoială, deși, în ansam
blu lucrările au corespuns ceriu, 
țeîor, nu toate lucrările au stat 
la același nivel științific și teore
tic. Unele au răspuns celor mai 
severe exigențe, reprezentînd lu
crări care denotă maturitate, stă- 
pînirea materialului cercetat și a 
metodelor de cercetare, altele au 
constituit încercări meritorii și 
promițătoare, care trebuie însă 
continuate, desăvîrșite.

Dintre lucrările prezentate la 
această conferință considerăm 
valoroase, în ordinea discipline
lor (și nu a valorii lor) urmă
toarele :

Lucrarea „Caracterul revolu
ționar și superioritatea umanis
mului socialist**,  elaborată de stu
denții Popescu Vasile și Țin- 
țăreanu Elena din anul V filo
zofie — Universitatea „C I. 
Parhon“, tratind o problemă de 
mare actualitate teoretică și 
practică, corespunde celor mai 
exigente criterii. Deosebit de im
portante sînt concluziile lucrării, 
care subliniază că realizarea în 
fapt a adevăratului umanism, a 
umanismului socialist, nu poate 
fi conceput decît ca trecînd prin 
lupta de clasă a proletariatului, 
prin revoluția socialistă și dicta, 
tura proletariatului. Prin analiza 
profundă a materialului cercetat, 
prin conținutul politic șj prin 
forma aleasă a expunerii, lucra
rea dovedește nu numai pregăti
rea temeinică, dar și maturitatea 
și calitățile de cercetători ale 
autorilor ei.

In mod deosebit apreciem lu
crările din domeniul științelor e- 
conomice. Astfel, lucrarea „Cu 
privire la unele aspecte ale uzu
rii morale a mijloacelor de mun. 
că în socialism", prezentată de 
studentul Guranda Dumitru 
(anul V — economie generală, 
Institutul de științe econdmice 
„V. I. Lenin“), a tratat o pro
blemă teoretică și practică deo
sebit de importantă. Meritul ei 
constă în faptul că a reușit să 
sintetizeze ideile valoroase reîe- 
ritoare la uzura morală a fondu
rilor fixe în socialism, din lite
ratura economică actuală, expri- 
mîndu-și punctul său de vedere 
în această problemă cu argu
mente convingătoare.

Celelalte lucrări din domeniul 
economiei: ,,Unele aspecte ale 
introducerii turnării de precizie 
cu modele fuzibile, ca tehnică 
nouă, in scopul creșterii produc- 
tivității muncii și a scăderii pre
țului de cost la Uzinele „Stea
gul Roșu" — Orașul Stalin 
(Mircea Victor, Carpan Traian 
și Mocanu Ion anul IV — eco
nomie generală — Institutul de 
științe economice „V. I. Lenin**).  
„Unele rezerve de creștere a 
productivității muncii și de re
ducere a prețului de cost în con
strucțiile de locuințe**  — aspec
te generale de pe șantierele În
treprinderii de construcții mon
taj nr. 1 — București, lucrare 
realizată de Radu Ștefan și Gru. 
ță Petre, anul IV — economie 
generală, Institutul de științe 
economice „V 1. Lenin“, și alte
le, sînt lucrări de un nivel știin
țific corespunzător. Ceea ce este 
demn de subliniat este că, pe 
lingă faptul că toate lucrările 
sînt rezultatul unor cercetări se- 
rioase și îndelungate în între
prinderi industriale, de construc
ții sau agricole, ele tratează pro
bleme deosebit de actuale cu 
aplicații practice în economia 
noastră națională. Studenții cer. 
cetători . îndrumați de cadrele 
didactice, se feresc în general de 
a merge pe drumuri bătătorite 
in cercetarea științifică, caută 
căi noi, studiază, cercetează nu
meroase documente, trag con- 
duzii valoroase teoretice și 
practice.

O serie de alte lucrări din do. 
meniul istoriei s-au remarcat,

(Continuare în pag. 2-a)

să-și îngrijească 
rupe certificatul 
care se hotărîse 
sa și pleacă să muncească în 
calitate de comisar la un punct 
de graniță, expunîndu-si viața 
în luptele cu contrabandiștii.

In ciuda voinței ferme de a 
rămîne ostaș activ, trupul, pradă 
rănilor primite pe front, începe 
să-l trădeze. Este condamnat la 
orbire și paralizie generală 
progresivă. ~ 
Nicolai ~ 
viața 
tății. 
neric 
armă 
arma 
deci 
rilor, 
guri 
care 
tului. , 
ralizat, căruia lupta nu-i dăduse 
răgazul să se instruiască, începe 
o muncă imensă pentru a-și 
apropia cultura, treptat indis
pensabilă în munca oricărui 
scriitor. In programul zilnic pe 
care și-l alcătuiește sînt consa
crate lecturii 18 ceasuri. Pe ace
lași prograrh figurează și o ru
brică intitulată ciudat „timpi 
morți“, reprezentînd ceasul re
zervat la prînz pentru masă și 
odihnă.

Sînt emoționante 
se de mina — 
demînctecă — a 
tovarășilor săi 
conjurat cu căldură, însuflețin- 
du-i încrederea în talentul său, 
ajutîndu-l în clipele grele, ale 
începutului muncii de creație. 
Scriind în asemenea condiții de 
luptă îndîrjită cu zecile de ob
stacole pe care i le ridica în 
față boala, Nicolai Ostrovski

și paralizie 
Dar comsomolistul

Ostrovski nu concepea 
in afara luptei, a aetivi- 
Fiind condamnat la întu- 

și nemișcare, o singura 
îi mai era accesibila : 

cuvîntu-lui scris. Hotârâșta 
ca în coloana constructo- 
in locul sâu, sâ trimită fi- 
legendare de eroi literari, 
să aprindă inimile tinere- 
Și comsomolistul orb, pa-

filele scri- 
adesea neîn- 
prietenilor și 

care l-au în-

LUCIA OLTEANU

(Continuare în pag. 3-a)

-----•-----

Cooperativ^ de artă populară 
din Tg. Mureș lucrează 
în lemn, os și ceramxa, 
originale îmbinate cu 

naționale,

obiecte 
modele 
motive

I t ■_
Afuzeul regional din Arad, în 

care sînt expuse numetoaie 9» 
biecte și documente de valoare 
istorică, contribuie activ la edw- 
carea tineretului din localitate 
la cunoașterea trecutului patriei. 
De multe ori în sălile muzeului 
^ot fi văzuți profesori și elevi 
veniți să studieze o serie de 
documente descoperite în re
giune sau în jurul orașului Arad, 
în ultimul timp tinerii vizita

tori ai muzeului s-au oprit cu 
interes în fața obiectelor desco
perite in marginea comunei Ză- 
dăreni, unde s-a găsit un cimitir 
sarmat din secolele III—IV. 
Printre obiectele descoperite 
aici sînt un colier de mărgele 
lung de 4 m, podoabe de fier, 
bronz etc. Descoperiri intere
sante au fost făcute in ultima 
vreme și în comuna Sinpetru 
German, unde s-a găsit un mor- 
mint din secolul VII în care 
fusese îngropat un călăreț cu 
calul și armura lui, precum și 
mai multe monede de aur cu 
chipurile unor împărați bizan
tini, /

Economii 
prin inovații

Cu cîteva luni î- urmă, ti
nerii din atelierul de bobinaj al 
Uzinelor „Klement Gottwald'1 
din Capitală, au fost primii din 
uzină care au răspuns inițiati
vei tinerilor de la „1 Mai” Plo- 
ești. Și lozinca „Nici un leu 
risipit, fiecare leu fructificat" a 
devenit obiectivul principal în 
întrecere. Pină acum, cele mai 
bune rezultate le-a obținut bri
gada fetelor „8 Martie**,  de la 
pregătiri-bobine. Ultima lor ra
ționalizare, folosirea deșeurilor 
de bandă uleiată la izolarea ca
petelor de bobine, a adus o e- 
conomie de peste 1000 lei. Suc
cese a repurtat și brigada con
dusă de tînărul Gheo.rghe Țau. 
Propunerea utemistului Aurel 
Iancu, prin care barele de cu
pru de la motoarele de 40 și 55 
kw. au fost scurtate cu cîțiva 
zeci de centimetri, aduce azi 
brigăzii o economie de peste 
4.000 lei.

întrecerea care se desfășoară 
în prezent în cinstea celui de-al 
lil-lea Congres al partidului 
constituie un nou imbold în ob
ținerea de rezultate frumoase. 
Alături de angajamentul colec
tiv de a executa numai produse 
de bună calitate, tinerii din ate
lierul de bobinaj și-au propus 
să realizeze o economie de 
200.000 lei. întrebuințarea judi
cioasă a materialelor neferoase, 
ca și aplicarea pe scară largă 
a inovațiilor și raționalizărilor, 
au făcut posibilă îndeplinirea 
și depășirea angajamentului. 
Recent, tinerii din atelierul de 
bobinaj au raportat conducerii 
uzinei că au obținut in totaluzinei că au obținut
249 000 lei economii.

PETRE 
ajustor

MIHAI
montor

Succesele tinerilor 
de la 6.A.S. — Oradea

Tinerii muncitori de la G.A.S. 
Oradea, sub conducerea organi
zației de partid și mobilizați de 
organizația U.T.M., obțin noi și 
frumoase rezultate în muncă. 
Crescătoarea de pui, Olga Pa- 
tachi, de exemplu, a crescut, in 
această primăvară 900 de pui, 
realizindu-și ș« 
sarcinile de plan, 
îngrijire a puilor, 
rațională, ea a 
pierderile.

De asemenea, tinerii din bri
gada pomicolă, îndrumați de 
comunistul tu gen Maîosinschi, 
au executat lucrări de bună ca
litate la întreținerea și îngriji
rea livezii, ceea ce constituie o 
bună garanție pentru obținerea 
unei recolte bogate de fructe.

GHEORGHE RUSU
sudor

depășindu-și 
Printr-o bună 

hrănirea lor 
preintîmpinat



Sfatul unui dascăl:
„NU UITAȚI ÎNVĂȚĂMINTELE 

ANULUI TRECUT!44
In fiecare an spunem ca pregătirea sesiu

nii de examene nu este o campanie, vorbim 
despre munca ritmică desfășurată în între
gul an școlar, de faptul că pregătirea sesiu
nii de examene începe în prima zi a semes
trului. Cred că în mare măsură situația din 
trecut, cînd pregătirea sesiunii se făcea sub 
formă de campanie, este lichidată. Crește 
rea conștiinței studenților noștri, măsurile 
luate de mstitute, prin îmbunătățirea semi- 
nariilor, a lucrărilor de laborator, prin pro
gramarea probelor de control și alte măsuri 
fac să putem spune că în 'mare măsură s-a 
realizat munca ritmică în întregul an uni
versitar, că majoritatea studenților, conștienți 
de sarcinile ce ie revin, muncesc azi ritmic 
în cursul întregului an și nu lasă studiul dis 
Ciplinelor pentru o perioadă din preajma 
sesiunii de examene.

Și totuși... Totuși, mai sint studenți pe care 
verbul „a a-m*îna* ‘ ii atrage îndeosebi. Aces
tor studenți le adresez astăzi citeva rinduri. 
Iși amintesc și ei de concluziile de anul tre
cut. La sfîrșit de an, în toamnă, după ultima 
sesiune, după ce și-au aminat examenele 
pînă... cînd s-a putut, au răsuflat ușurați. 
„Bine că a trecut anul acesta - și au spus. 
La anul n-o să se moi repete. Arr tras în 
vățăminte". îndemnul meu, este de fapt a- 
ce sta : Nu uitați învățămintele an-u. tre
cut ! Fiți credincioși proverbul vechi p n 
de t'lc : „Nu lăsa pe m- ne ce poț foce 
astăzi".

Cred că fiecare student știe ce ;~oc>r- 
tanță prezintă prezenta'ec integic c ic toc- 
te examenele sesiunii. Le treb-e ooc*  vo
ința de a-și respecta peoo*' '-e hota'*»  >- 
tr-ad«văr, prezentarea c 
trei sesrunî, este facuhotină. Eu ns= oe cs r 
student, aș promova or. jove-sic*  >

Prof. univ. Sergiu Rațeev 
rector al Institutului de petrol, gaze 

și geologie

varâ. Așa ar trebui să fie : sesiunea de varo 
să fie sesiunea de promovare a anului uni
versitar. Promovînd integral, în vară, studen
ții își asigură vacanța. Vacanța devine o 
perioadă cu Gdevărat de odihnă, cind tine
retul nostru studios profită din plin de con
dițiile create |or de a se odihni in taberele 
de la munte, de la mare, de a cunoaște 
frumusețile patriei, de a căpăta forțe noi 
pentru anul universitar ce vine.

Promovarea integrală a examenelor dă 
posibilitatea, de asemenea, de a concentra 
întreaga atenție, in perioada de practică, 
asupra însușirii problemelor pregătirii prac
tice atit de importante in pregătirea intelec
tualului nou.

A nu promova examenele, înseamnă, de 
fapt a-ți știrbi ție însuți vacanța, liniștea, 
odihna. Vă omintiți cei care v-ați lăsat pen- 
tu toamnă examenele, 3-4 examene ? In 
timp ce colegii voștri se recreeau, voi tfă- 
icți cu emoția că nu veți putea parcurge 
materia, obsedați pretutindeni de gindul că 
mai aveți un hop : examenele din toomnă.

Practic. studentul irrvoțâ puțin vara. Ori 
esȘe ocupe t in practică, oa este tentat de 
©jcut 4e vacanțe» k piu», studeMu. vara 
îmervpe ritmul norma: de stodi», «u o e 
daturi profesoru'. asistentă cotegji să-î 
oec un sfat. un ajutor, și se O’egătește su- 
perfîool, cu doua saptOT -» inc-ete de e- 
xotren. e—orie că ar p-tec 'âtiit iepe-

pentru examene sint in toi. La căminul studențesc nr. 3 al universității bucureștene un grup de studenți de Ic Fa
cultatea de filologie învață împreună. Foto : A. VIERU

triste. Lăsind mai multe examene pentru se- 
siunea din septembrie rezultatul este une
ori nepromovarea anului universitar. Uneori 
chiar pentru nepromovarea unui singur 
axornen.

Așa cum muncitorul are un plan de pro
ducție, pe care trebuie sâ-l execute in ter
men, așa și studentul are pionul lui de 
muncă, iar în acest plan de muncă exame
nele tuturor disciplinelor sint progremate 
pentru sesiunile din ianuarie și iunie. Pro
movarea lor în aceste sesiuni înseamnă în
deplinirea planului de muncă. Sesiunea din 
septembrie nu este o e tren*  sesn^e de 
examene, ci o sesiune de lichidare, pentru 
o da posibilitatea studenților de a se pre
zenta incă o dată te drsc pj-npte co e nu au 
fost promovate, pentru a do p^s.oi itcte de 
promovare celor cane <ju tost bd*wvt  ia se- 
slunec din iunie. _ i tt.7 i- -r -

E yn sfat de dascăl, core a trecut pro 
emoțiile examenelor studenției : chibzuiț. 
bine înainte de a hotori omino^ea youi « 
xomen. Consultați-vă cu profesori*,  cu biroul 
U.T.M. al anului, cu colegii, cereți-te $*ctuî.  
încercați sâ vă întocmiți yn ge rr.yncâ. 
de 'epetorec materiei și veți vedea co a- 
veți timp sâ vă pregătiți Dg- cv^ți g.'i«c sâ 
vă respectați proprio! vostru plen.

Mcjc' tatea covârșitoare a studenților dp 
institutele noastie ee Hvoțămint supe*  or. 
a pomit de muA te munco penteu pflpgoti- 
-ec sesiunii din iyn«e. pentru p'omc-vo-ec ei 
ntegro ă. Ir această »»ncă eaește-ââ, oes- 

fcșutată cu hotoritac de a rosp*_nde  cu 
cr-îîte eo-’Cinii de o-’oc-e de c se ptagăc. 
de c de a dever»-' ccdta cft -ai
bune pentta oonstryxea scoc in
octnc ^oaatta. e -*c-  spo*  *c  muncă. :«*•  
lizori cit eai Hjmaese ■ Socoes I

1 W1B
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Un vals primejdios
pină-n 
pină-n

Pregătirea examenelor nu presupune pauză'
dent în anul IV al 
Facultății de finanțe, 
credit și evidență 
contabilă a I.SjE. 
din București. Ce 
dansator, ce valsuri la 
el. ce piruete! Onest, 
din cale afară. El nu 
e din ăia care po
zează în nedreptățiți, 
în victime ale ghinio
nului. nu ! Privește 
adevărul in fața, 
curajos, vajnic.

— N-am știut, ce 
mai. și gata. M a pi
cat ? M-a picat.

In sesiunea 
iarnă, Octavian 
peanu a avut
examene : la organi
zarea și pioni ficarea 
întreprinderilor so
cialiste și la finanțele 
țărilor capitaliste $4 
^e firilor socialiste.

— Pău Io finanțe 
m-a picat fiindcă ce i 
drept, o drept, n-om

Din iama 
vară, din vară 
toamnă... E aproape 
ea intr-un vals. Cu 
âsă lipsă de răspun
dere valsează unii 
studenți peste ano
timpuri și sesiuni !

Există numai trei 
per.bililâți de a trece 
peste na examen : 
pramovindu-l, nepro- 
maeiudu-l. sau ami- 
niudu-l. Ca să-l pro- 
moxeai nu e chiar 
nât de ușor pe cit 

închipuie unii, 
să inreți cu 

reriozriaXe — 
d ? lama ? 

Irxt a frig. Van ?
a euU.Toam- 
Taomaa. chiar 

ta e ari: de frig 
aa, chiar dace 

• atit de eM ea 
plouă. Ca ai un 

. a*  e atei

sigur... Spital, 
toriu...

— Da de unde ! 
Am învățat vreo pa
tru zile și deodată a 
început să mă doară 
capul 
n-am, 
învăț.

sana- anune mai mult de 
patru examene — 
oameni sintem !), la 
Organizarea între
prinderilor socialiste 
(la care nu s-a pre 
zentat în iarnă și la 
care ce-ar fi să nu 
se prezinte nici 
acum?), la finanțe 
(la care în iarnă a 
căzut și acum 
sesiunea aceasta 
a căzut).

— T rebuie să 
cunosc, sint 
cinstit, că profesorul 
m-a ajutat, a vrut

totuși a opta minune 
a lumii : s-a prezen
tat le examenul de 
Organizarea și plani
ficarea creditelor și 
a circulației bănești 
și l-a promovat. Fără 
nici o exagerare, l-a 
promovat. Cu nota 
5 ! ! !

îl știi pe Alexan
dru Teofilescu? Bă
iatul acela înalt, 
blond cu fretâ și îm
brăcăminte — nu știu 
cum să spun — bi
zară ? e prea delicat ; 
malagambistă ? mă 
tem că e banal ; ca
raghioasă, e puțin 
spus ; mai bine 
să nu mai vorbim ce 
fel de freză și îm
brăcăminte. E stu
dent ca și Cîmpeanu, 
în același aln IV au 
Cîmpeanu, și la fel 
ca și Cîmpeanu la 
Facultatea de finan
țe, credit și evidență 
contabilă. Tot un. as 
al valsului dintre o 
sesiune și alta,

în sesiunea din 
iarnă Teofilescu a a- 
vut două examene 
pe oare le-a amînat 
penlr-j

vara, eare a și început, 
a căzut la cele două 
examene pe care le-a 
aminat in iarnă și 

care va trebui sa 
prezinte din nou 

toamnă. PrivitQr 
celelalte examene, 

părerile sint împăr
țite : unii colegi cred 
că se va prezenta în 
actuala sesiune, alții 
consideră că le va 
amina. El însuși nu 
s a hoțărît încă asu
pra anotimpului.

Din iarnă pină-n 
vară, din vară pîna-n 
toamnă... Cu cită 
lipsă de răspundere 
valsează unii studenți 
ca Octavian Cîm
peanu și Alexandru 
Teofilescu peste ano
timpuri și sesiuni ! 
Aceștia ar trebui însă 
să știe că 
primejdios, 
librislică 
căci, în ce 
examenele, 
după iarnă 
o vară iar 
vară urmează 
toamnă ,după toamnă 
nu urmează decit re
pete n/îa amară.

LT» 4

I. BLJOREA\U

în 
iar

atît de tare că 
mai putut să

studenții se 
examene. A-

un
te

la 
se 
în 
la

din 
Cim- 
două

re- 
băiat

în munca

Dac* se iminspU 
student să na

educativă de organizație

III ti

3

3-au desfâ
1 Hm ba ș; 
limba și li

și de verificare a apti- 
intelectuale ale stu- 
Sesiunea de la Cluj 

că studenții în filolo- 
tara noastră dispun

:uții!e care au avut loc pș 
•ginea lor au impuș juriului 
statarea că studenții în filo»

Sesiunea de examene bate la 
ușă. în grupuri sau singuri 
studenți și studente studiază in 
liniște. Toți sint grăbiți Pi-a 
și masa la cantină se servește 
mai repede. După term’-z-ei 
cursurilor, sălile rămin goa e i- 
mediat...

Cu toate acestea. ma: r 
trecute, imediat după 
rea cursurilor, studenții z-- - 
IV al Facultății de agricu *-"i  
din Institutul agronom c r-a»e- 
vean s-au strîns ciorch-r« -
fața gazetei de perete a mb's- 
lor.

Eroul articolului apărut 
acea zi la gazeta de perete 
era Alexandru Stoica, ua co’ex 
de al lor In articol era reiat tt 
filmul activității aceste stad?-: 
în ziua precedentă ,.A 
puțin, doar oa să facă impre
sie, prin bibliotecă, a pleca*  ape 
în oraș, s-a plimbat, agate, i- 
runeînd ochiade îci-co'c La 
prinz a trecut pe la can: oă. 
După-amiază. un somn lin <: - 
tor. Apoi, din nou o plimba "e. 
iar seara. de la 9 la 11, a vizw- 
nat un fi-hn.“ Articolul era sem
nat de studentul Ion Negrea 
eare răspunde din partea birou
lui U.T.M. al anului IV de 
grupa din care face parte acest 
student...

★
încă de la începutul semes

trului al Il-lea, biroul L T.M al 
anului IV și-a Îndreptat aten
ția înspre organizarea unor for
me eficiente de ajutorare a sia- 
denților In vederea trecerit se
siunii de examene din vară. Fie
care membru al biroului L.T.M 
a primit sarcina să se ocupe 
îndeaproape de cite o grupă, 
de felul în care 
pregătesc pentru _ 
cești tovarăși urmăresc ir. pr.- 
mul rînd modul in care s:udea- 
ții își planifică timpul de stu
diu în fiecare zi și cum reușesc 
să-și îndeplinească propriile an
gajamente. ~ “
ca vreun 
muncească cu seriozitate, to
varășul care răspunde de gru
pa respectivă fie că-i atrăgea 
personal atenția studentului 
respectiv, fie că-1 punea ir dis
cuția adunării de grupă. Cind 
era vorba de studenți 
de-<acum un renume de dteka- 
gil (cum e cazul studen:-- - V 
lexandru Stoica) și care ■■ w- 
lau nici măcar in preajma exa
menelor să se apuce cu serio
zitate de învățătură, li se armă- 
rea întreaga activitate dmtr-a 
zi, iar apoi, prin intermedia! 
gazetei de perete a antic-. Ua-

-u i

Studenți ronMni și maghiari lucrează sub îndrumarea asistentei 
E’ena Fodor în laboratorul de fizico atomică al Universității 

„Babeș polyai“ din Cluj.

— Probabil o as
tenie.

— Exact, astenie, 
răspunde Cîmpeanu 
fără să simtă ironia-

Acum, în sesiunea 
din vară (care pen
tru anul IV a început 
mai devreme) are

examene la A notița 
activității economice 
« întreprinderilor (la 
care e în dubiu dacă 
fă se prezinte sau nu), 
U Buget (la care a 
căzut), h Organiza
rea financiari ți cre-

să-mi dea măcar 
5. Materia o știam 
meinic, mai aveam 
ce-i drept unele la
cune în ce privește 
problemele de fond, 
dar am picat din cau
za unor chestiuni e- 
lamentare, a unor 
probleme mărunte pe 
care nu le știam.

Discret, modest.
Oc tavan dmpeanu

■u-« spus ceea ce 
e&aia ai aflu din

Inginerul Dumkrașcu Du
mitru de la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad este 
un „profesor**  bun pentru 
tinerii Pascal Ștefan și 
Dobre Mi hal, studenți la 
cursurile fără frecvență 
ale Facultății de 
nkă. După 
ducție el îi , 
denți sâ se pregătească 

pentru

meco- 
orele de pro- 
ajutâ pe stu-

examene.

Foto : P. POPESCU

In Biblioteca centrală din 
lași studenții se pregătesc 
în vederea apropiatei se-

Bilanțul muncii științifice

e-eieesrr^uci, La con- 
tortzezpot 5 .institute 
izâțâauat superior fi 

șrnmot 13 comunicări. O 
ii mai elenii ■ lucrărilor 

prezentate. permite să se reliefe
ze unele aspecte importante. Ca 
a trăsătură esențială, se remarcă 
o continui creștere a nivelului 
lucrărilor prezentate de studenți 
și, mai ales, interesul deosebit 
manifestat pentru lucrările legale 
de cerințele industriei noastre 
socialiste. în majoritatea temelor 
se resimte din plin influența pu
ternică a marilor realizări ale 
regimului nostru democrat-popu
lar, se simte o maturizare a stu
denților in modul de a gîndi, de 
a soDuționa temele, de a prezenta

fost luată in studii. cercul
științific U cererea întreprinderii 
regionale de electricitate din Ba- 
eău, urmiri ndu- se realizarea unei 
instalații de telecomandă și sem
nalizare. Re a! ițind această 
instalație, colectivul a reușit sâ 
învingi o serie de greutăți.

Altă caracteristică a lucrărilor 
prezentate o constituie orientarea 
lor spre tehnica modernă. Sar
cina trasată de partid de a intro
duce tehnica cea mai înaintată 
în industria noastră, a găsit în 
mod firesc un răsunet deosebit 
in rîndurile tineretului care este 
puternic atras de ceea ce e nou, 
superior. Majoritatea temelor 
prezentate la sesiune s-au ocupat 
de probleme ridicate de tehnica 
nouă sau utilizează procedee

narea
bmrT. de rtudenUi.
Dâmer anul IV J
Facuilâța. de electrotehnică din

lentului Cnșon Sorer. Țmindu 
se seama de avantajele sale, in
strumentul va servi as succe*  
industria noastră electrotehnică 
Toate cele 3 lucrări eu fost 
distinse cu premiul I.

Conținutul variat al lucrărilor 
prezentate, forma clari, atrac
tivă și originali de prezentare a 
lucrărilor a stirnit un interes viu 
în cadrul auditoriului numeros, 
alcătuit din studenți, cadre di' 
dactice, alături de ingineri ți 
tehnicieni din întreprinderi. Au

Pe de alta parte, trebuie să 
creăm m spirit de emulație 
printre ttudenț: — aritindule 

celor mai buni cercetători 
denii — «ă-, atragem pe 
■ mul ți dintre ei în mun

co de cercetare științifică. Tre
buie si ne ocupăm cu griji de 
tinerii care se formează în 
cercurile științifice studențești, 
să-i îndrumăm, si creștem din ei 
viitorii colaboratori ai institute
lor de cercetări, specialiști pen
tru producție poiedind reale ea 
iitoți de cercetători, spirit ino
vator.

SECȚIA FILOLOGIE — prol. 
uiv. D. MAGREA. decan al Fa 
cahăpi de filologie a Lini verși 
lăți» . Babef-Boi)tiM.C4uj.

Ses-.usea pe țari a cercuriloi 
știtcțiiice studențești de filologie, 
care a avut loc la Quj, a fost o 
entuziastă acțiune desfășurată în 
cinstea celui de-ai lll-lea Gon- 

Muncitorescgreș al Partidului 
Romin

Lucrările sesiunii 
furat în trei secții: 
literatura romînă *, 2 
teratura rusă ; 3 limba și litera 
tura maghiară. S-au prezentai 
In total 29 de comunicări știin
țifice, cu subiecte foarte variate 
care au scos la iveală interesul 
științific multilateral al studen
ților, strlna legat de problemele

e un vals 
o echi- 

riscantă 
privește 

dacă 
urmează 

după 
~ o

studențești
actuale ale acestor domenii. Atîț 
comunicările prezentate cît și 
discuțiile care 
marginea lor , . . ,, ,
constatarea că studenții în' filo» 
logie și-au însușit o justă orien; 
tare ideologică, o bună pregătire 
profesională și o maturitate de 
gmdire, care deosebește mult 
calitativ generația studențească 
de astăzi de cele anterioare. ■

Prin calitatea lor. aproape 
toate comunicările prezentate ar 
fi meritat un premiu sau o men
țiune. Dar cum Ia orice concurs 
numărul premiilor este totdeauna 
mai mic decît al lucrărilor va
loroase, tocmai cu scopul de a 
se alege în adevăr cele mai bu- 
ne, juriul sesiunii de la Gluj s-a 
găsit într-o mare dificultate. El 
a fost totuși nevoit să acorde 16 
premii și mențiuni, adică pentru 
mai mult de jumătate din nu. 
mărul comunicărilor, fapt eloc
vent prin el însuși pentru nive
lul științific și ideologic ridicat 
al comunicărilor prezentate.

Dintre lucrările distinse cu 
premii menționăm: „Relații fol
clorice româno-maghiare în satul 
Sfăraș (raionul Huedin), lucrare 
alcătuită în colaborare de Li via 
Groitoru de la secția de limba 
romînă (anul III) a Facultății 
de filologie din Sluj și Gyar- 
math Janos de la secția de lim
it maghiară (anul III) a ace- 
eiași facultăți. Lucrarea a obți
nut Diploma de onoare a Gomi- 

■fetului Sentral al U.T.M. Au mai 
lost premiate lucrările: „Adap-

tarea numirilor geografice stră
ine în limba romînă, comunicare 
făcută de Gustav Meiseles, anul 
IU romină (București), „Reviste 
progresiste ieșene între cele 
două războaie mondiale0, comu
nicare făcută de Iilie Dan, anul 
■IV romînă (Iași), „Despre su
perlativ în amintirile lui I. 
Creangă1*,  comunicare făcută de 

IV romînă 
romi ne ale 
de Pușkin, 
de Nicolae 

(București),

Elena Dragos, anul 
(Cluj) „Traducerile 
poemului „Țiganii“ 
comunicare Tăcută 
Iliescu, anul V rusă 
și numeroase alte lucrări.

Sesiunea de la Qluj a cercuri
lor științifice studențești de filo« 
logie s-a desfășurat într-o at
mosferă de încredere și mîndrie 
legitimă, atît pentru studenți, 
care au văzut munca lor prețui
tă și încurajată, cît și pentru 
profesori din juriu, oare au con, 
statat ou satisfacție că străda
niile lor pentru creșterea unei 
generații însuflețite de un înalt 
crez științific și patriotic dă bune 
rezultate. Cercurile științifice stu
dențești se dovedesc o pîrghie 
importantă în ridicarea ounoștin- 
țelor științifice, ideologice și po
litice ale tineretului, un cadru de
afirmare 
tudinilor 
denților. 
a arătat 
Rfie din 
d« aptitudini țj posibilități care 
îndreptățesc cele mai ni-ari spe
ranțe în realizările lor de inline.

Din viata 
universitară

e*• 
f



Ce au învățat tinerii
la cercul politic

comunistul Ân- 
care ne-a ajutat

Se apropie închiderea anului 
de invățămint politic de orga
nizație. Timp de cîteva luni, 
propagandiști și cursanți și-au 
unit eforturile pentru a-și în
suși lecțiile cuprinse in progra
me, în vederea lărgirii orizon
tului lor politic și ideologic pen
tru a putea înțelege mai bine 
politica partidului nostru, a fi 
mai înarmați în lupta pentru 
traducerea ei in viață. Pentru a 
cunoaște cum s-a produs acest 
proces, am organizat acum cî
teva zile o discuție cu tinerii 
care frecventează cursul seral 
U.T.M. din organizația de bază 
strungărie — la Uzina „Tudor 
Vladimirescu" dm Capitali 

Toate lecțiile audiate în 
anul acestea -- spunea unul 
dintre cursanți — precum și 
convorbirile organizate pe mar
ginea lor, ne-au ajutat să cu
noaștem mai bine politica par
tidului în principalele dome
nii ale vieții noastre. Cursul 
seral ne-a ajutat să înțelegem 
izvorul acestei politici — învă
țătura marxist-leninistă —• dar 
și felul în care putem noi, 
fiecare om al muncii, fiecare 
tinăr, să contribuim la Înfăp
tuirea ei. De fapt în această 
direcție un merit revine propa
gandistului 
ton Dumitru _ .
să facem legătura dintre cu
noștințele teoretice Și realitatea 
noastră : munca in producție, 
sarcinile de organizație, viața 
de toate zilele.

— Am să vă dau un exemplu 
— a intervenit în discuție fre
zorul Ion Pirtea. Noi discutăm 
mereu despre mărirea producti
vității muncii. Intr-una din lec
ții ni s-a explicat amănunțit ce 
reprezintă productivitatea mun
cii, am învățat că socialismul 
presupune o productivitate foar. 
te ridicată. Și firește că am în
țeles bine tot ce ni s-a expli
cat. Apoi au venit documentele 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie 1958, care au fost 
studiate profund în cercul nos
tru. |n cuvintarea sa, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a- 
răta că 80 la sută din crește
rea producției industriale in a- 
nul I960 va trebui realizată pe 
seama creșterii productjvității 
muncii- Aceasta înseamnă că 
ridicarea productivității muncii 
nu este o noțiune generală, ci 
o sarcină de fiecare zi pentru 
întreaga clasă muncitoare — 
deci și pentru mine. Cînd am 
înțeles acest lucru mi-am con
centrat atenția mai mult asu
pra muncii pe care o desfășor, 
asupra mașinii la care kierez, 
precum șl asupra pieselor de 
care răspund. Șl am ajuns ia 
concluzia că tn munca mea 
sint resurse inepuizabile pentru 
mărirea productivității muncii. 
Așa, de pildă, cînd lucram la 
bulonul central are, printr-o 
singură trecere a frezei scoteam 
un singur bulon. Eu am făcut 
un dispozitiv care m-a ajutat 
ca la aceeași mișcare a frezei 
să scot șapte buloane, ceea ce 
a contribuit la creșterea pro
ductivității muncii.

In convorbirea avută și alți 
cursanți au vorbit despre ho- 
tărirea lor de a contribui cu 
toate puterile lor la înfăp
tuirea politicii partidului nos
tru, referindu-se la posibilitățile 
lor concrete, și, firește, la sarci
nile pe care le-a trasat parti
dul In domeniul creșterii pro
ducției industriale. Mărirea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost, realizarea unor 
însemnate economii, sînt che
mări ale partidului care au de
venit obiective ce fac parte din 
programul lor de muncă zilnică. 
Și un amănunt care a fost iz
bitor în convorbirea noastră: 
spiritul gospodăresc, economic 
de care sînt animați tinerii

— Partidul ne învață — spu
nea Matei Marin — eă pentru 
realizarea țelurilor noastre este 
Important fiecare bănuț de a

— Viitorul concert al Filar
monicii „George Enescu" va «*  
vea loc în noua sală a Palatului 
R.P.R. ?

Da, minunata podoabă ar
hitectonică înălțată de curind în 
centrul Capitalei va găzdui pen
tru prima oară, la 14 mai, un 
concert simfonic. S-a anunțat că 
la primul concert dat de filar
monica bucureșteonă în noua sală 
a Palatului R.P.R. va răsuna mu
zica Titanului simfoniei, a celui 
mai iubit compozitor, gînditor 
înaintat, înaripat luptător pentru 
marile idealuri ale omenirii.

— Festivalul Beethoven va 
începe cu uvertura Leonora nr.3. 
Eu știam ci simfoniile și con
certele se numerotează ! Doar 
nici un compozitor nu și-a nu
merotat uverturile.

— Adevărat, însă pentru ope
ra ,,Leonora" Beethoven a scris 
patru uverturi.

— De ce?
— Leonora (Fidelio) este sin

gura operă lăsată posterității de 
Beethoven a cărui creație văde
ște predilecția către muzica in
strumentală. După ce a avut loc 
premiera (1805), compozitorul 
a revenit în cîteva rinduri asu
pra Lucrării. E un exemplu de 
probitate artistică, semnificativ 
in ceea ce privește continua ten
dință a artistului către perfec
țiune. „Am născut-o in chinurile 
cele mai mari" — spunea com
pozitorul despre operă ; de 
aceea o iubea el atît de mult ! 
Uvertura pe care o scrisese pen
tru premieră nu i-a satisfăcut 
exigențele. Urmărind să antici
peze prin uvertură conținutul 
operei, căreia trebuia să-i cre
eze un frontispiciu simfonic 

cărui justă întrebuințare și eco
nomisire trebuie să se îngrijea
scă fiecare. Și Matei Marin se 
îngrijește sistematic, zi de zi. 
Este cunoscut în secție ca u- 
nul din tinerii care realizează 
cele mai multe economii (de la 
începutul anului a înscris în 
contul său personal circa 2.000 
lei), care a creat un dispozitiv 
de găurit țevile suportului în
călzitor de la troleibuse, ceea 
ce, în afara economiei pe care 
o aduce, a făcut suportul mai 
aspectuos, de mai bună calitate.

Dar despre mulți cursanți se 
pot spune lucruri asemănătoare 
Strungarul Gheorghe Ilie îm
preună cu un coleg de muncă 
a făcut o inovație care a modi
ficat caseta troleibusului, adu- 
cînd o economie de circa 9 000 
lei; Cocoș Marin — unul din 
cursanții fruntași — a econo
misit circa 300 kg metal; Mi- 
trana Ion. da produse numai 
de bună calitate.

— Felul in care muncim în 
producție — încerca să sinteti
zeze unul din participanții la 
discuția noastră — este cea 
mai bună dovadă că ne-am 
însușit politica partidului nos
tru. Dar 
mâți cu 
însușite 
dta o

nu numai atît. Inar- 
cunoștințele politice 
la cerc putem exer- 
înfluență bună și 

asupra celorlalți tineri din sec
ție. lată, de pildă, o dovadă : 
pentru a-i ajuta pe tineri cu 
mai puțină experiență în pro
ducție să ajungă la nivelul 
fruntașilor am creat de curînd 
— în cinstea celui de al lll-lea 
Congres al partidului, o brigadă 
de tineret. Nu putem încă vorbi 
de rezultatele ei, dar cu sigu
ranță că ne vom atinge țelul 
propus...

Rodind răspunsurile tinerilor 
legate îndeosebi de sarcinile pe 
care partidul le pune în fața 
industriei, nu înseamnă că ei 
nu s-au referit și la celelalte 
domenii ale vieții noastre poli
tice și economice, dovedind ctt 
de aproape le sînt sarcinile tra
sate de partid, cit de răspunză
tori se simt pentru înfăptuirea 
lor.

— Eu mă străduiesc să a- 
jung un bun muncitor — spu
nea Ion Dragomir, un tînăr abia

lată în fotografie cițivo tineri din codrul cercului tinerilor naturaiiști din comuna Dâbuleni, re
giunea Craiova. Ei asculta cu atenție explicațiile pe care le dâ profesorul de științe naturale cu 

privire la funcționarea microscopului.
Foto : N. STELORIAN

FESTIVAL BEETHOVEN

strins legat de starea sufletească 
a personajelor centrale, de mo
mentele cruciale ale acțiunii, 
Beethoven a purces la compu
nerea unei noi lucrări de acest 
gen care a deschis premiera, tn 
1806 scrie încă o uvertură, mai 
demnă de ideea pe care o întru
chipa spectacolul.

— Aceasta din. urmă este, deci 
a treia, cu alte cuvinte „Leonora" 
nr. 3, pe care o vom asculta. 
Bar în ce constă legătura ei cu 
spectacolul ?

— Trebuie să știm că opera 
preamărește dragostea și spiritul 
de jertfă ale unei femei, Leo
nora, care reușește să-l scape de 
la moarte pe soțul ei, Florestan, 
întemnițat pe nedrept, de către 
un crud guvernator — Pizarro. 
Legătura uverturii cu opera nu 
constă numai în faptul că redă 
simfonic atmosfera unor scene, 
ci în acela că citează, reproduce, 
din materialul ei melodic.

— Este, după oițe înțeleg, o 
lucrare cu caracter programatic.

— Sigur ; in introducerea ei 
lentă sint evocate intonațiile tin- 
guitoare ale monologului lui 
Florestan care zace ferecat în 
lanțuri ; semnalele de trompetă 
ce se aud la un moment dat ca 
de departe amintesc scena în 
care gornistul închisorii anunță 
sosirea lui Don Fernando, acela 
care va dispune eliberarea lui 
Florestan și pedepsirea crudului 
Pizarro, iar mișcarea furtunoasă 
ce încheie uvertura înfățișează 
bucuria libertății, a triumfului 
dreptății împotriva silniciei. 
Opera Leonora este pătrunsă de 
un suflu protestatar demn de 

eșit de pe băncile școlii profe
sionale — și consider aceasta 
una din principalele mele înda
toriri de utemist, de om care 
urmează cuvîntul partidului- 
Dar în același timp am consi
derat ca o datorie a mea să-mi 
ajut familia care trăiește la 
țară să înțeleagă justețea poli
țaii partidului nostru de trans
formare socialistă a agricultu
rii. Despre problema aceasta 
am învățat și la școală și in 
cercul politic. Nu odată mi-am 
imaginat cum va arăta satul 
nostru cînd va fi complet co
lectivizat. Și nu odată am dis
cutat cu părinții mei despre a- 
cest viitor luminos. Iar cînd pă
rinții au intrat în întovărășire 
a fost una din cele mai fericite 
zile din viața mea..

Este greu să redai tot ce au 
spus tinerii în această discuție. 
Pentru că ei au vorbit și de 
sarcinile ce le revin în apăra
rea cuceririlor noastre revolu
ționare și despre grija partidu
lui pentru ridicarea nivelului 
de trai al poporului, despre po
litica externă de pace pe care 
o duce statul nostru Șî despre 
faptul că ei urmează în viața 
lor personală îndemnul partidu
lui, străduindu-se să trăiască 
demn, frumos, civilizat. Dar 
mai greu este să redai atmos
fera în care s-a desfășurat dis
cuția. Pentru că tinerii au vor
bit cu căldură, cu dragoste des
pre partid, despre ceea ce re
prezintă partidul pentru fiecare 
dintre ei. Nici n-aș putea găsi 
o încheiere mai bună pentru 
rînduriie de față decît cuvîntul 
unuia dintre tineri.

— In partidul nostru credem 
aceea îi urmăm fiecare 
— spunea strungarul 
Constantin Tot ee a fă- 
face partidul o face spre 
clasei muncitoare, spre 
întregului popor. Și dacă

șl de 
cuvînt 
Marin 
cut și 
binele 
binele 
în cerc ne străduim să înțele
gem profund politica partidului 
nostru, o facem pentru a o pu
tea traduce mai bine, mai re
pede m viață.

M. VIDRAȘCU

Dirijor George Georgescu
pana compozitorului care nu s-a 
putut împăca cu realitățile a- 
păsătoare, retrograde ale epocii 
lui.

— Știu că Beethoven a dntat 
cu ardoare eroismul : Prometeu, 
Coriolan, Egmont, Leonora sint 
cîteva exemple. în centrul con
vingerilor despre viață și lume 
ale compozitorului se situează 
imaginea eroului care iubește 
mai presus de orice dreptatea, 
libertatea, care este gata să se 
jerfească pentru ele dînd vieții, 
prin luptă și voință, o nouă în 
fățișare, rosturi mai bune și mai

Avancronica 
muzicală

drepte. In Simfonia a 9-a pe care 
o vom auzi in continuarea com 
certului, compozitorul renunți 
insă la înfățișarea unei persona 
lități eroice. Pentru ce ?

— In ea Beethoven și-a pro
pus să înfățișeze imaginea ome 
nirii luptătoare, unită in aceeași 
pulsație de inimă, în aceleași 
ginduri. In epoca revoluției fran
ceze, evadind din „lumea mare 
a aristocrației", muzica devenise 
însuflețitoarea maselor, tovarășa 
lor. Viața de concert se democra 
tiza. Caracterul social avea să 
fie însușirea fundamentală a sim 
fonismului beethovenian. Pe cul
mile ei, creația genialului com
pozitor nu se putea limita la vo-

Lc biblioteca Grupului școlar profesional „Steagul Roșu" din Orașul Sta.'in, vin zilnic nu
meroși elevi.

Foto : P. PAVEL

înaltă prețuire adusă 
unui carnet de comsomol

(Unmare din pag. l-a)

l-a creat pe minunatul său erou 
literar Pavel Koreeaghin.

Paralel cu munca de 
creație, scriitorul a folosit toate 
căile pentru a participa lă 
viața obștească, pentru a se 
simți în front. Citea cu înfrigu
rare presa, urma fără frecvența 
cursurile Facultății de . marxism - 
leninism, întreținea o strinsă 
corespondență cu nenumăreți 
tineri și adeseori adresa prin 
rari:n comsomoliștitor chemări 
înflăcărate la luptă pentru 
slujii ea patriei.

Aminti nd u-^și cum și-a petre
cut scriitorul ultimele lun| din 
viață, cînd era perfect conști
ent de apropierea morții, tova
rășa Ostrovskaia ne-a povestit 
nenumărate amănunte care a- 
glindesc frumusețea morală. zgu- 
duitoqre a eroului. Scriitorul, care 
se grăbea să trăiască, care în
cerca să cîștige de lq viață zile 
și ceasuri în plus de muncă

cile instrumentelor. Glasul, vo
cea omenească, solistă și corul 
— reprezentând colectivitatea — 
vin să se adauge orchestrei. 
Ideea de a uni vocile cu ansam
blul simfonic îl urmăresc de 

multă vreme pe autorul Simfo
niei a 9-a.

— Cunosc o fantezie pentru 
nian, cor și orchestră de Beetho
ven. Este anterioară ?

— Da. A fost scrisă in 1808, 
deci cu 16 ani înainte de a 9-a. 
în finalul ei auzim o melodie 
foarte înrudită cu tema princi
pală, așa numitul refren al bucu
riei, din ultima simfonie.

— Ce cuvinte folosește finalul 
simfoniei ?

— Soliștii vocali — un cvartet 
alcătuit din două voci feminine 
și două bărbătești — și corul 
mixt, pe patru voci, cîntă pe 
versuri extrase din „Oda bucu
riei" de Schiller, marele scriitor 
contemporan lui Beethoven.

— Poate fi înțeles finalul 
vocal — orchestral al simfoniei 
ca un fel de cantată ?

— S-ar putea.
— Dar de ce nu este de sine 

tătător. de ce este precedat de 
liște părți simfonice ?

— Simfonia este o lucrare al
cătuită, de obicei, din patru ca
pitole. Pentru prima oară în is
toria muzicii, Beethoven leagă 
iceste părți întro desfășurare 
supusă unei idei centrale.

— Bănuiesc că e o referire la 
Simfonia a 5-a, străbătută de la 
un capăt la celălalt de un motiv 
caracteristic, așa numitul „motiv 
al destinului".

— întocmai. 

pentru a avea timp să-și 
termine opera înainte de moarte, 
nu se lăsa copleșit nici măcar 
o singură clipă de drama sa, 
el se îngrijea în permaneță să 
stimuleze munca și voia bună 
a tovarășilor din jurul sau. Ma
mei, pe care o iubea și o res
pecta nespus, încerca să-i alun
ge durerea, încred întind-o că 
se simte admirabil, împărtă- 
șindu-i rezultatele muncii sale 
de creație din ziua respectivă 
sau înveseli nd-o cu tot felul de 
glume. Secretarei sale, căreia 
îi dicta lucrările direct la ma
șină, îi procura cărți de litera
tură pentru ca ea să nu se plic
tisească in timp ce el depunea 
eforturi supraomenești ca să 
elaboreze într-o fanmă aproape 
definitivă unele episoade. Cînd 
în ultima fază a bolii părasește 
SociuL und.e ny avea șă șe mai 
întoarcă nicipdațâ, el adresează 
prietenilor și familiei sale cu
vinte de îmbărbătare, asigu- 
rîndu-i că ere să revină curînd 
șă asculte împreună foșnetul 
vîntului trecînd prin iarbă și 
prin chiparoși sau taraful pasa
relelor in zori de zi. Așa era Ni
kolai Ostrovski. Chiar după 
moarte, sriifarul prin eroul său 
Ravel Koreeaghin, cu car*  se 
asemăna pînă la indentltate, a 
rămas alături de tovarăși. 
Pavka Koreeaghin a fost prie
ten drag al Zoiei Kosmode
mianskaia, el prin exemplul său 
a dat forță morală multor comso
mol iști în timpul Marelui Răz
boi pentru Apărarea Patriei. 
Astăzi, prin cele 13 milioane de 
exemplare ale romamului. „Așa 
s-a călit oțelul41, el cutreieră 
lumea șl-șl găsește pretutindeni 
prieteni.

Din însemnările grăbite râ
mase în jurnqlul ostgșilor că- 
zuți în timpul celui de-al doilea 
război mondial, din nenumărate 
exemplore de romonului „Așa 
s-a călit oțelul", purtate in ra
nițele ostaș Hor roșii, străpunse 
de gloanțe, spulberate de focul 
exploziilor, înțelegi ce minuni 
poate săvwși si după moarte 
omul core s« ded ea cu trup șl 
suflet cauzei partidului.

Printe-e esemenee viață, 
kerfai Ostrovski a încărcat 
glorie modestul său comet 
Comsomol.

Atmosfera eroică o cosei 
Soci umple surietuf _ 
rului de o nețărmurită admirație 
pentra emul care a găsit in el 
resurse obt oe bogete pentru 
a se ridica deasupra cruntei 
sale nenorociri per so note și de 
a-și dărui cu ardoare pînă în 
ultime dipo a vieții tot ceea 
ce avea mai bun. luptei pentru 
triumfal cauzei scumpe a 
comunismului.

Ni. 
de 
de

vizita to ■»

—>■ în Simfonia a 9-a avem de 
a face cu vreun astfel de motiv ?

— Nu ! însă la începutul ul
timei părți se confrunta o serie 
de elemente anterioare, reluate 
din, celelalte mișcări : motive 
eroice, agitate, ori liniștite, me
ditative. Iată deci că finalul e 
strins legat de părțile celelalte, 
apare ca o sinteză și o încoro
nare a lor.

Chemarea baritonului : „Prie
teni !,.. Haideți să cintăm un 
cîntec plin de farmec, de foc 
înălțător"... opune forțelor trecu
tului, suferințelor și năzuințelor 
lui neîmplinite — bucuria de
plină. Este bucuria înfrățirii 
omenirii, intonată năvalnic sau 
elevatt imnic, ce va răsuna din 
toate piepturile, din toate ins
trumentele. Este supremul me
saj umanist adresat de Beetho
ven posterității.

Remarcabilul compozitor so
vietic D. Șostakovici scria că 
Beethoven „a întruchipat ca ni
meni altul vechiul vis al popoa
relor despre pace, visul despre 
libertate și frăție, De aceea, in
fluența lui Beethoven este atât 
de puternică, de aceea aparține 
el lumii întregi, tuturor acelora 
cărora le este scumpă fericirea 
și libertatea popoarelor**.

Titanul simfoniei nu a aparți
nut numai epocii lui. Forța dez
lănțuită a creației sale nu s-a 
istovit, nu a părăsit pămintul 
odată cu moartea compozitoru
lui. Ea asaltează fără încetare 
conștiința umanității, pînă cind 
din lume vor fi izgonite forțele 
întunericului, reacțiunii.

EUGEN PRI6OPE

Conferirea titlului 
de „Doctor Honoris 

Causa**  in științe 
filologice, prof. dr. 

Jean Sarrailh, rectorul 
Universității din Paris

Miercuri la amiază a avut loc 
în aula Universității „C. I. Par- 
hon" festivitatea conferirii titlu
lui de ,.Doctor Honoris Causa" in 
științe filologice, prof. dr. Jean 
Sarrailh, rectorul Universității 
din Paris.

Au fost de față llie Mur gules- 
cu, ministrul învățămintului și 
Culturii. Atanose Joja, președin
tele Academiei R. P. Romine, 
Mihail Ralea. președintele In
stitutului romin pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, acade
micieni, membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romine, mem
bri ai corpului profesoral al 
Universității „C. 1. Parhon", stu- 
denți. precum și reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au luat parte Jacques Emile 
Paris, ministrul Franței la Bucu
rești și membri ai Legației 
Franței.

Prof. Gh. Mihoc. membru co
respondent al Aeademiei R. P. 
Romine, prorectorul Universită
ții .,C. I. Parhon", a salutat pe 
prof. dr. Je.an Sarrailh subliniind 
valoroasa sa activitate științifică, 
precum și contribuția sa la dez
voltarea relațiilor culturale ro- 
mîno-frenceze.

în aplauzele asistenței, prof. 
Gh. Mihoe a inminat prof. dr. 
Jean Sarrailh diploma de ,JJoc- 
tor Honoris Cqusa" al Universi
tății ,,C. I. Parhon".

După ce a mulțumit pentru 
înaltul titlu ce i-a fost conferit, 
prof. dr. Jean Sarrailh a subli
niat printre altele că între po
poarele francez și romîn există 
de mulți ani legături prietenești, 
multilaterale. însăși prezența mea 
aci — a spus el — este o expre
sie a dorinței noastre călduroase 
ca legaturile culturale și priete
nia dintre cele două țări și po
poare să se întărească din ce inpoare să se întărească din ce 
ce mai mult.

★

Ministerul învățămintului 
Culturii a oferit miercuri

F
.............. t. , la 

amiază. Ic Casa universitarilor, o 
masă cu prilejul vizitei în țara 
noastră a prof. dr. Jean Sarrailh, 
rectorul Universității din Paris.

*
Jacques Emile Paris, ministrul 

Franței la București a oferit un 
dineu cu ocazia prezenței in Ro- 
minia a prof. dr. Jean Sarrailh.

(Agerprei)

In curind
pe ecranele Capitalei

O producție a studioului 
cinematografic „București"

se extrag in total 18 numere

Mesajul delegațiilor sindicale 
care ne-au vizitat țara 

către Conferința la nivel înalt
de afilierea sindicală internațio
nală, sindicatele și oamenii mun
cii de pretutindeni doresc fier
binte pacea. De aceea, ei au 
salutat plini de speranță înțe
legerea între șefii guvernelor 
celor patru mari puteri cu pri
vire la intîlnirea de la Paris, de 
la care popoarele cer și aș
teaptă să aducă un aport im
portant în rezolvare» probleme
lor vitale de care depinde con
solidarea păcii în lume și viito
rul fericit al omenirii.

Alăturîndu-ne opiniei publice 
din lymea intreagă, cerem Con
ferinței la nivel înalt să tină 
seamă de glasul popoarelor și 
să acționeze pentru realizarea 
unei depline destinderi în rela
țiile internaționale, pentru co
existență pașnică între toate 
statele și rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea tra
tativelor.

Alături de oamenii muncii din 
lumea întreagă, cerem Confe
rinței la nivel înalt să depună 
toate eforturile pentru realiza
rea unui acord in problema ger
mană și înlăturarea oricărui pe
ricol de reînviere a militarismu
lui german, pentru adoptarea 
unui plan progresiv de dezar
mare generală, totală și contro
lată, pentru Încetarea experien
țelor nucleare și instaurarea li
nei păci trainice t« lumea În
treagă".

Delegațiile sindicale de peste 
hotare, care la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor 
din Republica Populară Romină 
au participat la sărbătorirea zi
lei de 1 Mai, în urma unui 
schimb de păreri au hotărît să 
trimită un mesaj Conferinței la 
nivel înalt, care se va deschide 
la 16 mai la Paris.

Mesajul va fi transmis Gonfe. 
rinței de delegația Confe
derației Generale a Muncii din 
Franța și delegația Uniunii Sin
dicatelor Confederate ,.Force Ou- 
vriere“ din regiunea parisiană.

Dăm în continuare conținutul 
mesajului:

„Delegațiile sindicale de pe
ste hotare care au participat 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai 
la București și reprezentanți ai 
Consiliului Central al Sindica
telor din Republica Populară 
Romină împărtășesc unanim pă
rerea că în epoca noastră este 
posibilă instaurarea unui cli
mat de coexistență pașnică în
tre state cu sisteme sociale di
ferite și de colaborare rodnică 
între popoare. Eliberarea ome
nirii de povara înarmărilor și 
utfhzarea in scopuri pașnice a 
uriașelor resurse materiale și 
umane destinate în prezent sco
purilor militare, va deschide în
tregii lumi perspectiva unui 
viitor luminos.

Indiferent de rasă, convingeri 
politice sau religioase, indiferent

INFORMAȚII
în cursul zilei de miercuri eu 

părăsit Capitala delegațiile sin
dicale din Algeria. R. P. Bulga
ria. R. Cehoslovacă, R. P. Chi
neză, R. P. F. Iugoslavia, 
P. P. Ungaria, Uniunea Sovie
tică, care 1a invitația Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Rotnînă au participat la 
sărbătorirea zilei 
țara noastră.

de 1 Mai în

Primirea
ministrul Afacerilor Externe al R.P. Romîn*

ambasadorului Turciei de către

Miercuri. 11 mai, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Ro- 
mîne, Avram Bunaeiu, a primit 
în audiență pe ambasadorul

Fiecare brigada — 
un colectiv fruntaș

(Urmare din pag. I-a)

tru_ evitarea orieărer defecțiuni, 
pentru realizarea piesei cu mi
nimum de material și în mini
mum de țimp. La o altă oră 
tehnică, pildă, muncitorii ce! 
mai buni vor face o demonstra
ție practică a felului cum își or
ganizează lacul de muncă. Pe 
baza acestei demonstrații se vor 
purta discuții, se vor trage con
cluzii.

O formă concretă, practică 
de ridicare a tuturor tinerilor 
din brigăzi la nivelul fruntașilor 
o constituie și întrajutorarea.

In cadrul d >5 cu ț iei tinerii au 
arătat de pilda că |c secto
rul II, cele 10 brigăzi au 
fost la început organizate la 
tntimplare. Unele din ele cuprin
deau un număr foarte mare de 
fruntași, tar altele un număr mare 
de tineri mai slab pregătiți. 
Efecte e negative aie unei astfel 
de organizări s-au văzut și in 
organizarea întrajutorării. Acolo 
unde brigăiHe erau lipsite de 
muncitori cu o incită calificare 
profesională, spre exemplu la 
sectorul II pre lucra re-mecanică, 
practic nu a fost posibilă nici 
organizarea unor schimburi de 
experiență. Și invers, unde in 
brigăzi existau muncitori cu o 
înaltă calificare, aceștia și-cu 
împărtășit experiența, cunoștin
ței acumulate, ajufcind la ridica
rea muncii fiecărui t*nâr  din bri
gadă.

— La noi — au spus în cadrul 
discuției tinerii din brigada co
munism dui losif Cristof - pro
centul admis de rebuturi a scă
zut în ultimele săptămîni ale 
lunii aprilie cu 20 le sută și da
torită faptului că am organizat 
întrajutorarea tovărășească.

Și pentru că au văzut din ast
fel de exemple din munca bri
găzilor conduse de comuniști, 
efectele pozitive ale întrajuto
rării, organizațiile U.T.M. au 
început sâ ia măsuri pentru ex
tinderea întrajutorării tovără
șești în muncă. Mulți tineri au 
arătat în mod concret cum 
a fost organizată și ce roade a 
dat întrajutorarea în brigăzile 
lor. lată de pildă ce a spus 
Ion Platan, responsbilul unei 
brigăzi de la strung arie.
- Pentru ca să realizam pro

duse de calitate, sâ obținem 
economii nu la un mod îptîm- 
plater și vremelnic, ei organizat 
și continuu, noi am reorganizat 
brigăzile în așa fel ca forțele

VIO-

Le pleaare delegațiile au feet 
conduse de membri ai Prezidiu- 
lui Consiliului Central al Sindi
catelor, activiști ai sindicatelor.

★
Delegația Consiliului Central 

al Sindicatelor din R. P. Romînă 
care a participat la sărbători
rea zilei d« 1 Mai în R. P. Un. 
gară s-a înapoiat tn Capitală.

(Agerpree)

extraordinar și plenipotențiar al 
Turciei ța București, Izzet Aksa- 
lur, în legătură eu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acredL 
tare, 

fiecăreia dintre ele sâ fie ert 
mai omogene. în cadrul brigă
zilor am organizat ajutora- 
rea tovărășească a celor mai 
puțin experimentați dintre tineri. 
Cum am înțeles noi întrajutora
rea ? In primul rînd întrajutora
rea înseamnă sâ ajutam pe ti
nerii mai slab pregătiți, sâ le ex
plicăm cunoștințele, metodele de 
munca ale muncitorilor fruntași. 
Dar întrajutorarea nu este nu
mai o acțiune unilaterală, nu în
seamnă că muncitorul fruntaș 
trebuie să-i explice, sâ-l învețe 
pe cel mai slab pregătit iar a- 
cesta să stea pasiv și, cum se 
spune, să i intre pe o ureche 
și să-i iasă pe alto. întrajutora
rea înseamnă ca tinerii sâ so
licite acest ajutor, sâ manifeste 
interes, sâ asculte, sa învețe din 
experiența muncitorului fruntaș. 
De aceia, ne-i om încercat sâ 
folosim critica împotriva celor 
care deși munceau mai slab, nu 
învățau din experiența muncito
rilor fruntași.

Cînd la sectorul de prelucrare - 
mecanică Ovidlu Chiru, Carol 
Henț, Nicolae Pop și alți tineri, 
deși li s-a pus la îndemînă aju-> 
torul muncitorilor fruntași, expe
riența acestora, nu învățau și 
continuau să nu folosească din 
plin cele 480 minute sgu erau 
delăsători și dezordonați la lo
cul de munca, în brigăzi s-a 
luat atitudine imediat împotriva 
acestora. Atitudinea aceasta a 
colectivelor brigăzilor i-a de
terminat pe tinerii Indîsclp'linațl 
sâ se îndrepte.

In discuția responsabililor 
brigăzilor de tineret din uzină s-a 
dezbătut în afară de practicile 
bune folosite pînă acum pentru 
ridicarea muncii tuturor brigăzi
lor la nivelul unor colective frun
tașe in întrecere și despre alte 
aspecte ale muncii brigăzilor 
cărora pînă în prezent organi
zația U.T.M, nu le-a dat su
ficientă atenție.

S-a arătat, de pildă, ca pînă 
acum brigăzile n-ay folosit în 
măsura în care trebuie expe
riența muncitorilor vîrs-tnici. In 
brigăzile de la sectorul III mon
taj, de la tâblărie și chiar în 
cele de la sectorul II prelucrare- 
meconicâ, sînt cuprinși foarte 
puțin muncitori vîrstnici cu înalta 
califica ne. In brigada de la tur
nătorie condusă de comunistul 
losif Criștof și în alte brigăzi 
unde există muncitori vîrstnici, 
spiritul de răspundere, atmosfe
ra, efervescența creatoare în 
muncă este mai puternică. 
De aceea organizațiile U.T.M. 
din sectoarele amintite sub în
drumarea organizațiilor de partid 
trebuie să se îngrijească ca în 
cel mai scurt timp brigăzile de 
tineret să cuprindă pe aei mai 
buni dintre muncitorii vîrstnici ai 
uzinei.

Din această discuție, organi
zația U.T.M. de la Uzinele „U- 
nirea“ din Cluj a tras impor
tante concluzii privind mobiliza
rea ținaratului la sporirea con
tribuției acestuia la îndeplinirea 
angajamentelor luate în întrece
rea socialistă în cinstea celui 
de-al lll-lea Congres al P.M.R. 
Pe baza concluziilor trase, orga
nizația U.T.M, a luat măsuri 
privind întărirea organizatorică 
mai temeinică a brigăzilor, pri
vind ridicarea calificării tineri
lor, și în mod special privind 
organizarea ajutorării tinerilor 
mai slab pregătiți din brigăzi,



De peste hotare
In preajma conferinței

la nivel înalt
Discuții 

la Casa Albă
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WASHINGTON 
preș). — Agențiile

11 (Ager- 
americane de 

presă anunță că la 10 mai pre
ședintele Eisenhower a discutat 
cu vice-președinte-le Nixon și se
cretarul de stat Christian Her- 
ter măsurile pentru pregătirea 
conferinței la nivel înalt. Purtă
torul de cuvînt al Casei Albe 
a refuzat să precizt’ze dacă a 
fost luat în discuție și. cazul a- 
vionului american doborît dea
supra teritoriului sovietic. Parti
ciparea vice-președirrtelui Nixon 
la această conferință, spune co
respondentul France Presse, a 
fost determinată de hotărîrea pre- 
ședintelui Eisenhower de a fi în
locuit de Nixon „dacă conferința 
se va prelungi peste un anumit 
termen".

Declarația guvernului 
R. D. Germane

BERLIN 11 (Agerpres). — 
La 11 mai la Berlin a avut loc 
o ședință a Camerei Populare 
a Republici Democrate Germa
ne. Otto Grotewohl. președintele 
Consiliului de M niștri al R- D. 
Germane, a făcut o declarație 
guvernamentală.

O. Grotewohi a relevat că 
forțele iubitoare de pace ale po
porului german văd în R. D. 
Germană statul care conduce 
lupta împotriva militarismului 
german și a planurilor lui a- 
g-esive. De la conferința de la 
Paris, a declarat în continuare 
O- Grotewohl. așteptam in pri
mul rînd ca ea să ne dea po
sibilitatea să asigurăm pacea Și 
să punem capăt politicii revan
șarde. Numai pe o bază pașnică 
și democratică, a subliniat e', 
se poate găsi și se poate asi
gura calea sp-e reuniiicarea po
porului german.

Referlndu-se la planul popcru. 
lui cu privire la problema Ger
maniei, prezentat de C.C. sl 
F.S.U.G., O. Grotewolil a rele
vat că acest document arată ca
lea spre crearea unei Germa” ii 
democratice și iubitoare de pace.

Populația R. D. Germane și 
întregul popor german așteaptă 
ca la conferința la nivel Înalt 
să se ajungă la un acord cm 
privire la încheierea Tratatului 
de pace cu Germania și la con
vocarea conferinței de pace in
tr-un viitor apropiat-

Situația anormală din Berli
nul Occidental, a continuat 
O. Grotewohl. nu poate sâ e- 
xiste veșnic și să amenințe pa
cea în Germania și în Europa- 
De aceea, a declarat ei. aștep
tăm ca conferința la nivel înalt 
să facă inofensivă această bom
bă cu acțiune intîrziată și să 
garanteze munca pașnică a oa
menilor muncii din R. D. Ger
mană. Guvernul R. D Germa
ne, a arătat O- Grotewohl, a 
subliniat in repetate rinduri că 
este gata să garanteze statutul 
orașului liber Berlinul Occiden
tal și libertatea legăturilor Ber
linului Occidental cu restul lu
mii.

In continuare. O. Grotewohl 
a declarat că guvernul R. D. 
Germane est® de asemenea de 
acord cu o soluționare provizo
rie a problemei Berlinului Oc
cidental pentru a risipi îndoie
lile care se ivesc în tarile oc
cidentale în legătură cu proble-

MOSCOVA. - La 11 nui 
părăsit Moscova pTeclnd ;

a 
------------------------T-------- spre 
S.U.A., Nina Popova, președinta 
Prezidiului Uniunii asociațil or 
sovietice de prietenie și relații 
culturale cu țăril^ străine, pre
ședinta Comitetului femeilor so
vietice. în urma invitației preșe
dintelui asociației americane 
„Teatrul Național și Academia 
de dramă" Robert Dowling și 
a Consiliului național al 
lor din America.

feme.-

PEKIN. — Agenția 
Nouă anunță din Hanoi

China 
------- ------ — -------- că la 
11 mai la Hanoi au avut loc tra
tative între premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. ’ 
Ciu En-lai, și primul 
al R. D. Vietnam, Fam 
Dong.

Tratativele au decurs într-G 
atmosferă prietenească.

Chineze, 
ministru 

Van

VARȘOVIA. La Invitația Parti, 
du!ui Muncitoresc Unit Polonez 
a sosit la 10 mal la Varșovia 
o delegație a Partidului Comu
nist Chinez, condusă de Bo l-bo, 
membru supleant al 
Politic al Comitetului 
al P. C, Chinez,

Biroului 
Central

PARIS. — După cum 
din Conakry, agenția

enunț ă 
_ _ ____France 
Presse, președintele Seku Ture, 
luînd cuvîntul la conferința acti
vului partidului democrat din 
Guineea, care a avut loc la Co
nakry, a comunicat că un Tri
bunal popular, creat tn mod spe
cial pentru a judeca procesul 
participanților la complotul anti
statal descoperit recent, a con
damnat 19 complotiști la moarte 
dintre care opt în contumacie, 
iar pe alțî 22 la muncă silnică 
pe tiermen variind între 15 și 20 
ani. Printre cei condamnați sînt 
străini și cetățeni ai Republicii 
Guineea. Seku Ture a declarat 
totodată că organele securității 
au lichidat încă un complot an
tistatal descoperind încă un de
pozit de arme în apropierea ora. 
șuiul lukunkun, situat tn regiu
nea frontierei guineezo-senega- 
lezo.

Intensa activitate 
la Paris

PARIS 11 (Agerpres). — Co
respondență specială : Prepara
tivele in rederea marii conferințe 
care va incepe Luni dimineața la 
Palatul Elysee sint in toi. După 
toate probabilitățile ședințele 
conferinței la nivel înalt vor fi 
închise. Cu toate acestea aproxi
mativ 3.000 de ziariști, radio
reporter i și reporteri fotografi 
din toate colțurile lumii și-au 
anunțat pină acum prezența la 
Paris in timpul acestei importan
te confruntări. Acum, la citeva 
zile înainte de începerea confe
rinței, ziariștii care se află deja 
la Paris încearcă s'i tragă din 
pregătirile tehnice care se fac in 
vederea conferinței concluzii re
feritoare la modalitatea desfășu-

traducerea în

speranțele pe

ma prestigiului în cazul asen
timentului lor la 
fapt a propunerii de a se crea 
un oraș liber.

Ocupîndurse de ... 
care populația R. D. Germane 
le pune în apropiata conferință 
la nivel înalt, O. Grotewohl a 
arătat că rezultatele acestei 
conferințe sînt menite să con
tribuie la asigurarea păcii In 
Germania și in întreaga lume. 
El a spus că conferința la ni
vel înalt ar putea să însărci
neze cele două state germane 
să semneze un acord cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală In Germania

In legătură cu faptul că la 
conferința șefilor de guverne, 
paralel cu problema dezarmării, 
vor fi discutate problemele în
cheierii unui Tratat de pace cu 
Germania și normalizării situa
ția din Berlinjl Occidental, este 
de dorit — a spus O. Grote
wohi — ca Ia această conferin
ță să fte prezenți rtprezen.anți 
ai celor secă state germane-

Deputății :□ Camera Popu
lara a R. D. Germane au a- 
doptat în u^aniT.rute o rezo’.u- 
ție ia care apr «oa declarația gu
vernului R D-G- in legătura cu 
conferința la nivel înalt și tn- 
sârcinează guvernul RD-G. sâ 
aducă la cor
șefilor gme"nek>r celor 
pater, pjscul de v 
pjbUxi Democrate < 

e a. Re-

Pentru legalizarea Partidului Comunist 
și amnistie generală în Grecia

rării ei. La reședința președinte
lui Franței au fost pregătite cele 
trei „mese rotunde" ale conferin
ței : masa cu diametrul de 3 
metri în jurul căreia se vor în
truni șefii de guverne ai celor 
patru mari puteri, masa mai ma
re (cu diametrul de 4 metri) la 
care vor putea Iun loc alături de 
ei și miniștri afacerilor externe și 
în sfîrșit o a treia masă in jurul 
căreia se vor putea așeza și con
silierii delegați lor.

Principala atenție a ziariștilor 
se îndreaptă asupra perspective
lor apropiatei conferințe. A fost 
ascultată cu interes comunicarea 
făcută de un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Exter
ne al Franței, care și-a exprimat 
convingerea ci această conferință 
se Va desfășura sub auspicii fa
vorabile.

De pretutindeni vin știri refe- 
ritoare la atitudinea activă a u- 
nor cercuri dintre cele mai dife
rite care doresc succesul confe
rinței de la Paris. Marți seara un 
grup de 50 de deputați laburiști 
de stingă, printre care se numă
ră Tom briberg, Barbara Castle, 
Richard Crossman fi Koni Zillla- 
cus, au depus în Camera Comu
nelor o moțiune în legături cu 
conferința. Ei cer conducătorilor 
celor patru mari puteri să sem
neze un acord cu privire la * *"•  
terzicerea exploziilor nucleare 
experimentale, si se angajeze că 
nu vor lua inițiativa folosirii a- 
cestor arme, să dea reprezentan
ților lor în Comitetul celor zece 
țări pentru dezarmare directive 
comune în vederea realizării unei 
dezarmări generale controlate, să 
semneze un pact de neagresiune 
între cele două mari grupări de 
state din Europa erei nd o zonă 
dezuiomizată sub control interna
țional și altele.

ATENA 11 | Agerpres). —.
Presa din Grecia publică ape
lul Comitetului Central ai Par
tidului Comunist din Grecia, 
adresat guvernului, parlamen
tului și partidelor politice din 
țară, in care cere legalizarea 
partidului și amnistie generală. 
In apel se arată că in ulumii 
12 ani în Grecia s-au petrecut 
serioase schimbări. Oameni care 
in pefoada războiului civil se 
aflau in tabere adverse iși dau 
mina și cer partidelor și condu, 
ceri; politice a țării să contri
buie d.n toate poterile la res
tabilirea ordinei constituțio
nale și a unei vieți democratice 
nortraie in Grecia. Aproape toți 
lidera partidelor pol.tice și alți 
fruntași ai v.ețsi publice și po
litice au sub'.niat ia reoetate 
rinduri că pen'.Ti rea' zarea a- 
cestui scoc trebuie anu ate le
gile și decretele speciale d n 
perioada anormală ș; să se ri
dice intere.;;a asupra funcțio
nării legai, a Partidului Co
munist din Grec a. ceea ce coo- 
stitnie o nrem.să necesară pen
tru restabilirea anei vieți de
mocratice normale in Grecia.

Cerere, de mutare a legilor 
speciale este ș: mai actuală da
torită non situat:: rnlemat ouă
le. care trebuie sâ exercite o 
influentă extrem de ser-oasă a- 
S'jc-a viitorului tuturor țări’-er.

O expresie elocveotă a aces
tor tend;n<e internaționale este 
intflnirea de la Washington a 
lui N. S. Hrușciov. primai mi
nistru al Lmunt Sovietice, ra 
Dwight Eisenhowe-, președin
tele S.U-A. și celelalte progre
se, contacte și intitairi pe sca
ră internațională, precum și bo- 
tărirea cu privire la corn oca rea 
In luna mai a conferinței ia 
nivel inalt

Pentru ca Grecia — deși o 
țară mică — să poată juca un 
rol substant al in efortunie co
mune îndreptate spre destinde
rea internațională și spre pare, 
manifestînd inițiative pozitve 
in Balcani și in regiunea Mă
rii Mediterane și, pe de alta 
parte, să folosească la maxi
mum situația internațională fa
vorabilă care s-a conturat, în
deosebi pentru refacerea ei r- 
conomică și ridicarea nivelului 
<le trai al poporului, este nece
sar să se 'îndepărteze din viata 
internă a țârii toate obstacole'e 
care împiedică unirea și mobi
lizarea tuturor forțelor națio
nale pentru înfăptuirea acestui 
țel sfînt. Unul dintre cele mai 
serioase obstacole este și men
ținerea interzicerii activității 
legale a Partidului Comunist 
din Grecia.

Atit experiența țării noastre 
cit și a altor țări ne învață că 
pentru normalizarea situației 
care a dus la scindare nu 
există decit o singură cale recu-

Agenția .Associated Press «nun- 
ța ieri ei primul ministru Mac
millan r« face joi o declarație în 
Camera Comunelor in legături 
cu conferința la nivel înalt. Po
trivit acestei agenții „el r« des
chide o dezbatere generali asu
pra problemelor internaționale, 
al cărei scop principal este de 
e-i permite să plece la conferin
ța la nivel ixoit bisuiadu-se pe 
sprijinul Parlamentului britanic 
pentru poxițza pe cere • r« 
adepta in ceea ce pmește unele 
problema actuale de -n part anii 
vbmV" •

eT»- 
gene-

spune 
in re

ci 
cele

care 
să

noscuta ca singura cale 
entâ și anume amnistia 
rală.

P. Q din Grecia se 
în apel — și-a exprimat 
peta.e rinduri convingerea 
toate schimbările, de la 
mai mici pină la cele mai radi
cale, pot și trebuie să se pro
ducă pe ca’-e pașnică, fără răz
boi civil, cu condiția sâ se res
pecte voința poporului și sâ se 
asigure acea situație în 
toți grecii, fără excepție, 
aibă posibilitatea de a-și păs
tra concept i le și covingeri e de 
a-și răspîndi concepțiile și idei
le prin mijloace politice, fără a 
le impune altora cu forța.

Apelul arată că încercările 
ce a calomnia și de a nimici 
Partidul Comunist dm Grecia, 
ideologia înî. trimiterea frun
tașilor partidului in fața tribu- 
rui’-hf nHtar ne baza acuza
te necinstite de spionai, nu
mai pentru apartenența kr la 
P. C. din Grecia, s-au dovedit 
a fi ou mimai dăunătoare na- 
țmnii, d și sterile din finet 
de vedere pract:r. Nu poate fi 
■Mat nn partid care ia vir
tutea necesității isterice este 
exponent a’, intereselor vita’e 
ale clasei mănătoare și ale 
poporule: muncitor.

Apehiî es e senna! din îasâr- 
cîaarea Corr tetiiri Ceatral al 
Partidohi. Conuast dia Gre
cia, de președirtele Comitetului 
Centrai, A^nstoios Groaos. a forat

în orașul francez Ajaccio a ovut loc de curind o mare demonstrație, la care a participat aproa
pe întreaga populație. Demonstranții s-au pronunțat Împotriva experiențelor cu armele nucleare.
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Studenților din R. Cehoslovacă le sint asigurate condiții tot mai bune de învățătură, lata-i pe 
studenții unul institut politehnic în amfiteatru, audiind un curs.

Culegere 
de materiale 

despre activitatea 
„Tinerei Gărzi"

La Krasnodon s-a dat pu
blicității o culegere de mate 
riale despre activitatea glo
rioasei organizații comsomo- 
liste din ilegalitate „Tinăra 
Gardă“ care a acționat în 
orașul minier Krasnodon 
(Ucraina) în perioada ocu- 
paț.ei hitleriste.

Documentele din arhivele 
gestapoului, amintirile unor 
partizani, rude și prieteni ai 
membrilor „Tinerei Gărzi- 
ilustrează nemuritoarea faptă 
de vitejie a acestor tineri 
dintre care multi și-au jert
fit viața pentru fericirea oa
menilor.

Declarația unor 
studenți 

indonezieni
După cum transmite agen

ția Antara. la 10 mai studen
ții Institutului tehnologic din 
Bandung au adoptai o decla
rație de protest împotriva 
demonst'ațiior militare ale 

tari time militare olan-
de

flotei 
deze în apele Irlani 
Vest.

Ia declarație, studenții In
stitutului tehnologic se ad*e-  
sează tuturor studenților din 
Indonezia și pnpnruix indo
nezian chemindu i si 
rească unitara ș: sâ 
fice vigilența și capacitatea 
de apărare a patriei.

Dorința de pace 
a tinerelului britanic 

va fi exprimată 
la Paris

Fraudei*  
ambasadorului 

sudcoreean 
în Japonia

O parte

TOKIO 11 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse. la 10 mai amba- 
5odorul Coreii de Sud in Japo
nia, Iu Tai Ha, a fost nevoit 
să-ți prezinte demisia ca urmare 
a descoperirii unor mari frauda 
de care s-a făcut vinovat în tim
pul exercitării misiunii sale di
plomatice in capitala Japoniei. 
Potrivit agenției, coreenii care 
locuiesc în Japonia au dezvăluit 
d ambasadorul sud-coreean a 
reușit m stringi o acere conside
rabili de aproape 20 milioane 
dolan ficznd, printre altele, tra
fic de vise de călătorie in Co
reei le Sad. .4 ■&««&>ral sud- 

și-a isunșit de asemenea 
din fundurile alocate de 
Coreii de Sud, cw care 
speculă ea basiber.

Opinia publică mondială condamnă acțiunea 
de spionaj a avionului american

Declarafia lui A. 
la conferința de presa

Gromiko 
de la Moscova

MOSCOVA 11 (Agerpres).— 
TASS transmite! La 11 mai la 
Moscova a avut loc o conferință 
de presă a zariștilor sovietici 
și străini în legătură cu pătrun
derea in spațiul aerian al Uni- 
inki Sovie.ice a unui avion a- 
mer.can în scopuri diversio- 
msce și de spionaj. Cu acest 
c. ..ej A. Uromîko, ministrul Afa
ceri ..r Externe al U.RS-S., a 
făcu; o declarație.

Conferința de presă a avut 
kc in Parcul de cultură și o- 
dihnă „Gorki- din Moscova 
unde au fost aduse sfărîmătu- 
r.te av onului american doborît 
de trupeie sovietice 
ia reg.unea orașului 
o-a Urai.

Andrei Gromiko a 
p-evocarea a fost săvirșitâ 

de rachete 
Sverdiovsk

sovieio- 

JUlTaC-i
L.R.S.S. < 
din 7 ma

de Stat „î 
fost calificata ia modul corespuu 
zător ia nota adresată de gu 
vernul sovietic guvernului 
SUAA

Acum a fost dată publicității 
cea de-a traa declarație oficia-

ne ai

,3

a

lâ a S.U.A. ia legătură cu a- 
ceeași aobiesi — declarația 
secretari. de stat. Herter. 
„Pentru a caracter za această 
declarație a conJorâtemlui de
părta meatului diplomatic al 
S.U A-, ch-ar și cuvîntul „ci
nic**  ar fi prababii. prea deli
cat* 4, a spus A- A. Gromiko.

Declarația hij Herter. a sp'J*  
A. A. Grotr.io. 
nou că iacâkarea 

confirmă din 
suve-iTrîăț’i 
f-oat:

a 
al- 
cu

altor state, spionajul șl diver
siunile sînt proclamate în Sta
tele Unite ale Americii drept 
politică de stat.

încălcarea provocatoare 
inviolabilității teritoriale a 
tor state înseamnă un joc
focul, constituie unul din cele 
mai primejdioase aspecte ale 
echilibristicii în pragul războiu
lui, a declarat A. A. Gromîko.

Pe acești oaspeți nepoftiți „îi 
vom intîmpina așa cum poporul 
sovietic i-a întimpinat totdeauna 
pe agresori și din avioanele 
care se vor încumeta să pătrun
dă din nou in interiorul fron
tierelor noastre, nu vor rămîne 
decit sfărimături" a declarat 
A. A. Gromiko. „Iar cei ce-și 
pun bazele de pe teritoriile lor 
la dispoziția avioanelor care ne 
violează frontierele să știe că 
daca asemenea provocări se vor 
repeta Uniunea Sovietică va ști 
să facă inofensive aceste baze", 
a sous A. A. Gromiko.

Gromiko a combătut afirma
țiile sec.-eia*ului  de stat al 

«v.oaDe- 
scopuri de 

Ter.’.oriului
ne

5 L-A. că patruuderea av 
k>r americane in 
provocare,, deasupra 
Uniunii Sovietice nu vor aduce 
prejudicii apropiatei conferințe 
la nivel înalt- „S-ar putea cre
de, a spus el. că oamenii de 
stat din S.U-A. consideră că 
sarcina conferinței la nivel 
înalt nu ar consta in reglemen
tarea problemelor internaționale 
arzătoare, ci în discutarea me
todelor celor mai perfecționate 
de spionaj pe care statele re
prezentate la conferință le vor 
folosi unul împotriva altuia și 
în general acelor mai eficiente 
mi’.oace existente pentru a crea 
o atmosfera de ostilitate și pen
tru a încorda și mai mult si
tuația internațională”.

Ministru! Afacerilor Externe 
a. L.R.S.S. a subliniat că Uni
unea Sovietică se prezintă la 
conferința de la Paris „cu inima 
curată, cu intenții bune și nu-și 
va precupeți eforturile pentru a 
se obține acorduri reciproc ac
ceptabile**.  Dar, firește a spus 
Gromiko succesul conferinței 
nu depinde numai de Uniunea 
Sovietică.

Apoi A. A. Gromiko a răspuns 
la întrebările corespondenților
sovietici și străini.

★

MOSCOVA II (Agerpres). — 
TASS transmite: Președintele 
Consiliului de Miniștri al 
L.R.S.S., Nikita Hrușciov a vi
zitat in cursul zilei de miercuri 
expoziția specială din Parcul de 
cultură și odihnă „Gorki- din 
Moscova unde sint expuse sfări- 
măiunle avionului militar ameri-

WASHINGTON (Ager
pres). — TASS transmite: In 
cadrul conferinței de presă care 
a avut ioc la 11 mai, D. Eisen
hower. președintele S.U.A.. a 
făcut o declarație în legătură 
cu avionul american de spionaj, 
subliniind „necesitatea" activi
tății de spionaj, îndreptate îm
potriva Uniunii Sovietice. Acti' 
vitatea de spionaj a declarat el, 
este neplăcută dar este o nece
sitatea vitală.’

Pentru a justifica zborurile a- 
mericane în scopuri de spionaj, 
președintele S.U.A. a repetat 
explicația dată anterior de se
cretarul de stat Herter.

Eisenhower a declarat de a- 
seinenea că la conferința de la 
Paris Statele Unite vor prezen
ta din nou vechea lor propu
nere cu privire la „cerul des- 
ch:s“, motivînd că acest lucru 
este necesar pentru Statele 
Unite ca să aiba siguranța că 
partea adversă nu pregătește 
un atac prin surprindere.

In încheierea declarației sale, 
Eisenhower a subliniat că inc- 
dentul cu avionul nu trebuie să 
abată atenția de la problemele 
reale ale situației internaționale

fost întrebat ce va între- 
Uniunea Sovietică pentru

a spus

El a 
prinde 
a se pune la adăpost împotriva 
unor astfel de zboruri provoca
toare aile avioanelor americane 
de pe teritoriile altor țări.

Guvernul sovietic,
A. A. Gromiîko, speră în mod 
sincer că după cele ce s-au în
tîmplat cu ultimul avion ameri
can. statele respective vor trage 
concluzii cuvenite care de data 
aceasta vor fi juste și lucide. 
Guvernul sovietic, a subliniat 
A. A. Gromiko, nu intenționează 
să ia nici un fel de măsuri de 
natură să complice situația. Dar 
dacă unele state vor continua să 
acționeze așa cum au acționat 
pină acum, adică vor permite ca 
de la baze’e lor să se efectueze 
zboruri deasupra teritoriului no- 
tru, Uniunea Sovietică va fi ne
voită așa cum a spus N. S. Hruș. 
ciov, să lovească aceste baze.

La întrebarea ce fel de proces 
va fi intentat pilotului Powers 
și cînd va avea loc acest proces, 
Gromiko a declarat că ancheta 
facă nu s-a terminat și după în
cheierea ei se va lua hotărîrea 
cxespu r.zătoare.

Referindu-se la propunerea gu
vernului S.U.A, cu privire la 
„cerul deschis**,  * A. A. Gromiko 
a arătat că această propunere 
corespunde intereselor serviciului 
de spionaj militar american. El 
și-a exprimat părerea că în Oc
cident există tot rnai puțini sim- 
patizanți ai acestei propuneri. Se 
înțelege că Uniunea Sovietică nu 
a putut accepta propunerea 
S.U.A. cu privire la „cerul des
chis-. Cerul deasupra Uniunii 
Sovietice este închis și va fi și 
de acum înainte bine închis, a 
spus A. A. Gromiko.

Răspunzînd la mai multe alte 
întrebări, A. A. Gromiko a spus 
că cercurile largi ale populației 
din S.U.A. condamnă acțiunea 
agresivă americană și există 
motive să se creadă că în rîndu- 
rile poporului american domnește 
o puternică stare de spirit în fa
voarea conferinței la nivel înalt 
și a reglementării pașnice a pro. 
blemelor internaționale nerezol
vate.

La conferința de presă au 
participat aproximativ 500 de 
corespondenți sovietici și străini.

★

can doborît și echipamentul pilo- 
tului-spion.

Corespondenții care au fost de 
față l-au solicitat pe conducăto
rul guvernului sovietic să răs
pundă la o serie de întrebări.

Nikita Hrușciov a răspuns a- 
mănunțit la toate întrebările puse 
de corespondenții sovietici și 
străini.

actuale care vor fi d’'scutate 
la conferința la nivel înalt de 
la Paris. Dintre aceste pro
bleme, a spus președintele, face 
parte dezarmarea, problema 
germană, inclusiv problema Ber. 
linului, și întregul ansamblu al 
problemelor privind relațiile 
dintre Est și Vest.

Răspunzînd la întrebările co
respondenților cu privire la du
rata conferinței la nivel înalt, 
Eisenhower a declarat că este 
dispus să rărninâ la conferință 
a ti ia timp cit o vor cere in
teresele cauzei.

Revenind la incidentul cu a- 
vionul, unul dn corespondenți 
l-a întrebat pe președinte cc 
poate comunica despre zborurile 
sovietice cu caracter de spio
naj deasupra țărilor occiden
tale. Eisenhower a răspuns ferm 
că avioanele sovietice nu au 
săvirșit nici un zbor de acest 
fel deasupra Amrricii.

Corespondenții I au întrebat 
apoi pe Eisenhower ce părere 
are despre vizita sa în Un’unea 
Sovietică în lumina actualelor 
evenimente. Eisenhower a decla
rat că nu intenționează să con
tramandeze această călătorie.

Convocarea Plenarei 
Ci Ci a! Pi Ci Ui Si
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : Se anunță în 
mod oficial că la 13 iulie 1960 
va fi convocată Plenara Comite
tului Central al P.C.U.S, care 
va discuta modul în care se în
deplinesc hotărîrile Congresului 
al XXI-l?a al P-C.U.S. cu privire 
la dezvoltarea industriei, trans
porturilor și la aplicarea în pro
ducție a celor mai noi realizări 
ale științei și tehnicii.

La plenară vor fi prezentate • 
gerie de rapoarte referitoare la 
această problemă.

La Leningrad 
a început baterea 

noii monede 
sovietice

LENINGRAD 11 (Agerpres). —1 
TASS transmite : La monetăria 
din Leningrad a început baterea 
noii monede divizionare a că
rei emisiune a fost prevăzută 
prin hotărîrea C. C. al P.C.U.S. 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Culoarea monedelor a rămas 
aceeași. Specialiștii au creat, 
după numeroase experiențe, un 
metal atît de durabil îneît de
senele de pe monedă să nu se 
șteargă zeci de ani.

• WASHINGTON. OgKndind 
nemulțumirea membrilor Con
gresului S.U.A. în legătură cu 
eșecul suferit d.e spionajul ame
rican, senatorul Eugene Mc 
Carthy (democrat din partea 
statului Minnesota) a propus 
oficial înființarea unei comisii 
speciale mixte a Senatului și a 
Camerei Reprezentanților ale 
Congresului S.U.A. în vederea 
anchetării întregii activități a 
Direcției Centrale de Investi-1 
gații.

Această stare de sjpirît din 
Congres s-a manifestat și în 
cursul întîlnirii secrete a lide
rilor celcr două partide din Se
nat și Camera Reprezentanți
lor cu secretarul de Stat Ch. 
Herter și Allan Dulles, șeful 
Direcției Centrale de Investi
gații.

• NEW YORK După cum 
anunță corespondentul din Van
couver al agenției Associated 
Press, feldmareșalul Montgomery, 
care se află in Canada, a dat un 
interviu, în cate referindu-se la 
zborul avionului american de 
spionaj deasupra teritoriului 
U.R.S.S. a declarat că „în mo
mentul cînd toată lumea tinde 
spre stabilirea unui climat de 
înțelegere, apare ca o culme a 
demenței faptul ci Statele Unite 
au admis asemenea zboruri-.

„Prin asemenea incidente, a 
spus el, nu putem întări relațiile 
de prietenie. Este foarte regre
tabil că aceasta s-a întîmplat 
acum, cînd ne aflăm pe drumul 
slăbirii încordării în întreaga 
lume**.

• WASHINGTON. — Agen
ția United^ Press International 
anunță că Clarence Cannon, 
președintele Comisiei pentru a*  
locații a Camerei reprezentanți
lor, a declarat că „avionul spion 
al S.U.A., doborît în Uniunea 
Sovietică la 1 mai, întreprindea 
un zbor din seria aprobată de 
Casa Albă și cunoscută dinainte 
de membrii de frunte ai Con- 
gresului4*'  Cannon a recunoscut 
răspunderea autorităților S.U.A-, 
adăugind la declarația Depar
tamentului de Stat faptul că 
organele guvernamentale și le
gislative sînt. într-un lei sau 
altul, implicate.

Dezvăluirea cinică a practici
lor spionajului american a tre
zit o puternică indignare în 
S.U-A. și în întreaga lume. Ja
nes Reston relatează în „New 
York Times**  că .,1a Departa
mentul de Stat au început să so
sească știri despre reacțiile din 
rîndul diplomației în legătură 
cu incidentul cu avionul de spio
naj și că toate acestea au fost 
nefavorabile**.  „Poziția morală 
a S.U.A. a fost știrbită", scrie 
cu neliniște ziarul „Star‘‘ din 
Washington. „Aci nu se ascun
de că prestigiul Statelor Unite 
a fost subminat", scrie „New 
York Herald Tribune**,

• STOCKHOLM. Sîmbăta 
trecută a fost o zi grea pentru 
conducătorii politicii externe a- 
merica.ne, scrie ziarul burghez 
„Goteborgs Handels-och Sjo- 
larts Tidning".

Intr-un articol de fond ziarul 
social-democrat ,,Ny Tid“' scrie: 
Nu încape îndoială că întîm- 
piarea cu avionul american 
este cit se poate de prostească 
și periculoasă îndeosebi acum, 
cu citeva zile înainte de confe
rința la nivel înalt.

• TOKIO. La 10 mai. la șe
dința Comisiei speciale pentru 
examinarea noului „tratat de 
secu-itate" japonoamerican, de
putatul socialist R. Nisimura a 
declarat :

Dacă avioanele „Lockhead 
U-2 ‘ vor încălca spafiul aerian 
al Uniunii Sovietice și aceasta 
din urmă va da o lovitură îm
potriva bazelor din Japonia, va 
fi prea tirziu să se ceară eva
cuarea acestor avioane din Ja
ponia. Guvernul, a spus el in 
continuare, ia drept bune de
clarațiile părții americane că 
avioanele „Lockhead U-Z‘ care 
staționează pe aerodromuri din 
Japonia nu vor fj folosite pen
tru a te scopuri in afară de ob
servații meteoro ogice Coman
damentul forțelor aeriene mili
tare americane din Japonia nu 
oferă nici o garanție in această 
PrLVnț2: Această ««“’tie. a 
sublimat Nisim-ura, nu micșorea
ză cituși de puțin neliniștea po
porului japonez.


