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Țesătoarea Ioana Dincâ de la uzinele „7 Noiembrie" din Capitala, candidată in clege- 
rile pentru Marea Adunare Națională (circumscripția electorală 7 Noiembrie) discutind

cu un grup de tinere muncitoare care la 5 martie vor vota pentru prima oară.
Foto: AGERPRES
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Ieri s-a deschis

a Uniunii Asociațiilor Studenților
din R. P. Romînă In continuarea lucrărilor au început discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate.Au luat cuvintul delegații Gheorghe Tache (Timișoara), Dumitru Șerban (București), Rodica Vulpe (Cluj), Ion An- ghel (București), Dumitru Daba (Timișoara). scriitorul Marcel Breslașu, Ion Lemnete (București), Ispas Moțiu (Iași), Florin Chiriac (București).Apoi tov. Ion Anghel, președintele comisiei de validare, a prezentat raportul acestei comisii.După-amiază la reluarea lucrărilor, s-a dat citire telegramei adresate de Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine celei de-a IlI-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților.Participanții la Conferință au intimpinat cu puternice a- plauze textul telegramei, ova- ționind pentru Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central, in frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej.In continuarea discuțiilor pe marginea rapoartelor prezentate au luat cuvintul: Leonida Roșu (Craiova), Mihaly Matei (Cluj), Ileana Cotru- baș (București). Izu Weisman (Lași). Nicolae Stan (București). Maria Moga (Cluj), Ion Chițoiu (București), Tănase Frincu (Brașov), Aurel Ne- gucioin (Cluj), Ionasz Terezia (Tg. Mureș), acad. Ștefan Mii cu, secretar-prim al Academiei R. P. Romine, Dan Iacobesca (Timișoara), Veronica Rujoiu (București), prof, univ. Ion Creangă, rectorul Universității .Al. I. Cuza“ din Iași. Ion Stoica și Marin Tă- năsescu (București).Lucrările conferinței continuă.

ÎN ÎNTÎMPI NAREA 
ALEGERILOR

Excelenței Sale
Domnului SEKU TURE

Președintele Republicii Guineea
Cor.akry

Tineri candîdafi ai F.D.P.

Prieten 
al artiștilor 

amatori

Confruntând cu oiafa
me să iubească (la 18 ani —

Tinerii muncitori și țărani 
muncitori, membri ai formației 
de teatru a Casei raionale de 
cultură din Șitnleu, făceau re
petiție cu piesa „Fata tatii cea 
frumoasă".

— Abia zilele trecute am în
ceput repetițiile, așa că prea 
mult să nu așteptați de ia noi 
- încercă Traian Albu să previ
nă unele observații critice din 
partea oaspetelui.

Noul venit, musafir in fapt de 
seară, s-a împrietenit repede cu 
acest mănunchi de tineri. O 
prietenie spontană, sinceră. 
Omul căruia tinerii interpreți ii 
oerecu sfatul, îi împărtășeau 
năzuințele lor artistice era 
Eugen Țuguiec, tinăr actor ta 
Teatrul de Stat din Oradea. I! 
cunoșteau fie din spectacolele 
in care lrau văzut jucind, fie 
din cronicile teatrale din ziarul 
regional sau de la concursurile 
artiștilor amatori unde el era 
membru al juriului...

— Cu această piesă vrem să 
dăm spectacole prin satele ra
ionului. Dorim cu toții să jucăm 
in așa fel incit să contribuim la 
convingerea acelor țărani, care 
n-au pășit încă pe drumul agri
culturii socialiste, că muncind 
in colectivă viața lor va fi alta, 
traiul mai îmbelșugat. Intre ti
nerii colectiviști și familiile lor 
nu-și vor mai găsi loc certurile 
pentru zestre, pentru moștenire.

Cînd a fost in comuna Bu- 
teni, tinerii i-au spus :

— Să mai veniți pe la noi, to
varășe. Vă asigurăm că sfatu
rile pe care ni le-ați dat acum 
vor prinde cît mai curind viață 
pe scenă. La a>l Vl-lea concurs 
regional al formațiilor artiștilor 
amatori de teatru noi vom avea 
un cuvint de spus...

PETRE BRATU

Toți aveau cam 18 ani.
Unii depășeau vîrsta cu cîteva 

luni, sau un an, un an și ceva. 
Dimpotrivă, Tiberiu Chiș va fi 
de felicitat pentru această su
perbă vîrstă abia la 25 februa
rie. Cu 10 zije înainte de ale
geri: Tibi, ești un băiat noro
cos 1

Și avînd toți cam 18 ani se 
aflau, în acea geros-însorită di
mineață de duminică la Casa 
alegătorului nr. 8 din Satu- 
Mare. Nu se cunoșteau toți intre 
ei Știți, chiar intr-un oraș mic 
cum e Satu-Mare, nu chiar toți 
cei de 18 ani se cunosc între ei. 
Dacă fiecare urmează altceva I 
Tiberiu sau colegul său de școală 
Acs Sandor sînt elevi în ultima 
clasă a liceului „Mihail Emi- 
nescu" ; Irina Paul studiază zo
otehnia la Centrul școlar agri
col. Augustin Lupu, Vaier Tarță 
sînt viitoare cadre ale Uzinei 
„Lnio“ — învață la școala profe
sională a acestei uzine, unul 
pentru a ajunge proiectant, al
tul, strungar. Și ața mai depar
te. Prin urmare nu se cunosc. 
Diferențe — am văzut Dar toți, 
intr-un fel sau intr-altul, înva
ță Toți sînt foarte proaspeți ce
tățeni ai republicii. Și toți au 
venit să asculte o prelegere pe 
o temă care le stă la inimă: 
..Profundul democratism al sis
temului nostru electoral".

Era o atenție sensibilă, în fe
lul în care țineau capul, puțin 
înainte, de parcă ar fi fost fruc
tul greu la marginea unei ra
muri subțiri. Era o atenție sen
sibilă, pentru că acești băieți și 
aceste fete, oferind în lumina fe
restrelor desenul unor profiluri 
fragede, urmăreau în conținutul 
prelegerii ceva din esența vieții 
lor. Poate n-avuseseră încă vre-

mai e timp !) sau să trăiască 
altă serie de evenimente sufle
tești capitale. Dar știau destule, 
văzuseră, aflaseră suficient de 
multe lucruri ca să poată con
frunta cuvintele vorbitorului ea 
realitățile noastre.

Și totul avea ecou. „Dezvolta
rea rapidă a economiei socia
liste... „producem în 11 săptă- 
mîni mt în întreg anul 1938..., 
produse noi, variate... creșterea 
clasei muncitoare... calificarea ti
neretului..." Vaier Tarță sau 
Lupu Augustin, oșan de pe la 
Negrești, confruntau rapid. își 
cunosc școala, își cunosc biogra
fiile, știu că la „Unio" se pro
duce utilaj minier, utilaj pentru 
industria chimică, utilaj pentru 
căile ferate, și cite altele. Știu 
că ei învață pentru a ști să 
muncească acolo — că urmează 
să intre în rîndurile clasei mun
citoare. Totalul ? Exact. Irina 
Pani confruntă și ea. „Avîntul 
agriculturii... creșterea nivelu
lui de trai al țărănimii munci
toare..." își amintește de casă, 
de cei șapte frați, de hectarul și 
jumătate care trebuia să-i țină 
pe toți și nu putea să-i țină, de 
ieșirea la liman pe care a ofe
rit-o socialismul — întovărăși
rea, drumul mai departe, spre 
colectivă își amintește de ma
teriile învățate la școală, zooteh
nia, mecanizarea, organizarea 
muncii, își amintește de prac
tica la G.A.S. Vertiș și de sfatu
rile, în sfîrșit competente pe 
care, în vacanță, le-a dat ma
mei. Irina ascultă, face confrun
tarea: „Exact". Tiberiu Chiș e

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. 3-a)

FIECARE
(Continuare în pag. 3-a)

Mecanizatorii Mereu Gheorghe 
șl ton T. ton efectuează ulti
mele retusăți to rnătoa rele ce 
peste puțină vreme vor stră
bate cSfriptrrite de to GAS. 

Petrești, fețjitfned ArȘjej.
Foto» AGERPRES

In uzina noastră — Uzina 
.Republica" din Capitală — 

fiecare tînăr munoitor, inginer 
sau tehnician, de la primul pînă 
Ia ultimul, învață, este încadrat 
într-o formă de ridicare a pregă
tirii sale profesionale Cum am 
ajuns la aceasta ?

în activitatea organizației 
U.T.M. din uzina noastră, pro
blema ridicării calificării tineri
lor a fost socotită sarcina nr. 1. 
Și în anii precedenți tinerii noș
tri au fost încadrați în forme de 
ridicare a calificării profesionale, 
învățătura nu are însă limite, 
tehnica avansează, economia na
țională se dezvoltă și trebuie să 
adaugi, Ia cunoștințele pe care 
le ai, altele care să te ajute să 
lucrezi mereu mai bine. în aten
ția noastră a stat în primul rînd 
explicarea necesității învățăturii, 
a ridicării continue a calificării 
profesionale, convingerea tineri
lor de această necesitate. în 
fiecare secție au fost organizate 
adunări generale U.T.M în ca
drul cărora li s-a vorbit tineri
lor despre perspectivele de dez
voltare ale uzinei, despre sarci
nile pe care partidul le pune în 
fața uzinei noastre. Am urmă
rit să-i facem pe tineri să vadă 
cu ochii viitorului, noul laminor 
modem care se va instala în u- 
zina noastră, noua mașină de în
dreptat țevile, să-și imagineze 
procesul de producție după in

troducerea unor fluxuri tehnolo
gice de mare randament, intr-un 
cuvint am urmărit să-i facem 
pe tineri să simtă răspunderea 
ce-i așteaptă, să se convingă că 
fără a învăța, fără a-și îmbogăți 
în permanență cunoștințele nu 
vor putea face față cu succes sar
cinilor trasate de Congresul 
partidului.

Evident, nu e însă suficient 
numai să-i convingi și să-i faci

în numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine șl al meu personal, vă felicit călduros cu ocazia realegerii dv. în funcția de președinte al Republicii Guineea și vă urez totodată noi succese în activitatea dv. consacrată luptei pentru prosperitatea statului gui- neez independent și apărarea păcii.Profit de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile prietenești existente între țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre.
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine

Un aspect t - soia Cc-te-'-tel. (Agerpres)
TELEGRAMĂ

Celei de-a IlI-a Conferințe 
a Uniunii Asociațiilor Studenților 

din R. P. RomînăGomKetul Centrai al Partidului Muncitoresc Romîn șl Guvernul Republicii Populare Romine salută călduros delegați, la Conferința Uniunii Asociațiilor Studenților și prin ei> pe toți studenții din țara noastră.Tinerii atlați azi pe băncile facultăților se vor găsi miine în rîndurile celor care dau viață mărețului plan de desăvirșlirc a construcției socialismului elaborat de partid. Aceasta este o perspectivă înălțătoare, care însuflețește tineretul nostru studențesc în străduința sa de a-și însuși cît mai temeinic cunoștințele științifice.Școala noastră superioară are menirea să dea țării noi și numeroase promoții de intelectuali, specialiști necesari industriei și agriculturii, șantierelor de construcții și transporturilor, cadre pentru învățămîntul de toate gradele, ocrotirea sănătății, pentru instituțiile științifice și culturale, aparatul de stat. Pentru a crea condiții cît mai bune desfășurării procesului de învățămînt, muncii și vieții tineretului nostru studios, statul democrat-popular alocă mari fonduri în vederea dezvoltării învățămîntului superior, construirii de noi spații de învățămînt, cămine, cantine. In instituțiile noastre de învățămînt superior activează numeroase cadre didactice competente și devotate cauzei construcției socialismului, care muncesc fără preget pentru a transmite cunoștințele lor tineretului studios.Folosind din plin posibilitățile ce le sînt asigurate prin grija părintească a partidului, a clasei muncitoare, a poporului muncitor, studenții patriei noastre au datoria de a învăța

in centrul orașului Tirgu 
Mureș noile clădiri formează 
un ansamblu urbanistic ar
monios. In foto : blocuri noi 

în piața Stalin.
Foto : AGERPRES

TÎNĂR ÎNVAȚĂ
re al tinerilor pe baza speciali
tății, a studiilor, a experienței 
de muncă. Am stat de asemenea 
de vorbă cu șefii de ateliere și con
ducerile tehnice ale secțiilor, cu 
maiștrii de schimb și șefii de 
echipă, cu muncitorii vîrstnici, 
cei mai în măsură să cunoască 
cum lucrează tinerii, ce cunoș
tințe le sînt încă necesare. A- 
ceasta pentru că așa cum e și 
firesc, nu poți încadra pe un t>-

care au dovedit un nivel mai 
înalt de pregătire profesională 
să urmeze școala medie serală. 
La secția scule și calibre, 25 de 
tineri au fost îndrumați la cursul 
de ridicare a calificării pentru 
strungari, 5 la cursul pentru 
lăcătuși, un tînăr la școala de 
maiștri iar 14 la școala medie 
serală.

Sub conducerea organizației de 
partid, cu ajutorul permanent al

Tribuna experienței înaintate privind ridicarea 
calificării profesionale a tineretului

pe tineri să înțeleagă necesita
tea ridicării calificării profesio
nale. Trebuie să-i oferi tînăru- 
lui posibilități practice, să-1 a- 
juți în mod concret să se înca
dreze în cea mai nimerită formă 
de ridicare a calificării, care să 
țină seama de gradul său de 
pregătire, de nevoile sale. Pen
tru aceasta, trebuie să studiezi 
și să cunoști amănunțit situația 
fiecărui tînăr în parte. Acest stu
diu l-am întreprins în colaborare 
cu comitetul sindical, cercul 
A.S.I.T. și conducerea uzinei, 
sub îndrumarea permanentă a 
organizației de partid. Au fost 
întocmite, în fiecare secție, ta
bele privind gradul de califica-

năr absolvent al școlii profesio
nale în același cerc cu un tînăr 
care lucrează de 4—5 ani în u- 
zină, care și-a însușit de acum 
o bogată experiență de muncă, 
sau pe acesta din urmă cu un 
tînăr inginer. în cadrul fiecărei 
brigăzi au fost organizate con
sfătuiri în care s-a analizat pre
gătirea fiecărui tînăr în parte, 
forma cea mai potrivită în care 
să fie încadrat. în consfătuirea 
ținută în brigada condusă de 
Nicolae Ceaușu de la laminorul 
de 6 țoii, a reieșit că majoritatea 
tinerilor, 29, trebuie să urmeze 
cursurile de ridicare a califică
rii profesionale, iar 3. Vasile Ste- 
lian, Paul Bălan și Radu Toma,

comuniștilor, în colaborare ci> 
factorii de conducere din uzini 
am reușit astfel să îndrumăm pe 
fiecare tînăr către o formă con 
cretă de ridicare a calificării 
profesionale. Desigur că în ace 
lași timp uzina a creat și a asi
gurat posibilități și forme largi 
de ridicare a calificării tinerilor 
Au fost organizate astfel în uzi
nă 41 cursuri de ridicare a cali
ficării profesionale pe grade de 
calificare, și specialități, cursuri 
care-și desfășoară activitatea pe 
schimburi. Principala grijă a 
fost aceea ca ele să ofere tineri
lor posibilitatea de a învăța 
alte lucruri decît cele pe care 
le cunosc, de a-i ajuta în cu

noașterea și aplicarea tehnicii 
noi. De aceea, Ia întocmirea pro
gramelor analitice au fost an
trenate cele mai bune cadre teh
nice ale uzinei, ingineri, tehni
cieni, maiștri. Și intr-adevăr, 
programele analitice sînt acce
sibile tinerilor, cuprind noțiuni 
noi care trebuie însușite și apro
fundate. în programa de la 
cursul organizat pentru lăcătuși- 
finisaj tinerii găsesc noțiuni noi 
de matematică, de calculul roți
lor dințate, de întreținerea mași- 
nilor, în cea pentru strungari, 
elemente noi privind metodele și 
unghiurile cele mai potrivite de 
așchiere etc. Lecțiile, însoțite de 
materiale documentare și ținute 
uneori chiar la locul de produc
ție, urmate de demonstrații prac
tice, ajută mult tineretul în ri
dicarea pregătirii sale profesio
nale.

în ceea ce privește pregătirea 
inginerilor, maiștrilor, tehnicie
nilor, aceștia au fost îndrumați 
către forme corespunzătoare 
pregătirii lor profesionale : 
sesiuni tehnico-științifice or
ganizate la noi in uzină șiMIHAI MARIN 

secretar al comitetului 
V.T.M., Uzinele de tuburi 

„Republica"-București

(Continuare tn pag. 3-a)

cu perseverență și simț de răspundere pentru a deveni specialiști capabili să stea în primele rînduri ale luptei pentru dezvoltarea economiei și culturii socialiste, pentru aplicarea și înmulțirea cuceririlor științei și tehnicii contemporane.Asociațiile studențești din universități și institute au sarcina să-și sporească contribuția la îmbunătățirea activității de formare a noilor detașamente ale intelectualității noastre socialiste, să educe pe studenți în spiritul conștiinciozității și disciplinei de studiu, să se preocupe de buna folosire a mijloacelor materiale ce sînt puse la dispoziția tineretului studios.Sub conducerea organizațiilor de partid, cu ajutorul organizațiilor U.T.M. și cu sprijinul permanent al cadrelor didactice, asociațiile studențești au sarcina să educe pe membrii lor în spiritul învățăturii marxist-leniniste, să-i ajute în însușirea aprofundată a politicii partidului, să antreneze masa tineretului studențesc la o participare activă la viața politică și obștească a țării, să dezvolte la tineretul studios optimismul sănătos, entuziasmul și dragostea pentru ceea ce este înaintat și progresist, să cultive patriotismul socialist, dorința fierbinte de a fi cît mai folositor construcției socialiste, cauzei păcij și progresului.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Guvernul Republicii Populare Romine urează succes deplin lucrărilor celei de-a IlI-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților și rezultate cît mai bune la învățătură tuturor studenților din patria noastră.
Comitetul Central 

al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romine

Specialiștii rde fnîine
ai țârii

Prima senzație pe care o ai 
pătrunzînd în sala unde își 
desfășoară lucrările cea de a 
treia Conferință pe țară a 
U.A.S.R. este aceea de robus
tețe. Un aer de tinerețe, de 
voioșie și entuziasm viguros 
se degajă deschis de pe chi
purile celor cîteva sute de 
ucenici ai științei, ai învăță
turii, adunați aici. Iți vine în 
minte, de la început, fireasca 
întrebare: cine sînt tinerii
aceștia, pe cine reprezintă ei 
aici ? Răspunsul te duce către 
viitor și-ți aduce în față pei
sajul de miine al țării, minu
nat și îmbelșugat de lumină. 
Da, ei, tinerii aceștia sînt oa
meni ai zilei de mîine, sînt 
viitorii ingineri care vor tra
sa pe hîrtie și vor înălța ae- 
vea marile construcții ale so
cialismului desăvîrșit și ale 
comunismului, sînt cei care 
vor ridica știința pe noi trep
te, pe care astăzi le întrezărim 
cu surprindere, sînt viitorii 
medici care vor. apăra sănă
tatea oamenilor muncii, sînt 
viitorii profesori care vor îm
părți lumina în mintea gene
rației celei mai tinere. Văzîn- 
du-i, ascultîndu-i, înțelegîn- 
du-le idealurile legate nemij
locit de noua istorie a țării, 
simți mai aproape viitorul ță
rii, ți se prefigurează și mai 
mult lumina și strălucirea a- 
nilor ce vor veni.

Gindind astfel, înțelegi mai 
limpede și mai firesc seriozi
tatea și atmosfera de lucru a 
acestei adunări pe țară a ti
neretului studios. Cunoscîn- 
du-și viitorul, știind ceea ce 
așteaptă partidul, întregul po
por muncitor de la el, studen

tul de azi — fiu al muncito
rului, al colectivistului sau 
intelectualului dăruit cauzei 
socialismului — discută cu 
seriozitate și răspundere des
pre înalta sa menire, despre 
marea sa datorie de a învăța 
cu temeinicie, de a se forma 
ca un om cu o înaltă pregă
tire politică și profesională, 
ca un viitor constructor al so
cialismului și comunismului. 
Cuvintul lui e un raport în 
fața întregii țări, a partidu
lui, despre felul cum învață și se pregătește, e un angaja
ment solemn și grav de spo
rire a eforturilor, pentru o 
dăruire profundă învățăturii, 
învățăturii la nivelul înalt al 
cerințelor și exigențelor con
strucției socialiste, care exclu
de superficialitatea și medio
critatea. E sentimentul nobil 
al datoriei, al recunoștinței 
fierbinți față de partid, cel ce a dăruit studențimii de azi a patriei noastre un scop și un sens înalt, căruia să i se con
sacre, și i-a dăruit minunate 
și nevisate condiții de viață și 
învățătură. Cine putea în tre
cut să pășească pragul unei 
facultăți ? Fiul celui avut, cu 
visul snob al împopoțonării 
cu un titlu. Cei săraci, care 
reușeau cu ambiție și cu sa
crificii eroice să încerce să 
meargă pe căile mai înalte 
ale învățăturii, plăteau scump 
această cutezanță, li așteptau 
suferințele și umilințele, că
măruțele igrasioase, mizeria și 
foamea. Nu întâmplător, un

I. BĂIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)
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Raportul de activitate al Consiliului Uniunii Discuții la raport

Asociațiilor Studenților din R* P, Romînă
(Texte prescurtate)

prezentat de tovarășul C Burtică, președintele Consiliului U. A. S. R.

Cuvîntul tovarășului 
Tache Gheorghe 

(Timișoara)

Tovarăși,A treia Conferință a U.A.S.R. își desfășoară lucrările în condițiile unui puternic avînt în muncă al întregului nostru popor care, însuflețit de istoricele hotăriri ale Congresului al III-lea al P.M.R., a îndeplinit și depășit sarcinile primului an al planului de 6 ani, obținînd noi și noi succese în măreața operă de desăvârșire a construcției socialiste în R.P.R.Avem, dragi tovarăși, fericirea de a trăi una dintre cele mai importante perioade ale dezvoltării istorice a patriei noastre ! Urmînd cu încredere și entuziasm politica înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Român, poporul nostru, în frunte cu eroica clasă muncitoare a lichidat pentru totdeauna exploatarea omului.de către om, a creat baza economică a socialismului — măreață victorie a poporului muncitor descătușat, deplin stăpîn pe soarta sa.Țara noastră a intrat într-o nopă etapă a dezvoltării sale, etapa desăvârșirii construcției socialiste.în continuare, raportul a subliniat mărețele perspective deschise de Directivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R. în domeniul dezvoltării impetuoase a industriei și agriculturii, în domeniul creșterii continue a nivelului de trai al poporului muncitor.Referindu-se apoi înfăptuiri dobîndite șurarea revoluției raportul a scos în puternica dezvoltare pe care o cunoaște învățământul în anii puterii populare.O mare atenție acordă partidul și guvernul dezvoltării continue a învățământului superior în strînsă concordanță cu cerințele mereu crescînde ale economiei și culturii naționale, cu progresul științei și tehnicii mondiale. Aceasta se reflectă atît în creșterea numărului instituțiilor de învățământ superior cât și în creșterea numărului studenților. Dacă în 1938 existau 16 instituții de învățământ superior cu 33 facultăți, în 4 centre universitare, avem astăzi 42 instituții de învățământ superior cu 131 facultăți repartizate în 9 centre universitare. Numărul studenților care în 1960 au intrat în anul I este aproape egal cu cel al tuturor studenților României anului 1938. Raportat la 10.000 de locuitori, numărul studenților în anul școlar 1960—1961 este de 38, față de 17 cît era în 1938.Școala noastră superioară a dobîndit un conținut cu adevărat științific, strâns legat de practica construcției socialiste, călăuzit de cea mai înaintată concepție despre natură și societate — știința marxist- leninistă.O expresie a grijii partidului și guvernului pentru dezvoltarea continuă a învățământului și asigurarea unor condiții tot mai bune de desfășurare a activității acestuia sînt alocațiile bugetare considerabil sporite de la an la an.In acești ani, baza materială a învățământului nostru superior a cunoscut o largă dezvoltare. Printre obiectivele realizate în 1960, se află complexele sociale studențești din Cluj, București și Iași, labora-

la marile în desfă- culturale, evidență

toarele moderne ale Universității „Babeș-Bolyai" și ale U- niversității „Al. I. Cuza“ din Iași, reutilarea celor 80 de laboratoare ale Universității „C. I. Parhon" pentru care s-au cheltuit circa 6 milioane lei și se vor mai cheltui în 1961- încă 7 milioane lei.In 1961 vor fi date în folosință noul local al Facultății de științe naturale din București, noi săli de cursuri, laboratoare etc. în suprafață totală de peste 36.000 m p, lăr- gindu-se spațiul de învățămînt al Universității „C. I. Parhon", al institutelor politehnice din Cluj și Iași, al institutelor pedagogice din București. Timișoara și Brașov, al Institutului de mine din Petroșani etc. în acest an va începe construcția noului local al Institutului politehnic din București — modernă cetate a științei și tehnicii înaintate, prevăzută în Directivele Congresului al III-lea al P.M.R.An de an se vor înălța noi complexe sociale pentru studenți. Pînă în 1965 se vor construi cămine cu o capacitate de 15 mii locuri și numeroase cantine. Numai în anul 1961, numărul locurilor în cămine va spori cu aproape 11.000, iar la cantine cu peste 12.000.Studenții au astăzi asigurate toate condițiile unei vieți demne, eliberate de grija zilei de mîine. Aproape 65 la sută dintre studenți primesc burse, peste 62 la sută locuiesc în cămine, 65 la sută servesc masa la cantine. Ei au la dispoziție manuale, cursuri, reviste, o rețea largă de case de cultură, cluburi, baze sportive, beneficiază de asistență medicală gratuită, se bucură de reduceri de prețuri la spectacole și manifestări sportive.Raportul a scos apoi în relief contrastul dintre situația din țara noastră unde porțile instituțiilor de învățămînt superior sînt larg deschise în fața fiilor oamenilor muncii și crudele realități din lumea capitalistă unde un număr infim de tineri proveniți din păturile muncitoare pot pătrunde în facultăți. Mărețe sînt perspectivele ce se deschid în fața învățământului superior din țara noastră în următorii 5 ani! Pînă în 1965 învățământul superior va pregăti circa 54 mii de absolvenți. O deosebită atenție se va a- corda învățământului tehnic superior ; numărul total al inginerilor pe întreaga economie va ajunge în 1965 la circa 80 mii.Sîntem conștienți că aceste condiții în care învățăm și trăim, minunatele perspective ce ni se deschid sînt rodul politicii înțelepte a P.M.R., a guvernului R.P.R., rodul muncii întregului nostru popor muncitor. Exprimăm și cu acest prilej profundă recunoștință poporului, partidului și guvernului țării, pentru ceea ce au făcut ca anii denției noastre să fie ani nunați și rodnici, pentru tivitatea nobilă și constructivă ce ne așteaptă în fiecare colț al țării, unde sîntem hotărîți să dăruim întreaga capacitate de muncă, energia și talentul în lupta pentru victoria deplină a socialismului, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Populară Romînă.

volte la toți studenții sentimentul înaltei îndatoriri pe care o au nu numai față de propria lor conștiință dar și față de întreaga societate, de a se pregăti temeinic pentru a fi în măsură ca încă din primii ani după terminarea studiilor să se afirme ca buni specialiști și organizatori ai producției industriale și agricole, ca profesori și medici destoinici care să țină pasul cu ritmul impetuos al dezvoltării economiei, științei și culturii țării noastre, și, mai ales, să poată contribui din plin la continua lor înflorire.
Tovarăși,La cea de a Il-a Conferință U.A.S.R., tovarășul Gheor- _ arătat„sarcina principală ce stăaghe Gheorghiu-Dej a căîn prezent în fața învățămîn- tului superior este ca, odată cu pregătirea teoretică a studenților, să asigure o legătură strînsă a procesului de învă- țămînt cu cerințele industriei, agriculturii și culturii noastre socialiste în plină dezvoltare".In ultimii ani, asociațiile dintr-o serie de institute au organizat, pe baza inițiativelor studenților, acțiuni menite să întărească legătura pregătirii teoretice cu practica, inițiative care merită a fi studiate și generalizate.Asociațiile au datoria să a- jute mai mult conducerile institutelor și întreprinderilor în organizarea și îmbunătăți-

rea conținutului practicii, în întărirea disciplinei studenților pentru folosirea deplină a timpului rezervat practicii, în generalizarea acelor inițiative care asigură participarea directă a studenților la procesul de producție.în universități și institute pedagogice, asociațiile să sprijine rectoratele pentru a da practicii un caracter mai larg, mai apropiat de cerințele muncii de viitori profesori și activiști pe tărîmul răspândirii științei și culturii.Raportul s-a referit în continuare la o seamă de lipsuri existente în domeniul pregătirii practice a studenților.Un rol important în pregătirea unor noi detașamente de specialiști cu înaltă calificare din rîndurile clasei muncitoare — se arată apoi în raport — îl are învățământul seral care oferă largi posibilități tineretului de a învăța fără a întrerupe munca în producție. Asociațiile sînt datoare să ajute rectoratele în buna organizare a învățământului seral, să sprijine sistematic pe studenții cursurilor serale, să stabilească legături permanente între aceștia șj studenții de la cursurile de zi.Tn continuare, raportul s-a referit la sarcinile ce revin asociațiilor studenților în îmbunătățirea continuă a activității cercurilor științifice, în orientarea tematicii către probleme legate de viață.

ților,. asociațiile să-și sporească contribuția la îmbunătățirea activității educative din cămine și cantine, să organizeze cu mai multă eficiență munca comitetelor de cămin, să atragă cu mai bune rezultate masa studenților la păstrarea cu grijă a bunurilor obștești, să dezvolte în rîndu- rile acestora o opinie critică împotriva oricăror abateri de la regulile conviețuirii în comun.

Pe viitor, Consiliul U.A.S.R. va trebui să se ocupe cu mai multă grijă și atenție de condițiile materiale ale studenților din toate centrele universitare, de îndrumarea consiliilor de asociație pentru ca acestea să ceară sprijinul rectoratelor în rezolvarea operativă a sarcinilor legate de cazarea și masa studenților, precum și de organizarea în bune condiții a odihnei și asistenței sociale.
asociațiile, să sporimSă întărim continuu

capacitatea lor de mobilizare a studenților 
la întreaga viață politică și obștească

Tovarăși,

tot stu- mi- ac-

Să ne ridicăm pregătirea teoretica ți 
practică la nivelul înaltelor cerințe ale 

desăvîrșirii construcției socialisteTovarăși,Sînt vii în mintea noastră îndemnurile părintești adresate studenților de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej Ia tribuna Conferințe ne pregăti activitatea așteaptă în rii, pe vastul șantier al marilor înfăptuiri socialiste. în îmbunătățirea continuă a procesului de învățămînt, în legarea tot mai strînsă a acestuia cu practica construirii socialismului un rol deosebit l a avut aplicarea în viață a indicațiilor și îndrumărilor prețioase conținute în cuvântarea tovarășului Gheorghe Gheo-ghiu-Dej, care au însuflețit studențimea, i-au dat puternic imbold în munca de însușire a științei și culturii, au constituit și constituie un îndreptar în întreaga activitate a asociațiilor studenților.Conducerea superioară de partid și de stat, personal tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, manifestă o preocupare deosebită și permanentă pentru continua perfecționare a învățământului superior, luîn- du-se în ultimii doi ani noi și importante măsuri.Studenții țării noastre — urmând îndemnurile partidului — au muncit cu și mai multă sîrguință pentru a și însuși știința și cultura, pentru a deveni specialiști la nivelul cerințelor construcției socialismului în țara noastră.La creșterea nivelului de pregătire al studenților, o contribuție de seamă au adus și asociațiile. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în raportul - prezentat la cel de-al III-lea Congres al P.M.R., a arătat că „un rol important în educarea politică și profesională a tineretului studios îl îndeplinesc asociațiile studenților create în anii din urmă, care cuprind aproape toți studenții tării".

de celei de-a doua a U.A.S.R. de a temeinic pentru constructivă ce ne fiecare colț al ță-

An de an, crește numărul studenților promovați cu note bune și foarte bune. Anul u- niversitar 1959—1960 a promovat de aproape 95 sută dintre studenți, iar tele peste 7 obținute la mene au fost în proporție de 70 la sută.O formă eficientă de activitate a asociațiilor sînt consfătuirile profesionale de an și de grupă care au dobîndit o largă răspândire în toate facultățile.în ultimii ani, asociațiile studenților au organizat, în colaborare cu catedrele, concursuri profesionale la diferite materii de specialitate ca : fizica, mecanica, anatomia, chimia etc., în scopul stimulării interesului studenților pentru disciplinele respective și consolidării cunoștințelor.înfăptuirea vastului program de perfecționare tehnică a producției, program stabilit de Congresul al III-lea al P.M.R. pune sarcina creșterii continue a nivelului de pregătire a viitorilor cercetători științifici, ingineri, pro- iectanți, agronomi, a tuturor specialiștilor care vor trebui să folosească din plin și să ducă mai departe știința și tehnica.Amploarea și profunzimea mereu crescînde ale revoluției culturale, generalizarea învă- țămîntului de 7 ani, cu perspectiva trecerii la învățământul general de 8 ani cer continua perfecționare a pregătirii viitorilor profesori, activiști pe tărîmul culturii și științei, artiști, creatori în toate domeniile artei și literaturii.Obținerea rezultatelor bune la învățătură este condiționată de studiul individual siste- , matic, desfășurat pe întreg parcursul anului universitar, de înlăturarea completă a practicii greșite de pregătire în asalt,- în ajunul examenelor, de folosirea chibzuită a sesiunilor din ianuarie și iunie.Asociațiile trebuie să dez-

fost Ia no- exa-

Pentru formarea viitorilor specialiști în 
spiritul ideilor marxism-leninismului, cu un larg 

orizont cultural și înalte trăsături morale, 
devotați Partidului Muncitoresc Romîn, patriei 

noastre socialiste șiTovarăși, poporului muncitorculturii și artei socialiste, a valorilor culturii universale, în ultimii doi ani, pe baza sarcinilor stabilite de Conferința a II-a a U.A.S.R., mișcarea culturală și artistică de masă organizată de asociații a cunoscut o continuă creștere.Se dezvoltă permanent activitatea sportivă în rîndul studenților.In continuare raportul s-a referit la rolul important pe care-1 joacă literatura beletristică în munca de educare comunistă a tinerei generații.Asociațiile trebuie să educe studenții în spiritul prețuirii eforturilor pe care poporul muncitor le faee în scopul pregătirii cadrelor de specialiști necesare construcției socialiste, al înțelegerii datoriei de a răspunde acestor eforturi printr-o bună pregătire profesională, prin participarea lor la construcția economică și social-culturală acolo unde patria o cere, punînd mai presus de orice, slujirea intereselor generale ale poporului, în condițiile actuale dobîn- dește un rol tot mai mare judecata opiniei publice, a colectivității, formele obștești de influențare a celor ce încalcă normele de conviețuire socială. De aici decurg sarcini deosebite pentru activitatea educativă a organizațiilor obștești și, în rîndurile acestora, pentru asociațiile studenților, care trebuie să folosească tot mai mult forța educativă a colectivului de studenți. Va trebui să creăm în toate facultățile comisii de judecată tovărășească, să le lărgim a- tribuțiile punînd în discuția lor atitudinea greșită a unor studenți față de învățătură, față de normele de conduită în societate, față de bunurile obștești.în centrul muncii cultural- educative‘a asociațiilor trebuie să stea popularizarea largă a politicii partidului nostru, a mărețelor victorii obținute de poporul romîn sub conducerea partidului, a perspectivelor luminoase de dezvoltare a economiei, științei și culturii, contribuind la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tinerilor intelectuali.Asociațiile trebuie să acorde o permanentă atenție însușirii •profunde de către studenți a învățăturii marxist-leniniste, să folosească din plin posibilitățile nelimitate oferite de științele naturii, fizica, chimia, matematica pentru explicarea materialității lumii, pentru formarea gîndirii ma- terialist-dialectice a studenților care, ca viitori intelectuali înaintați trebuie să dovedească intransigență și fermitate față de concepțiile ideologice burgheze, față de orice influențe ale idealismului în știință și artă.
Să contribuim mai mult la rezolvarea proble
melor gospodărești și de asistență socială ale 
studenților, la cultivarea grijii față de avutul 

obștesc

a 
a

Rezoluția celei de-a Il-a Conferințe a U.A.S.R. a subliniat în mod deosebit sarcina asociațiilor de a contribui la cunoașterea profundă și însușirea de către studenți științei marxist-leniniste, politicii partidului nostru.Prin întreaga lor activitate, asociațiile contribuie activ la formarea conștiinței socialiste a studenților, la dezvoltarea atașamentului față de politica Partidului Muncitoresc Romîn, față de regimul democrat-popular, în spiritul prețuirii și apărării cuceririlor revoluționare ale poporului muncitor, al dragostei nemărginite față de patria noastră socialistă — Republica Populară Romînă — al dragostei față de Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, în spiritul nobilelor idei ale internaționalismului proletar.împreună cu organizațiile U.T.M., asociațiile aduc o contribuție sporită la cunoașterea și interpretarea justă de către studenți a evenimentelor politice interne și internaționale ; ele ajută la răspândirea presei Și publicațiilor periodice, organizează informări, conferințe și simpozioane pe teme politice și ideologice.Dragostea pentru patria noastră socialistă, pentru regimul democrat-popular, atașamentul deplin față de politica P.M.R., încrederea nestrămutată în victoria cauzei socialismului, moralei noi astăzi marea studenților.Rezultatele bune obținute învățătură, participarea activă, de masă a acestora la toate manifestările politice organizate de partid, de U.T.M., la întreaga viață politică și obștească a țării, participarea entuziastă alături de întregul tineret la munca patriotică, sînt expresii ale creșterii conștiinței so_ ci'aliste a tineretului studios.Un rod minunat al politicii leniniste a P.M.R., al muncii educative desfășurate de partid este frăția de neclintit dintre poporul romîn și minoritățile naționale — puternică trăsătură a unității mo- ral-politice a poporului nostru. Astăzi, în facultățile noastre, la Cluj, Tg. Mureș, Timișoara și în celelalte centre universitare, studenții, fără deosebire de naționalitate, muncesc cot la cot, înfrățiți în munca comună de însușire a științei și culturii.Un rol important în formarea trăsăturilor intelectualului înaintat, îl au îmbogățirea continuă a cunoștințelor generale, cunoașterea comorilor culturii noastre din trecut, a realizărilor științei,

trăsăturile caracterizează majoritate amereu mai de studenți la

Tovarăși,Partidul și guvernul au dat asociațiilor importante atribuții de ordin social-gospodă- resc, care sporesc considerabil rolul acestora în viața universitară. Asociațiile participă la acordarea burselor, efectuează controlul obștesc la cămine și cantine, la policlinici studențești, organizează odihna studenților, acordă ajutoare materiale.Străduindu-se să-și îndeplinească aceste atribuții, asociațiile au intensificat munca educativă în cămine, au activizat comitetele de cămine și cantine în desfășurarea con-

trolului obștesc, au inițiat diferite acțiuni și au extins inițiativele bune, ceea ce a dus la dezvoltarea simțului gospodăresc al studenților.Autodeservirea s-a extins în toate centrele universitare, contribuind la buna întreținere a căminelor și cantinelor.Asociațiile, consiliile pe centre universitare sînt obligate să participe mai activ la rezolvarea problemelor gospodărești și de asistență socială ale studenților.Este necesar ca pe baza u- nei cunoașteri mai temeinice, mai atente a condițiilor de viață și de studiu ale studen-

In perioada care a trecut de la Conferința a II-a, asociațiile s-au consolidat din punct de vedere organizatoric, cuprind în rîndurile lor pe toți studenții și un număr însemnat de absolvenți.Succesele obținute de asociațiile studenților se datoresc faptului că ele se călăuzesc consecvent după politica Partidului Muncitoresc Romîn — forța conducătoare în Republica Populară Romînă — și sînt îndrumate și sprijinite nemijlocit de organele și organizațiile Uniunii Tineretului Muncitor.Datorită dezvoltării instituțiilor de învățămînt superior, creșterii numărului de studenți, a fost necesar să fie create noi asociații și uniuni de asociații. Numărul asociațiilor și al uniunilor de asociații a crescut la 121.Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri s-au ținut cu regularitate, constituind prilejuri de analiză critică și multilaterală a activității consiliilor asociațiilor, de generalizare a experienței bune.
Studenții țării noastre—factor activ 
studențimii de pretutindeni pentru 

progres

în continuare, raportul referă la unele lipsuri munca organizatorică a asociațiilor studenților.Sarcina principală care pune în prezent în
se din
se munca noastră organizatorică este de a îmbunătăți activitatea consiliilor în toate domeniile mai ales în ceea ce privește organizarea și controlul îndeplinirii sarcinilor. îndrumarea activității delegaților de ani și de grupă pentru a spori rolul lor în munca asociațiilor. Una din problemele importante ale asociațiilor creșterea și promovarea drelor.Consiliul U.A.S.R. va bui să acorde mai multă a- tenție îndrumării necontenite a consiliilor din centrele universitare.în practica muncii noastre de pînă acum s-a dovedit că prevederile Statutului corespund cerințelor desfășurării unei activități rodnice a asociațiilor. Pe baza experienței acumulate de Ia Conferința a II-a a U.A.S.R., sînt însă necesare unele modificări la Statut pe care Consiliul U.A.S.R. le supune spre aprobare Conferinței.

ale ho- po-au

Tov arași,Punând la baza politicii lor externe principiul leninist al coexistenței pașnice, Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste luptă cu consecvență pentru dezarmarea generală și totală, demască fără cruțare planurile agresive imperialismului, apără cu tărîre cauza păcii între poare.Pretutindeni pe globstârnit un uriaș ecou Declarația și Apelul către popoarele din lumea întreagă, adoptate de Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova.Prin amploarea participării, prin importanța deosebită a problemelor abordate. Consfătuirea de la Moscova constituie un eveniment de însemnătate istorică în dezvoltarea mișcării comuniste internaționale și lupta popoarelor pentru pace, independență națională, democrație și socialism. Alături de întregul popor, studenții patriei noastre își exprimă adeziunea totală la tezele programatice, jdeile în- suflețitoare cuprinse în documentele Consfătuirii de la Moscova.Studenții țării noastre sprijină din toată inima politica internă și externă, consecvent marxist-leninistă, a Partidului Muncitoresc Romin și a guvernului Republicii Populare Române.Uniunea Asociațiilor Studenților din R.P.R. cultivă relațiile frățești cu studenții din țările socialiste, dezvoltă continuu legăturile de prietenie și colaborare cu studenții progresiști din țările capitaliste și din colonii care luptă pentru democratizarea învățământului și continua îmbunătățire a condițiilor de viață și de studiu ale studenților, pentru apărarea păcii, împotriva provocărilor agresive ale imperialiștilor, cu studenții care luptă pentru independență națională, împotriva robiei coloniale.U.A.S.R. participă activ la acțiunile organizate de U.I.S. și F.M.T.D. și dezvoltă relațiile cu organizațiile studențești neafiliate la U.I.S. adu- cîndu-și astfel contribuția la dezvoltarea cooperării, la promovarea ideii unității mișcării studențești pe platforma luptei pentru pace.Propunîndu-și să aducă o nouă contribuție la promovarea ideilor cooperării și unității în mișcarea studențească mondială, uniunea noastră va organiza în vara acestui an o conferință internațională a redactorilor presei studențești.Sprijinim cu căldură convocarea dial al Tineretului" la Moscova în tivă menită să contribuie la dezvoltarea colaborării între tinerii din întreaga lume, la sporirea eforturilor acestora în lupta pentru pace.Tovarăși,Ridicarea țării noastre pe treptele civilizației și bunăstării de azi, victoriile de zi cu zi obținute de poporul român în construcția socialistă, traiul nostru din ce în ce mai îmbelșugat le datorăm conducerii înțelepte și ferme a partidului clasei muncitoare, neobosit luptător pentru fericirea poporului, Partidul Muncitoresc Român de la a cărui înființare se împlinesc în curînd 40 de ani.Sub ochii noștri se schimbă

..Forumului Mon-acest an, iniția

social

este catre-

în lupta 
pace și

neincetat chipul porul înalță noi fabrici, noi orașe, țara întreagă este un imens șantier.Viața fiecăruia dintre noi este indisolubil legată de viața patriei! Viitorul ei prezintă calea vieții ce deschide în fața noastră,

patriei, po- uzine, noi
re- se a tuturora ; în cifrele planului de dezvoltare a economiei naționale întrezărim ziua de mhne a fiecăruia dintre noi !Pentru studenții țării noastre nu există ideal mai scump deci: acela de a participa cu toată puterea tinereții, cu tot entuziasmul, la opera istorică de desăvârșire a construcției socialiste în scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă.Peste puțin timp, la 5 martie. alături de întregul popor, studențimea noastră se va prezenta în fața urnelor dînd votul candidaților Frontului Democrației Populare, exprimând și pe această cale bucuria nețărmurită pentru viitorul luminos deschis de partid, încrederea neclintită în trăinicia regimului democrat- popular. Ei sprijină din toată inima Frontul Democrației Populare — expresia cea mai largă a unității întregului popor în jurul Partidului Muncitoresc Român.Tovarăși,Cei ce ne aflăm astăzi pe băncile facultăților, vom a- vea fericirea să facem parte din rîndurile celor ce vor participa la desăvârșirea construcției socialismului și la construirea pe pământul patriei noastre a celei mai înaintate și mai drepte societăți — comunismul.Studenții țării noastre se angajează în fața Partidului Muncitoresc Român să nu precupețească nici un efort pentru a-și face datoria patriotică de a învăța cu perseverență, de a se pregăti să devină slujitori devotați ai poporului, gata să meargă acolo unde este mai mare nevoie de ei, unde sînt hotărîți să-și valorifice cunoștințele și aptitudinile cu cel mai mare folos pentru construirea socialismului și comunismului în patria noastră !

(Text prescurtat)

Aș dori să mă refer, mai ales pentru viitoarea muncă pe șantierele construcției socialiste, asupra modului cum au muncit asociațiile studențești din centrul universitar Timișoara în special, în cel mai important domeniu de activitate — pregătirea profesională.în anul universitar trecut, procentul de promovați pe centrul universitar a fost de 96,5% față de 94,5% promovați în anul universitar 1958— 1959. Pe o linie ascendentă se situiază Institutul de Medicină, Institutul pedagogic de 5 ani, facultatea de Electrotehnică, unde studenții au promovat examenele în proporție de 97%. în actuala sesiune, în ansamblu pe centrul universitar, se constată o creștere a procentului de promovați și în mod deosebit la Institutul de Medicină și facultatea de Filologie.Din multiplele metode și forme eficiente de muncă, consiliul nostru pe centrul universitar a avut posibilitatea să selecționeze pe cele mai bune pentru a le generaliza.Am arătat că în general a crescut procentul de promovați la sfîrșitul anului universitar. Aceasta nu înseamnă însă că în toate facultățile și institutele noastre, studenții desfășoară o muncă continuă.Noi va ‘mai mult comisiile asociațiilor studenților din institute și facultăți pentru a duce o muncă politică de profunzime, pentru a cunoaște permanent situația existentă și pe această bază să se ia cele mai eficiente măsuri în vederea prevenirii unor lipsuri sau lichidării lor atunci cînd au apărutStudenții din centrul nostru universitar, însuflețiți de mărețele perspective deschise în fața poporului nostru de către Congresul al III-lea al P.M.R. vor depune toată stăruința și entuziasmul lor pentru a se pregăti ca viitori specialiști, capabili să-și aducă contribuția la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.

nent de organizația U.T.M. vom căuta să muncim mai bine, mai eficient, pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în opera importantă de formare a unor specialiști bine pregătiți, devotați cauze; partidului, a poporului muncitor.
Cuvîntul tovarășei

Vulpe Rodica
(Cluj) stu- tre- tot

noastre, studențiitrebui să ajutăm

Cuvîntul tovarășului 
Șerban Dumitru 

(București)O problemă importantă cuprinsă în raport este pregătirea de cadre tehnice superioare pentru fabricile și șantierele patriei noastre. Un rol de seamă în formarea de cadre cu un înalt nivel de calificare- revine asociațiilor studenților din institutele de în- vâțămînt superior.Ingineri absolvenți ai Institutului Politehnic București în ultimii ani ca : Ion Gligor, Eugen Fale, Moldoveanu Cornel și mulți alții, datorită rezultatelor deosebite obținute în producție, au primit conducerea unor secții, sectoare sau chiar întreprinderi.Creșterea calitativă a pregătirii studenților se datoreș- te și faptului că asociațiile au reușit în mai mare măsură să creeze în rîndul acestora o opinie sănătoasă, să stimuleze interesul si răspunderea colectivă pentru pregătirea fiecărui student în parte.Asociațiile studenților din Institutul Politehnic București au ținut în mai mare măsură legătura cu întreprinderile din rîndul cărora s-au recrutat studenți și cu părinții studenților. Grija deosebită arătată de unele întreprinderi ca: ,,23 August“, „Grivi- ța Roșie“, „Semănătoarea", care analizează periodic munca studenților bursieri ai întreprinderilor, intervenind cu măsuri eficiente atunci cînd este cazul, trebuie extinsă la toateLa țiilor înaltfesională a stat studenților spre studiul individual temeinic, organizat, ca principală formă de însușire a cunoștințelor.Sub conducerea organizației de partid, îndrumați peirma-

întreprinderile.baza activității asocia- pentru realizarea unui nivel de pregătire pro- îndrumarea

Pregătirea practică a dentului viitor profesor buie să se facă pe parcursul studiilor superioare.La Universitatea „Babeș- Bolyai" din Cluj, anul acesta practica pedagogică a fost organizată în 7 școli medii și 4 școli profesionale. In timpul practicii pedagogice studenții au fost îndrumați în metodicienilor, cadru pentru tică.Anulde practică pedagogică deplasat în cadrul practicii continue în comune din regiune (la Beclean și Gîrlău). Aici studenții au făcut cunoștință cu condițiile în vor lucra la absolvirea tații.O problemă de mare litate în cadrul practicii școli o constituie muncii educative la nivelul muncii didactice. Pe lîngă misiunea de a transmite cunoștințe, noi vom fi și educatori. Trebuie însă de acum să ne obișnuim să lucrăm în organizațiile de tineret și copii din școli.Noi studenții clujeni am dori să se acorde posibilitatea lărgirii și extinderii exemplului grupelor de practică care și-au făcut practica continuă la țară pentru a cunoaște mai bine condițiile concrete în care vom lucra nu peste mult timp.Să mulțumim Partidului nostru, să mulțumim întregului popor muncitor, care ne-a dat posibilitatea să ajungem pe băncile acestor școli de înaltă cultură. Să-i mulțumim mai ales prin fapte. Să devenim ingineri, profesori, medici, actori cât mai buni și mal ales oameni, oameni ade- vărați, schimbul însuflețit al celor care au luptat și luptă pentru viața noastră fericită, pentru pace.

afarade către un responsabil prac-didactic fiecare grupă detrecut cîteva grupe s-au
care facul-actua- în ridicarea

Cuvîntul tovarășului 
Chiriac Florin 

(București)Asociațiile studenților din Institutul de Construcții București au dobîndit, printre altele, o experiență pozitivă și- în activitatea cultural-artis- tică, antrenînd marea majoritate a studenților în acțiuni culturale cu un bogat conținut educativ.O grijă deosebită am acordat-o asigurării unui caracter de masă muncii culturale prin desfășurarea a numeroase acțiuni la nivelul grupelor, anilor și facultăților.O deosebită amploare a cunoscut în institutul nostru concursul cultural „în pas cu viața" care a cuprins peste 90% din numărul studenților.Reuniunile studențești, care în trecut se reduceau la simple seri dansante, au fost mai bine organizate, în cadrul lor prezentîndu-se programe educative ale grupelor și anilor. De multă apreciere s-au bucurat în rîndul studenților reuniunile tovărășești organizate în colaborare cu muncitorii Uzinelor „Tudor Vladimires- cu“. cu tipografii Combinatului „Casa Scînteii", cu tinerii de la Fabrica de Confecții „Gheorghe Gheorghiu-Dej", reuniuni care au . prilej uit îndelungate discuții legate de viața, de preocupările de zi cu zi ale acestor tovarăși, dezvol- tînd la studenți respectul față de munca entuziastă a muncitorilor noștri precum și dorința de a le urma exemplul.Rezultate bune au fost obținute și în munca artistică, reușindu-se să se organizeze în perioada anului mișcare artistică de a cuprins peste 90% denții institutului.Condițiile minunate ce le avem create, faptul că orga-
trecut o masă ce din stu-

(Continuare în pag. 3-a)
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A lll-a Conferință pe țară a U.A.S.R
Discuții la r a po rf

(Urmare din pag. 2-a) a spushizația de partid și organizația U.T.M.. din institut ne a- cordă un sprijin larg, și entuziasmul studenților noștri față de activitatea cultural- artistică sînt factori care ne dau încrederea că pe viitor vom obține, în acest domeniu rezultate și mai bune, astfel ca absolvenții Institutului de Construcții din Capitală să aibă o temeinică pregătire de specialitate și un bogat orizont politic-cultural.

la care tineri

Cuvîntul tovarășului 
Lemnete Ion 

(București)Studențimea patriei noastre 
a simțit cu fiecare an tot mai mult grija părintească a P.M.R. și a Guvernului nostru pentru asigurarea celor mai bune condiții de viață și de studiu pentru continua ridicare a calității pregătirii profesionale a noilor cadre de specialiști, corespunzător epocii marilor cuceriri ale științei și tehnicii.Avem astăzi în București o adevărată rețea sanitară studențească, cum nu a existat niciodată în țara noastră. Azi funcționează pentru studenți un spital unificat, un spital TBC, un cămin preventorial, o policlinică, de medicină gă institute matologice.Cu asemenea bază materială și prin continua îmbunătățire a condițiilor de cazare și de hrană a studenților s-a reușit ca în ultimii ani, principalii indici de morbiditate să fie considerabil scăzuți.Consiliul central universitar a avut colaborare și a exercitat un control obștesc în unitățile sanitare. A intrat în obiceiul conducerilor acestor unități ca pentru orice acțiune mai importantă să consulte și să ceară sprijinul consiliului nostru.După ce s-a referit la unele lipsuri existente în ceea ce privește acordarea asistență medicale studenților, vorbitorul a închăat: Biroul consiliului centrului nostru universitar va lua toate măsurile pentru ca studenții insti- tutăor din Capitală să folosească tot mai bine și să răspundă prin tot mai multe realizări, minunatelor posibilități pe care partidul și statul nostru ni le-au creat.

8 circumscripții generală pe linși 4 centre sto-

din R.P.R., vorbitorul printre altele:Există un concurs participă foarte mulți„Prieten al cărții". Ar fi de dorit să nu existe student care să nu fie prieten al cărții. Să citească nu numai cărți de specialitate ci și cărți beletristice. Acest lucru va trebui făcut nu în sensul încadrării sau neîncadrării lor în acest concurs ci pentru a-și lărgi și adinei orientarea lor, pentru extinderea orizontului de gîndire care să revină fiecărui tînăr constructor ai socialismului din țara noastră. Acesta este intelectualul de tip nou.Un specialist, intelectual de tip nou trebuie să aibă cunoștințe legate și de alte discipline și în special acele discipline legate de cultură și artă.în raportul dvs. am fost foarte mulțumit că a fost cuprinsă și măsura de a se citi literatură beletristică. Noi, scriitorii sîntem conștienți că în mod insuficient este prezentat tineretul nostru nu numai cel studențesc dar tineretul din toate domeniile de activitate în literatură. El este prezentat prea palid.Pe această linie exprim angajamentul nostru, al meu și al celor în numele cărora vorbesc ca în cărțile pe care le vom scrie să fie mai bine înfățișat tineretul nu numai sub forma ucenicului pitoresc care învață de la maestru, ci devenind eroul principal din literatură.
Cuvîntul tovarășului 

Anghel Ion 
(București)

Cuvîntul tovarășului 
Marcel Breslașu

Asociațiile studenților din Universitatea „C. I. Parhon" și-au intensificat activitatea de mobilizare a studenților la însușirea temeinică a învățăturii marxist-leniniste.în strînsă colaborare cu catedrele de științe sociale, asociațiile au creat noi cercuri științifice de materialism dialectic și istoric, economie politică și socialism științific.Datorită înțelegerii mai profunde a învățăturii marxist- leniniste au fost obținute rezultate calitativ mai bune în pregătirea de specialitate. în centrul muncii politice a asociației studenților a stat de asemenea, popularizarea politicii partidului nostru.Folos: ndu-se mijloace variate : informarea citirea presei, seară bări și răspunsuri, interesul studențilorciti presa, de a cunoaște zilnic principalele vieții interne nale.

politică, de între- a crescut pentru aDupă ce a adus un fierbin- te salut de muncă și luptă din partea Uniunii Scriitorilor probleme ale și internațio-
Specialiștii de miine ai țării
(Urmare din pag. l-a)

ziar de pe acele timpuri îi numea pe studenți „tinerimea 
luminată și ofilită de suferin
țe". Care ar putea fi cuvîntul 
care să exprime colosala 
schimbare, uriașa diferență 
dintre viața de atunci și cea 
de azi a studenților ? Cămine 
confortabile, cantine, săli de 
cursuri și laboratoare mo
derne și înzestrate cu tot ce 
trebuie, burse, condiții minu
nate de studii și practică —

nu întîmplător 
urcă la tribuna 
exprimă cu cea 
căldură și dra-

totul a fost dăruit cu genero
zitate tineretului studios în 
anii noștri de către partid și 
guvern.

Iată de ce 
toți cei care 
Conferinței 
mai sinceră
goste recunoștința fierbinte 
față de partid și guvern, an
gajamentul solemn de a învă
ța tot mai temeinic, pentru a 
deveni constructori cu înaltă 
calificare pe marele șantier 
socialist al țării.

Prieten al artiștilor amatori
(Urmare din pag. I-a) re

in- 
Tu- 

în

fost întărită prin eroii co
dat

scena teatrului oră-

scena 
multe 
publi- 
creo-

Șl intr-adevăr artiștii amatori 
din comuna Buteni s-au ținut 
de promisiune.

...Legătura cu oamenii s-a sta
bilit prin munca neobosită de 
instruire a echipelor artistice de 
amatori din orașele și satele re
giunii Crișana. Această legătu
ră a
rora Eugen Țugulea le-a 
viață pe 
dean. L-om văzut de nenumă
rate ori pe acest tînăr pe 
teatrului. A interpretat 
roluri și de fiecare dată 
cui spectator i-a apreciat 
țiile.

Lupu Aman (din „Secunda 
58“) ne-a impresionat, ne-a 
convins. Spectatorii au urmărit 
cu atenție fiecare replică a a- 
cestui personaj, fiecare acțiune 
care dezvăluie personalitatea 
unui secretar de partid inteli
gent, profund, plin de perspica
citate, un personaj care de
termină și pe ceilalți eroi să 
gîndească serios la răspunderi
le lor sociale.

Toth, (din „Ziariștii") este și 
el un comunist, secretar al unei

organizații de partid dintr-o 
dacție, personaj care, prin 
terpretarea actorului Eugen 
gulea, a găsit ecou adine 
inimile spectatorilor.

Dacă Eugen Țugulea a știut 
să dea viață acestor eroi, 
luptători activi pentru construi
rea unei vieți noi In patria noa
stră e pentru că și convingerile 
lor sint propriile lui convingeri.

Ca director al Teatrului de 
Stat orădean, Eugen Țugulea 
nu-și precupețește nici un efort 
pentru ca teatrul să-și îndepli
nească funcția de școală cetă
țenească, de tribună a idei
lor înaintate, de răspîndire a 
culturii în masele largi, de edu
care a oamenilor muncii în spi
ritul dragostei față de patrie și 
partid.

Pentru toată munca depusă, 
ca instructor al formațiilor de 
amatori, ca actor, ca director 
al teatrului, ca activist obștesc 
(este membru al comitetului o- 
rășenesc U.T.M.), cetățenii cir
cumscripției electorale regionale 
nr. 10 Oradea l-au propus can
didatul lor în alegerile din 5 
martie.

In vederea participării la cel de-al II-lea 
concurs internațional „George Enescu“

Joi a început în 
Capitală etapa a 
doua de selecționare 
a tinerilor interpreți 
din țara noastră, ad
miși la prima etapă, 
in vederea participă-

riț lor la cel de-al 
II-lea concurs inter
național „George E- 

La această 
participă a-

nescu“. 
etapă 
proape 80 de concu- 
renți : studenți și

absolvenți ai conser
vatoarelor, elevi ai 
școlilor medii de 
muzică, precum și 
soliști ai unor forma
ții muzicale

( Ager preș)

S-au folosit mai frecvent de cît în anii trecuți forme atrăgătoare și variate de educare comunistă a studenților. A devenit o tradiție în facultățile noastre organizarea de întîlniri ale studenților cu activiști de partid și de stat, oameni de știință și cultură, întîlniri între tineretul studios și tineri din fabrici și uzine, serate închinate prieteniei dintre tineretul romîn și tinerii din țările socialiste.
Cuvîntul tovarășului 

Moțiu Ispas 
(lași) din au lor spreAsociațiile studenților centrul universitar Iași avut în centrul atenției îndrumarea studenților însușirea celei mai înaintate concepții despre natură și societate — învățătura marxist- leninistă.Un mijloc important și eficace în stimularea aprofundării problemelor de filozofie șl economie politică, îl constituie și cercetarea științifică, în cele 20 de cercuri de științe sociale, un număr de peste 600 de studenți cercetează teme legate In majoritatea lor de sarcinile practice ale economiei și culturii socialiste.în vederea educării ma- terialist-științifice a studenților și a combaterii unor manifestări de misticism, Asociația studenților de la Universitate a organizat conferințe pe teme ateiste.Pentru educarea patriotică a studenților, asociațiile studenților au popularizat prin conferințe, seri literare, excursii la noile șantiere și întreprinderi, realizările obținute în economia, știința și cultura țării noastre.Asociațiile studenților din centrul nostru universitar au îndrumat în ultimii ani mai eficient folosirea educativă a timpului liber al studenților. Ele nu au muncit însă suficient pentru desfășurarea unei activități culturale cu adevărat de masă, nu au luptat pentru generalizarea unor practici bune folosite de le consilii de asociație.Asigurăm Conferința lipsurile pe care le-am în munca noastră le vom înlătura în cel mai scurt timp, străduindu-ne ca asociațiile studenților din centrul nostru universitar să-și aducă aportul cuvenit în pregătirea și educarea studenților la nivelul cerut de etapa desăvîrșirii construirii socialismului în patria noastră.

ur.e-că avut

Radu Dumitru, strungar la 
atelierul mecanică-grea ol 
uzinelor metalurgice „Mao 
Țze-dun“ explică tinerilor 
strungari cum se măsoară 
dantura unei roți dințate de 

la moara de ciment

Foto : AGERPRES

InformațiiJoi dimineața a părăsit Capitala. înapoindu-se în patrie, tov. Piotr Iakovlevici Antropev, ministrul geologiei și protecției subsolului al U.R.S.S., care a făcut o vizită în țara noastră.
★

In întreaga țară ie desfă
șoară plenarele Comitetelor 
regionale de Cruce Roșie. La 
aceste plenare participă pre
ședinții și secretarii comitete
lor regionale de Cruce Roșie, 
numeroși medici, activiști vo
luntari și donatori de singe 
fruntași.

★Colectivul Teatrului da Stat „Mihail Eminescu" din Botoșani a prezentat joi seara la Suceava cea de-a 5-a premieră din această stagiune cu piesa 
„O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale.

(Agerprts)

Pe urmele materialelor publicate

Două scrisori pe adresa 
mesei rotunde a produselor”

De curînd poștașul a depus 
pe Ma*a rotundă a produse
lor* două scrisori. Cei din ju
rul „mesei* s-au grăbit să le 
citească și apoi de comun a- 
cord zu hotărit să vă prezinte 
pe scitrt conținutul lor :

Modelele și-au spus 
cuvîntul

fazele de fabricație, defecțiunile ce influiențează negativ calitatea produselor.în încheierea scrisorii Direcția Generală a Industriei Textile precizează : „Sesizarea a 
fost justă și prin măsurile luate vom evita a se mai da prilejul unei parade a modei... write".împărtășim întru totul a- ceastă concluzie.

Confruntînd cu viața
niune Scd-Afriezni. cea ivind 
95 la soți aualfabeți ți unde vo
tantului i se cere adeverință de 
itudii... Ca „civilizata" Elveție 
în care femeile nu sint admise 
la vote. Cu chinuita Algerie. in 
care baionetele păzesc sediile 
cu urnele de vot... Cu toată 
acea lume stăpinită de monopo
luri, în care alegerile înseamnă 
o sinistră mascaradă regizată, 
unde alămurile de circ nu reu
șesc să acopere vaietele răniri
lor, nude zâmbetele televizate 
întâlnesc în fața ecranelor ex
presia de uri sau cei mult de 
indiferență a oamenilor rii_.

Să zici că era o simplă pre
legere ?

în Casa alegătorului nr. 8 din 
Satu-Mare, în acea dimineață 
geros însorită de duminică, toți 
aveau cam 18 ani ți ofereau în 
lumina ferestrelor desenul unor 
profiluri fragede. în vreme ee 
păstrau o atenție sensibilă care 
spunea: alegerile sini bucuria
noastră, mind rin noastră, răs
punderea noastră. La 5 martie 
votăm pentru prima oară, noi, 
cei mai tineri cetățeni ai Re
publicii Populare Romine.

(Urmare din pag. I-a)

atent (dezvoltarea învățămîntu- 
lui — el vrea să dea la con
strucții) și conchide: „Exact".

Păstrau o atenție sensibilă, 
pentru că li se vorbea despre 
lucruri intrate în scurta lor exis
tență de pînă acum, dar intrate 
bine, adine, definitiv. Prin con
trast, realitățile lumii capitaliste 
li se păreau departe, greu ima
ginabile. Totuși, și ele, exacte.

Știi, Acs Zoltan, că sînt țări 
în care simplul fapt de a fi de 
altă naționalitate decît majori
tatea ți-ar fi răpit dreptul la 
vot — și zeci de alte drepturi ? 
Știi, Irina Paul, că sint țări în 
oare pentru faptul că nu ești 
bărbat n-ai fi apărut niciodată 
în fața urnelor ? Știți voi, bur
sieri, (ce mulți sinteți în această 
casă a alegătorului !), voi, o- 
bișnuiți a primi in fiecare an 
de la statul de democrație popu
lară ajutor material efectiv, con
cret, că sînt țări 
constituie una din 
puse cetățeanului 
tea să-și exercite 
tățenești î Știți 
care umpleți acum această casă 
a alegătorului că, îndeplinind 
fie și toate aceste condiții, acolo, 
în Occident tot nu v-ați putea 
prezenta în fața urnelor înainte 
de a împlini 21 de ani ?

Să zici că era o simplă pre
legere ? Dar prin fața ochilor ti
neri lumea defila, cu țările și 
popoarele ei... Cu nefericita U-

unde averea 
condițiile im- 
pentru a pu- 
drepturile re- 
roi, toți cei

Eclipsa totală

DE CE SE

La ora do gimnastică.

Fiecare tînăr învafă!
(Urmare din pag. I-a)

în alte uzine din Capitală, co
municări cu caracter tehnico- 
științific, conferințe organizate în 
cadrul cercului A.S.I.T., în ca
drul Academiei R.P.R. etc. Pen
tru o cît mai bună pregătire pro
fesională, aceștia au fost împăr- 
țiți pe grupe de studiu și pri
mesc periodic spre rezolvare o 
problemă tehnică care se referă 
la aplicarea tehnicii moderne în 
uzina noastră, noi procedee de 
lucru, sistematizări etc.

Există în uzina noastră o ex
periență bună în ceea ce pri
vește organizarea ridicării cali
ficării profesionale a tinerilor, 
experiență pe care încercăm me
reu, sub conducerea organiza
ției de partid, să o îmbogățim. 
Ne străduim să găsim forme cît 
mai interesante care să-i ajute 
pe t‘neri în ridicarea nivelului 
lor tehnico-profesional. Pentru 
a verifica cunoștințele acumulate 
în cadrul cursurilor de ridicare 
a calificării profesionale am gă
sit că ar fi mai interesant și a- 
tractiv pentru 
organiza după 
seminarii sub 
cursuri gen 
Acest lucru a 
rilor.

în mod deosebit tinerii care 
nu sînt încadrați în cursurile de 
ridicare a calificării profesionale 
sînt atrași către cabinetul tehnic, 
la conferințele care se prezintă 
periodic în uzină. Inginerii și 
tehnicienii le indică cărțile pe 
care să le studieze, îi ajută să 
înțeleagă unele noțiuni, scheme, 
calcule etc. De asemenea printre 
formele pe care Ie folosim pen
tru ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor se numără și

tineri dacă am 
un ciclu de lecții, 
forma unor con- 

„Drumeții veseli".
plăcut mult tine-

concursul „Citiți cărți tehnice“j 
schimburile de experiență, pre
zentarea de recenzii în cadrul 
secțiilor, larga popularizare a 
noutăților tehnice prin afișe, 
panouri, stația de radioamplifi
care etc. Evident că aceste for
me nu sînt date odată pentru 
totdeauna. în procesul muncii 
de fiecare zi ele se modifică, se 
completează. De curînd în uzi
na noastră a fost inițiată acțiu
nea „Fiecare tînăr să citească 
lunar o carte sau o broșură teh
nică", acțiune 
toți tinerii, 
arc fișă la 
uzinei sau 
sectoare.

Făcînd o 
arăta astfel : aproape 600 
tineri urmează acum la cursurile 
de ridicare a calificării profesio
nale, 122 la școli medii, 7 la 
facultăți, 4 la școli de maiștri, 
3 la aspirantură, 25 de ingineri 
sînt cuprinși în grupele de stu
diu, alți ingineri, maiștri și teh
nicieni participă la sesiunile 
tehnico-științifice, 15 proiectanți 
participă la cursul de studiere 
a desenului tehnic, cărțile teh
nice sînt citite lunar de peste 
500 de tineri etc., într-un cuvînt 
toți tinerii din uzina noastră în
vață, sînt încadrați într-o formă 
de ridicare a calificării profesio
nale.

Comitetul U.T.M., birourile 
organizațiilor U.T.M. din secții 
nu s-au limitat însă numai să 
sprijine luarea unor măsuri, în
cadrarea fiecărui tînăr într-o 
formă de ridicare a calificării, 
ci au urmărit felul în care sînt 
folosite condițiile care au fost 
create, felul în care tinerii înva
ță, se pregătesc. Trimestrial, 
problema ridicării calificării ti-

îmbrățișată de 
Astăzi, fiecare tînăr 

biblioteca tehnică a 
la bibliotecile din

statistică, aceasta ai 
de

nerilor se analizează în adunări 
generale ale organizației. în 
afară de aceasta, responsabilul 
cu producția și calificarea din 
comitetul U.T.M. face parte din 
comisia pe uzină care urmă
rește ridicarea calificării pro
fesionale, și deci are și mai mult 
posibilitatea să cunoască în per
manență felul cum se desfășoară 
această acțiune.

Ridicarea calificării profesio
nale le-a dat tinerilor posibilita
tea să-și sporească aportul în 
producție și îndeosebi să reali
zeze produse de mai bună cali
tate. Aș aminti doar un singur 
exemplu care ilustrează efectul 
măsurilor luate pentru ridica
rea calificării profesionale a ti
nerilor din uzina noastră. în 
atelierul scule și calibre unde 
lucrează 45 de tineri s-a inițiat 
mișcarea „Atelier fără rebuturi". 
Rezultatul ? De la 1 mai 1960 
și pînă în prezent, atelierul nu 
a dat nici un rebut.

Succesele obținute 
cler ea fiecărui tînăr uiuucilox, 
inginer și tehnician într-o for
mă de ridicare a calificării pro
fesionale se datoresc în primul 
rînd conducerii și îndrumării 
primite din partea organizației 
de partid, sprijinului comuniști
lor ; se datoresc faptului că am 
colaborat strîns cu comitetul 
sindical, cercul A.S.I.T., cabine
tul tehnic, că ne-am bucurat de 
un larg sprijin din partea 
ducerii uzinei,

în munca de fiecare zi 
îmbogăți continuu formele 
ridicare a calificării profesionale 
a tinerilor, înțelegînd că aceas
ta este una din sarcinile noastre 
de mare răspundere.

în cuprin- 
muncitor.

con-

vom 
de

La 16 decembrie 1960 „Scin- teto tineretului* a publicat sub titlul: „Răzbunarea mo
delelor" însemnările unui delegat al „mesei rotunde a produselor* de la o paradă a modei— urite. în fraze lapidare, _«ieUgatni* înfățișa cum au a- părut pe scenă reprezentanții întreprinderii ..Arta Modei" și ai fabricilor de confecții Tîr- gu Jiu, Rimnicu Sărat și București care spre mirarea a- sistenței au prezentat cîteva produse dintr-o colecție ce s-ar putea intitula: „D-ale neglijenței*. Un taior cu mânecile prea scurte, un mantou ce nu se putea încheia cu nasturi, o rochie ce semăna cu-n sac sau cu o cămașă de noapte, și alte „modele" care spre deosebire de produsele frumoase, lucrate cu grijă la aceste întreprinderi, apreciate de public, au îndemnat pe cumpărători să-și noteze în condicile de sugestii și recla- mații de la magazine critici justificate...însemnările delegatului „mesei rotunde" nu au rămas fără urmări. Direcția Generală a Industriei Textile din Ministerul industriei bunurilor de consum, analizînd cele sesizate în aceste însemnări a luat următoarele măsuri:întocmirea și prezentarea unei colecții de 200 de noi modele de confecții, modele ce sînt analizate de o comisie lărgită compusă din delegații ministerului, institutului de cercetări textile și lucrători din aparatul comerțului de stat.Delegații ministerului au a- nalizat la fabricile de confecții cauzele care au dus la re- butarea produselor criticate și împreună cu conducerile acestor întreprinderi au luat măsurile tehnico-organizatorice menite să înlăture la timp, pe
de Soare de la 15

Dispută imaginară 
cu urmări... realeîn paginile „Scînteii tinere

tului" din ziua de 9 decembrie 1960, în articolul intitulat „Ce ție nu-ți place..." masa rotundă a produselor a făcut o ingenioasă propunere privind calitatea finisajului u- nei locuințe : mutarea temporară a unor ingineri și tehnicieni constructori în noul bloc de pe strada Vasile Pîrvan din Capitală.Cu toate că, bine înțeles, mutarea temporară și discuțiile locatarilor redate în articol erau imaginare, prin intermediul „mesei rotunde" ele au ajuns la cunoștința Sfatului popular al Capitalei — Secțiunea ții, care semnalate calitate a de pe strada Vasile Pîrvan și în consecință a luat următoarele măsuri:— Hidroforul și crematoriul imobilului au fost puse în stare de funcționare.— A întocmit devizul necesar amenajărilor exterioare ale blocului, amenajări ce se vor realiza imediat ce timpul se va încălzi.— A stabilit ca pînă la 15 martie să se termine toate lucrările necesare pentru ca 1' catarii imobilului să poată 1. losi în bune condițiuni noui bloc. Un singur lucru însă a uitat să menționeze Sfatul popular al Capitalei, în adresa trimisă „mesei rotunde a produselor" : modul cum a „răsplătit" pe cei vinovați de lipsurile semnalate în articol.Sperăm că ni se va comunica cît mai curînd și acest lucru.

tehnică de investi- verificînd faptele a constatat slaba finisajului blocului

D. PAUL

februarie (I)

PRODUC ECLIPSELE?Peste cîteva zile, la 15 februarie, a.c. vom fi martorii unui fenomen de-o măreție impresionantă : Soarele va fi eclipsat de Lună.Asemenea fenomene au a- vut loc de nenumărate ori de-a lungul istoriei. Știința din zilele noastre arată prin calculele riguroase că numai în decursul a 34 de veacuri au avut de Soare Lună.Pentruneputincioși în fața forțelor oarbe ale naturii, fenomene cerești de neînțeles, erau ei cu frică, cu un semn trimis , deapsă" de către pranaturale pentru necredința lor. Așa au luat naștere legendele și credințele mistice cu privire la eclipse printre care unele — amplificate în condițiile orînduiri- lor bazate pe exploatarea o- mului de către om — au supraviețuit pînă în zilele noastre.Cine nu a auzit de pildă despre faptul că Soarele sau Luna, în timpul eclipselor, ar fi înghițite chipurile de vîr- colaci, că un asemenea fenomen după cum propovă- duiește misticismul — ar prevesti război, foamete, molime și chiar... sfîrșitul pămîntu. lui. Desigur că după cum era și firesc — nimic din toate aceste povestiri sumbre propovăduite de misticism nu se adevereau.în zilele noastre sînt tot mai puțini aceia care se mai lasă înșelați de asemenea povești. Oamenii, înarmați cu adevărurile de nebiruit ale științei, supun lor forțele naturii, pătrund tot mai adînc în cunoașterea universului infinit, își făuresc mijloace cu ajutorul cărora nu numai că studiază planetele și stelele ci creează corpuri cerești artificiale, (sateliți și rachete cosmice) pe care le lansează pe căile ne. văzute ale Cosmosului.Care este adevărul despre eclipse ?Știința din zilele noastre ne demonstrează cu fapte de netăgăduit că eclipsele nu sînt decît fenomene naturale firești, care se explică prin mișcările pe care le au Pămîntul în jurul Soarelui și Luna în jurul Pămîntului.După cum știm cu toții singurul satelit natural Pămîntului corp ceresc rotește noastre ca de cerești proprie, este necat și rece pe care tot Soa-

loc 8000 și 5200oamenii

în este altfel care

de eclipse eclipse deprimitivi,, asemenea erau însă privite de teamă, ca „drept pe- puteri su.

spre binele

al singurul care se planetei Și Luna corpurile
adicănaturaljurulLuna.toatenu au lumină un astru întu-

rele îl luminează și-l încălzește, așa cum luminează și Pămîntul nostru. După poziția pe care o ocupă Luna față de Soare putem vedea te mai mare din jumătatea nii. Astfel, la adică atunci cînd Luna trece între Pămînt și Soare — spre noi este îndreptată jumătatea neluminată : Luna nu se vede.La întîiul și la cel din urmă pătrar, de pe Pămînt se vede cîte o jumătate din partea luminată. Luna ne a- pare atunci și ea ca un semicerc (o jumătate de cerc). Cînd- zicem că e lună plină, Pămîntul se află între Lună și Soare, și toată jumătatea luminată a Lunii este toarsă către noi: Luna

și Pămînt, noi de aici o par- sau mai mică luminată a Lu-Lună nouă —

în-ne

în-apare atunci ca un disc __ treg, ca o tavă rotundă. Iată de ce vedem noi Luna, cînd ca~ o seceră, cînd ca 0 jumătate de cerc, cînd ca un disc complet.Ca orice corp ceresc luminat de un astru (Soare) Pămîntul și Luna 1. _spațiu în urma lor cîte o fășie de umbră. Și aici stă toată „taina" eclipselor. De pildă, în timp de Lună nouă, adică atunci cînd Luna se a- flă între Pămînt și Soare ea poate trece uneori exact prin dreptul Soarelui; Luna pare atunci că acoperă Soarele, uneori numai în parte, alteori cu totul. Și, din locurile de unde Soarele apare acoperit... oamenii văd o eclipsă de Soare.Ca un rezultat al mișcării Lunii în jurul Pămîntului, satelitul nostru natural trece între Pămînt și Soare la fiecare 29 de zile și cea. 12 ore. De cele mai multe ori însă, Lima trece mai jos sau mai sus de linia care unește Soarele și Pămîntul Numai în cazul cînd Luna trece exact prin dreptul acestei linii, ea se interpune între Soare și Pămînt, umbra și penumbra Lunii ajung pe Pămînt, provocînd astfel q eclipsă de Soare.

aruncă în

în locurile pe unde treci penumbra Lunii, se va putea observa o eclipsă parțială de Soare, adică numai o parte din discul strălucitor al Soarelui este acoperit de Lună. Din locurile străbătute de umbră se vede însă o eclipsă totală de Soare, care poate dura cel mult 6-7 minute. In aceste minute, Soarele este acoperit cu totul de Lună rămînînd vizibile numai diferitele zone ale atmosferă încinse a Soarelui : cromosfera și coroana. S-ar putea pune o întrebare firească : de ce Luna care este mult mai mică decît Soarele, reușește totuși să-1 acopere complet ?Răspunsul este ușor dat.Este foarte adevărat Luna este de circa 400 ori mai mică în diametru cît Soarele. Dar, în același timp, distanța ei față de Pămînt (circa 384.400 km) este de circa 400 de ori mai mică decît distanța dintre Pămînt și Soare (149.674.000 km.).Astfel pe cer, cele două astre se văd cam la fel de mari.Deși eclipsele de Soare sînt cu mult mai dese decît cele de Lună (minimum 2 eclipse de Soare într-un an și maximum 5) ele sînt totuși rare pentru acăași loc de pe Pămînt, pentru că aceste fenomene se văd numai în zona străbătută de umbra și penumbra Lunii: penumbra poate avea 6.000—7.000 km. lățime, iar umbra doar 200— 300 km. lățime.Este de la sine înțeles că, prin cunoașterea exactă a mișcărilor Pămîntului și Lu- nei, se pot calcula cu multă precizie datele și orele e- clipselor care vor avea loc peste zeci și zeci de ani. Dacă pînă la eclipsa totală de Soare de la 15 februarie a.c. nu mai sînt decît cîteva zile, noi știm încă de pe acum că din țara noastră se vor mai vedea eclipse totale de Soare, la IX august 1999 și 7 octombrie 2135.Astfel știința, nu numai că a reușit să explice cauzele eclipselor dar a găsit și mijloace cît se poate de puternice pentru a le prevedea cu zeci și sute de ani înainte.Iată de ce sîntem convinși de faptul că cu ocazia eclipsei de la 15 februarie 1961, fiecare om va privi cu interes și admirație mărețul fenomen al naturii pe care știința și numai ea a reușit să-1 explice.

decă de de.

al naturii pe care
MATEI ALECSESCU 

directorul Observatorului 
Astronomic Popular 

din București

Pâmînt

Cum se petrec eclipsele.

lumina



CONCURSUL NOSTRU INOVATOR!!
Rînduri scrise

sub imboldul unor amintiri
aceste 
amin-

mizerie a 
regimului

înzestrate

Acum, cînd scrim 
rînduri, ne sînt încă vii 
Urile povestite de muncitorii 
în vîrstă, într-o întîlnire cu ti
neretul, despre trecutul uzinei 
noastre și viața de 
muncitorilor în anii 
burghezo-moșieresc.

„Atelierele erau
cu utilaj rudimentar, aveau 
pămint pe jos — ne povestea 
tov. Tudor Nicolae. Acoperi
șurile erau sparte. Iarna nin
gea înăuntru, iar vara ploua. 
Muncitorii lucrau în frig 
deoarece sobele scoteau mai 
mult fum decît dădeau căldu
ră. Despre protecția muncii 
nici nu se putea vorbi. Fumul 
și praful făceau să nu 
la 5—6 pași in 
accidentele erau 
frecvente".

...Amintiri pe 
nu le-a șters. Ele 
te, trecute de la 
la alta, pentru a nu uita, pen
tru a înțelege și da întotdea
una prețuirea cuvenită mari
lor prefaceri care au avut loc.

Uzinele „Timpuri noi’ arată 
astăzi cu totul altfel. In locul 
vechilor clădiri insalubre au 
apărut vaste hale moderne, e- 
chipate cu tehnică nouă. Hala 
de prelucrare a fost complet 
reconstruită, prelungindu-se cu 
o nouă hală de montaj. S-a 
construit o nouă turnătorie. 
S-a amenajat atelierul bancu
rilor de probe și vopsitorie, 
atelierul de forjă și sculerie. 
De curînd a fost amenajată o 
nouă hală de debitare. Uzina 
e înzestrată cu cele mai mo
derne strunguri, freze, rabo- 
teze, mașini de înaltă produc
tivitate, fapt care a făcut să 
crească capacitatea de pro
ducție a uzinei între anii 
1949-1959 de 6 ori. In halele 
mari, spațioase fumul și pra
ful au dispărut de mult. Pre
tutindeni sînt instalate venti
latoare de aerisire. Locul so
belor cu fum a fost luat de 
radiatoare. Fierarilor, pentru 
a fi feriți de arșiță, li s-au 
montat, în fața cuptoarelor, 
perdele de apă care opresc 
dogoarea focului.

Măsurile luate în producție 
pentru a crea muncitorilor 
condiții cît mai bune de lucru 
sînt completate cu alte îm
bunătățiri menite să le facă 
viața și munca mai bună, mai 
ușoară. Pentru a ocroti sănă
tatea muncitorilor, pe lingă 
întreprindere a fost amenajat 
un dispensar care are și un 
cabinet stomatologic. Pentru 
copiii muncitorilor s-a amena
jat un cămin unde aceștia se 
bucură de cea mai mare în
grijire. Zilnic sute de munci
tori primesc la cantină o ma
să bună, consistentă.

Paralel cu dezvoltarea uzi
nei, cu modernizarea ei

vezi 
atelier iar 
destul de

care timpul 
sînt povesti- 
o generație

Cine nu visează astăzi ?! A năzui cu gîndul înflă
cărat, a lupta cu toată 

ființa pentru atingerea țelului 
înseamnă a face un lucru fi
resc vieții noastre de astăzi. 
Firesc este să te visezi pe 
schelele celui mai mare șan
tier al țării, firesc este să te 
vezi într-un laborator cerce- 
tînd tainele intime ale mate
riei, firesc este să dorești să 
devii cel mai desăvîrșit strun
gar. Firesc. fiindcă pe întin
sul patriei, alături de întregul 
nostru popor, condus 
partid, construiești, aduci și 
tu noul, transformi viața.

In uzine și fabrici, acești 
visători aduc noul în slujba 
producției, a sarcinilor din ce 
îri ce mai mari. Ei inovează, 
schimbă mașinile, introduc 
noi procese tehnologice, înlo
cuiesc materialele scumpe. Și sînt mulți acești oameni — în 
fiecare loc de muncă.

Iată doi dintre acești cău
tători neobosiți pe care i-am 
cunoscut în rindurile colecti
vului de la Uzinele 
Vladimirescu” din

c u aproape 
urmă, la un 
troleibus,

de

„Tudor 
Capitală.

doi ani în 
nou tip de 

se ivise o 
dificultate. *n proba „de 
picături mari se strecu-

vezi că în brigada ta oamenii 
lucrează mai bine fiindcă' taie 
țevile cu o mașină și nu ma
nual, dacă te gîndești că tu 
ești chemat să faci ‘ această 
mașină, că de tine depinde ca 
în secție să se obțină noi suc
cese atunci cu siguranță că 
vei găsi soluția mult aștepta
tă. Și în căutările lui, Savu, 
care este ajutat de membrii 
brigăzii pe care o conduce, de 
comunistul Petre Acristei, se
cretarul organizației de partid 
din secție, găsește totdeauna. 
A realizat o mașină de tăiat 
țevi care înlocuiește munca 
multor oameni și aduce eco
nomii. A făcut raționalizări la 
instalațiile din interiorul tro- 
leibusului și autobusului. A 
construit dispozitive; în total 
8 inovații în decurs de un an 
și ceva. Valoarea totală a e- 
conomiilor: peste 200.000 lei.

sonal. A început ca lăcătuș, a 
urmat școala medie ser ala,la 
ajuns dispecer și acum se 
pregătește să urmeze institu
tul politehnic. Visînd să fie 
folositor colectivului, împli- 
nindu-și, pas cu pas, cu ajuto
rul colectivului visul, poate 
oare să fie nepăsător la ne
voile celor care-l ajută ? Inte- 
grindu-se cu trup și suflet co
lectivului, gîndurile acestuia 
sînt și gîndurile lui. Iată: 
merge prin secție și la o echipă aude cițiva oameni nemul
țumiți „De ce se intîrzie atît 
cu suporții ăștia pentru 
arcuri ? Ce bine ar fi dacă am 
avea un stoc ca să lucrăm rit
mic". Emil gindește la fel. In 
secția prelucrătoare vede însă 
că la aceste piese se face 
o prelucrare prea compli
cată și costisitoare. Poate 
s-ar putea face mai simplu 
acest suport, își spune el. Des
fășoară în gînd planul geo
metric al piesei (știe geome
trie — a învățat la școala me
die serală — pe care, firește, 
a urmat-o ajutat de colectiv) 
și îi vine o idee. Trebuie s-o 
realizeze practic. — „Dacă 
unei plăci i se sudează un corp rotund la mijloc ? E mult 
mai simplu decît să faci a- 
ceeași piesă dintr-o bucată 
masivă de metal treeînd-o 
prin forje, matrițe, freze etc.

Și așa, visînd la ajutorul 
practic ce-l poate aduce colec
tivului, se naște o inovație. 
Numai acest suport a înlătu
rat o gîtuire serioasă la mon
taj și aduce pentru fiecare arc 
montat o economie de 30 de 
lei. Iar arcuri se montează cu 
miile.

Și acum, un lucru care este 
firesc pentru el ca și pentru 
Savu ca și pentru mulți alți 
oameni din colectivul uzinei, 
Emil se inovație. 
mijloacele 
care sosește de la altă între
prindere să fie realizată mai ieftin aici în uzină. 
Cîțiva ingineri, tovarăși de 
muncă întrebați, spun că Emil 
Roth va reuși. Și noi credem la fel.

1T7 temistul Emil Roth este 
(J dispecerul secției 4 auto

utilitare. Îndatoririle lui 
profesionale enumerate pe 
scurt sînt: să urmărească în
deplinirea planului de produc
ție și să coordoneze aprovizio
narea locurilor de muncă. El 
însă este consultat și în pro
blemele care nu țin direct de 
munca lui. I se cere sfatul cu 
privire la calitatea unor lu
crări, este chemat tind se 
ivește vreo greutate în legătu
ră cu prelucrarea sau monta
rea unor piese. Și de cele mai 
multe ori, ajutorul său este 
de folos. Totdeauna vine cu 
o idee, iar propriile sale ino
vații, propuneri de schimbări, 
îmbunătățiri, i-au adus faima 
de căutător al noului. Emil 
explică căutările necontenite 
prin faptul că sînt proprii în
tregului colectiv și el făcînd 
parte din acest colectiv nu 
poate să stea deoparte — e 
datoria lui să viseze și să cau
te mereu noi soluții de îm
bunătățire a muncii. Ce în
seamnă de fapt pentru Emil 
să faci parte din colectiv ? 
Cînd a venit el în uzină, ca 
lăcătuș, în hala în care a fost 
repartizat se lucrau remorci. 
Astăzi în aceeași hală se pro
duc autoutilitare, autobuse, 
troleibuse. Drumul parcurs de 
uzină este și drumul său per-

Uzina mecanică de 
mic din Capitală 
cursul lunii ianuarie 
termenul contractual 
utilaje combinatului 
la Borzești, unităților chimice 
de la Onești, fabricii de hirtie 
Burdujeni etc. Printre utilajele 
acestea se numără vase tam
pon, construcții metalice, rezer
voare și altele. In foto : Comu
nistul Ștefan Gheorghe contro
lează diametrele unor piese 

necesare morilor de pămint.
Foto : AGERPRES

utilaj Chl- 
a livrat
înainte 
o serie 
Chimic

în 
de 
de 
de

mare 
apă" 
rau în interiorul troleibusului 
pe la geamurile glisante. Pro- 
iectanții au mai venit ei cu o 
nouă soluție, dar n-a dat re
zultate. Comuniștii din secția 
montaj au convocat atunci o 
consfătuire a întregului colec
tiv de montori. „Cum, nu pu
tem noi să rezolvăm o astfel 
de problemă ?!" Și, firește, 
au putut. Toți lăcătușii și 
montorii și-au spus părerea, 
au venit cu idei și pînă la 
urmă s-a găsit o soluție nouă, 
după aplicarea căreia nici un 
strop de apă n-a mai pătruns 
în troleibus. Despre consfă
tuirea aceasta își amintește și 
astăzi tînărul Savu Valeriu: 
„Parcă-i văd și acum. Oame
nii se frămîntau, scoteau pe
tece de hîrtie și însemnau 
cîte ceva, apoi discutau, pro
puneau diverse soluții. Cînd 
problema pusă în discuție a 
fost rezolvată, m-am gîndit : 
iată ce forță e colectivul! 
Iată cîte idei și talente există 
în fiecare dintre noi”.

Savu s-a considerat și el 
printre cei care biruiseră a- 
tund. Și cum victoriile întă
resc, oțelesc voința, tînărul 
lăcătuș a început să viseze și să contureze în minte lucruri 
la care pînă atunci nu se gin- 
dise că ar putea să le rezolve 
el. Se nemulțumea pînă a- 
tunci că scaunul din interio
rul troleibusului nu este des
tul de comod, că mulți oameni 
pierd timpul tăind manual țe
vile pentru montaj etc. Să 
faci aici o modificare și să 
realizezi dincoace o mașină 
este primul și firescul gind în 
asemenea împrejurări. Să faci, 
dar cum ?

— Nu știu care este meca
nismul acesta interior al 
turării ideilor, soluțiilor. Știu 
însă un lucru: dacă te deșii așa, „în general" 
ar trebui rezolvată o 
mă, niciodată n-o 
soluția respectivă. Dacă în schimb arzi de nerăbdare să

Teatre
Trubadurul: Teatrul de Operă 

și Balet al R.P.R.; Regele tear: 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia); Titanic 
vals: Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio); Cyrano 
de Bergerac: Teatrul Armatei 
(Sala Magheru); Tn căutarea 
extraordinarului: Teatrul Arma
tei (Sala Studio); Mamouret 
Teatrul Municipal (Sala Matei 
Millo); Omul care aduce oloaie: 
Teatrul Municipal (Sala Filimon 
Sîrbu); Celebrul 702: Teatrul de 
Comedie; Spectacol din specta
cole: Ansamblul de cTnteee țl 
dansuri al C.C.S (Sala Pafetti. 
lui R.P.R.); Secunda 5S: Teatral 
pentru tineret și copi (Sala d’n 
C. Miile); Marfienii: Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala Li
bertatea); D-ra Nastasia: Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Giulești; 
Mercadet: Teatrul Evreiesc de 
Stat: Lysistrata: Teatrul de Stat 
de Operetă; Artiștii pădurii: Tea
trul „Țăndărică" (Sala Orfeu); 
Punguța cu doi bani: Teatrul 
(.Țăndărică" (Sala din Acade
miei); Revista oglinzilor; Teatrul 
satiric-rmizical „C. Tănase" (Sala 
Sa voi)

Cinematografe
Portretul unui necunoscut: Pa

tria; Pisica își scoate ghearele: 
Republica București; M 
aia: Maxim

con-secții-Ie fo-stei uzine „Lemaitre

a

și năzuinți ;

(Agerpres)

I. D. BĂLAN
0 scenă din film.

Soldați

să

dintre acești oa-

OLIMPIA EFTIMHJi

scene reale de 
pitoresc, ele nu 

totuși lipsa de

că și 
la 

de

știe ce dintr-o dintr-o dintr-o

deschide ochii și 
acționeze cu ho-

3^

- fost „Lemaitre* și-au schnm- 
de montaj o uzinei, pe core o 

i mașini și utilaje moderne este 
» de azi.

Veronica Porumbacu:

gindește la o nouă 
Vrea să găsească 

prin care o piesă

de
ex-
de

mărturisind 
scriitorului regizor 

expresia artistică mo- 
lucidă, convingătoare 

lapidar și completa dușmanului. Mo- 
despărțirii lor și reve- lui Mihai alături de 
sovietic, reprezintă în- 

confuziei și a

modeme 
Printre noile 
ce se folo- 

acest an la

fătă uni faună

întrebat decît 
iubit vreodată în

„Pagini din Coreea

i au 
crescut și salariile muncitori
lor. Astfel, dacă in anul 1950 
salariul mediu al unui mun
citor din uzină era de 494 lei,

gin- că 
proble- 

să găsești 
Dacă

2 Irite cum arăta una din
din Capitală. In aceste hale insalubre, în care protec

ția muncii era inexistentă, în aceste condiții mizere erau ne- 
voiți să trudească muncitorii.

V. CONSTANTINESCU

TIMISOARA

\urel

Anii tinereții sînt și anii marilor visuri .anii curiozității, cînd urmărești înfrigurat cu ochii pe hartă, peste meridianele și paralelele lumii, cine țară de care ai auzit poveste, dintr-un ziar, lecție de geografie sau corespondență cu un prieten. Acestei curiozități legitime îi răspunde așa-numita literatură de călătorii, care a cunoscut, la noi, în ultimii ani, o remarcabilă înflorire. Veronica Porumbacu este la a doua sa lucrare de acest gen. Dacă în prima înfățișa cititorului impresii de drum din Republica Populară Ungară, o țară vecină, mai familiară cititorului de la noi. în a doua, autoarea ne poartă într-o zonă geografică îndepărtată pe care ne-o înfățișează cu pricepere și căldură într-un cuceritor eseu liric. Par- curgînd cartea „Pagini din Coreea**, călătorim parcă împreună cu autoarea prin „țara dimineților liniștite", a peisajelor de stampă în care ne întîlnim cu prieteni buni, tovarăși de luptă pentru pace și socialism.Veronica Porumbacu a călătorit într-o țară unde a avut ce să vadă, a știut cum să vadă și cum să redea artistic și interesant ceea ce a văzut. De aceea cartea ei este un imn închinat realizărilor poporului din R. P. D. Coreeană, un mic ghid al geografiei, istoriei, artei și psihologiei harnicului și eroicului popor coreean. Unele capitole ale cărții, bine informate, sînt străbătute, în același timp, de un autentic suflu liric. Lirismul cărții, care îi dă într-o mare măsură și farmecul, e alimentat mereu de relația strînsă pe care o stabilește autoarea între patria ei și țara pe care o vizitează. A- ceastă relație este comentată Ia tot pasul. „Ca o dialectică a sentimentelor pe măsură ce dorul de-acasă creștea — spune la un moment dat autoarea — melancolia despărțirii de prietenii mei coreeni începea să-și facă loc, umbrind nerăbdarea întoarcerii".Vorbind despre bogăția de limbă și imaginație a poporului coreean, autoarea ne informează: „primăvara, munții strălucitori se cheamă „de diamant", vara j(munții ploilor și ierbii"; toamna „munți; de rugină" și iarna, explicabil de ce — munții oaselor albe. Piscurile și chip»

în 1960 salariul mediu a ajuns 
la 1025 lei. Mulți tineri din 
uzina noastră și-au întemeiat 
familii, și-au cumpărat mobi
lă, televizoare, creîndu-și ast
fel condiții pentru o viață cît 
mai civilizată.

Odată cu uzina au crescut 
și oameni noi, muncitori cu .o 
înaltă calificare, iar cei tineri 
au posibilități din ce în ce mai 
bune pentru a învăța meseria, 
pentru a se perfecționa. Pe 
lingă uzină funcționează o 
școală profesională care pre
gătește în fiecare an circa 100 
de tineri muncitori. In uzină 
sînt organizate de asemenea 
cursuri de ridicare a califică
rii profesionale pe care le 
frecventează aproape 120 de 
tineri muncitori. Cabinetul 
tehnic și biblioteca tehnică a 
uzinei, dotate cu ultimele 
noutăți tehnice de specialita
te, contribuie de asemenea la 
ridicarea calificării tehnice și 
profesionale a tinerilor.

...Citeva rînduri, scrise sub 
imboldul unor amintiri poves
tite de cei mai în vîrstă. Ele 
oglindesc o realitate asemă
nătoare cu cea din multe alte 
întreprinderi din patria noa- 
stră.

MARIN GHEORGHE, 
PANAIT ȘTEFAN, 
VOINESCU ION(din postul de corespondenți 

voluntari ai „Stinteii tinere
tului").

rile, ca in Bucegii noștri, sînt botezate după forme : „Cuibul vulturului**, „Casa zeilor, „Fluturele**, „Broasca**. Mai mult ca la noi există in Asia — conchide autoarea — o întreagă poetică a numelor. Nu doar a nomenclaturii geografice : numele a 2—3 coreeni Întâlniți oriunde formează o poezie".Intr-un anume fel. cartea Veronicăi Porumbacu este totodată și un interesant eseu despre psihologia călătorului. Autoarea nu privește rece, consultativ oamenii și locurile cu care vine în contact. Oriunde, ea se simte cetățean al unei țări socialiste, este impresionată de prietenia pe
r- ără să ne prezinte însăși 
rf lupta comuniștilor, fil

mul scriitorului și regi
zorului Francisc Munteanu ne 
înfățișează izvorul popular, 
temelia pe care s-a sprijinit 
insurecția armată condusă de 
partid. Ne aflăm undeva în 
apusul țării, în zilele care au 
urmat lui 23 August 1944. Cu
prinși de panică, simțindu-și 
sfîrșitul tot mai aproape, fas
ciștii adună fără alegere cetă
țenii rom'.ii și, ducîndu-i 
peste graniță, îi silesc 
muncească la fortificațiile în 
spatele cărora speră să se a- 
pere de iureșul eliberator al 
trupelor sovietice și romînești.

Aici, în beciul care le ser
vește celor luați cu forța, 
drept adăpost și închisoare, se plămădește spiritul de re
zistență față de dușmani, iar 
ura se concretizează treptat 
într-un plan de luptă. Aici se 
leagă prietenia între mecani
cul de locomotivă Mihai și 
prizonierul sovietic Sașa, cu
ceritoare prin bărbăția, dis
creția și căldura Ci.

Martori de nevoie ai lucră
rilor de minare pe care le 
execută fasciștii, cei doi prie
teni se simt răspunzători pen
tru viața primejduită a sute
lor de ostași romîni și sovie
tici, pentru soarta luptelor 
viitoare și decid să evadeze 
pentru a preveni armata eli
beratoare de pregătirile, .tru
pelor hitleriste. Evadarea lor 
și a profesorului de istorie 
Ion Petrescu, care la capătul 
unei evoluții mai lente, gă
sește forța morală să li se 
alăture, atrage dintr-o dată 
interesul creatorilor filmului, 
și, implicit, al spectatorilor, 
asupra destinului acestor eroi. 
Profesorul cade curînd victi
mă fasciștilor, izbutind totuși 
printr un emoționant sacrifi-

bat înfățișarea.
vedeți în fotografie, dotată cu 
doar o părticică a rnarei uzine

Se extinde mecanizarea lucrărilor 
în minele de cărbuni

in prezent, în exploatările car
bonifere din țară, transportul în 
subteran se face cu mijloace 
mecanizate in proporție de 96 
la sută, in uneie exploatări ca 
Petrilo și LuperU, fiind in între
gime mecanizat

In acest an cu fost prevă
zute pentru extinderea mecani
zări operațiilor cu volum mare 
de muncă investiții ce întrec cu 
13 ia sută sumele alocate anul 
trecut. într-o serie de exploa
tări din țară ou și sosit noi uti
laje pentru mecanizarea opera
țiilor de tăiere, încărcare, de 
transport in subteran și la su
prafață. La Filipești, Doicești și 
la întreprinderea minieră Ctm- 
pulong, de exemplu, se experi
mentează combine de înaintare 
de mare randament ; la Trustul

care o manifestă față de poporul nostru oamenii muncii coreeni și interpretează fenomenele ca atare. Prin relatarea unor întâmplări concrete, de-a dreptul mișcătoare, se exprimă un energic protest împotriva acțiunilor inumane ale imperialiștilor care au cauzat multe suferințe poporului coreean. Elocvent, în acest sens, este mai ales capitolul „Ghicitori sinistre*1 consacrat acelui tragic folclor, născut în anii războiului.Cartea merită citită în primul rînd de tineret, categoria de cititori cea mai interesată de asemenea lucrări.

ciu să acopere fuga celorlalți. 
Urmăriți mereu, cei doi vor 
găsi o clipă de răgaz în casa 
unei învățătoare de țară, ea 
însăși o victimă a războiului, 
lntîlnirea dintre Mihai și 
Ana, dragostea scurtă și aspră 
care-i apropie, capătă în des
fășurarea acțiunii rolul mo
mentului decisiv în dezvolta
rea și împlinirea mesajului de 
idei al filmului. După ani de 
singurătate și durere, însetați 
de viață, de bucurie, de căl
dura unui cămin, bărbatul și 
femeia care s-au întîlnit, iz
butesc totuși să se depășească 
și să sacrifice fericirea lor 
imediată, cauzei izgonirii de
finitive 
mentul 
nirea 
ostașul 
sași bizuirea individualismului, transforma
rea muncitorului ceferist în- 
tr-un luptător conștient, de
votat, care devine un soldat 
fără uniformă, dar înregimen
tat cu trup și suflet cauzei 
eliberării țării.

In dubla calitate de scena
rist și regizor, Francisc Mun- 
teanu a încercat să organizeze 
episoadele acțiunii pe firul 
unei preocupări ideologice și 
artistice majore, urmărind cu 
o bună intuiție procesul ano
nim al făuririi istoriei de că
tre cei mulți și neștiuți, căro
ra viața le ' 
îi învață să 
tărîre.

lntîlnirea _____
meni, deciși să schimbe cursul 
vieții, să grăbească victoria a-

minier „Ardealul" a sosit un 
nou tip de combină de abataj ; 
la trusturile „Muntenia" și „Ar
dealul", precum și la întreprin
derea Cmpulung se experimen
tează transportoare șerpuitoare.

Procentul de mecanizare a 
muncii in exploatările carboni
fere va spori în acest an cu 50 
la sută la operațiile de tăiere 
în abataje și cu 65 la sută la 
incărcări. Totodată, introducerea 
noilor utilaje, precum și folosi
rea mai bună a capacității ce
lor existente, vor asigura, po
trivit calculelor, creșterea pro
ductivității muncii în exploată
rile din Valea Jiului cu peste 6 
la sută față de anul trecut

Introducerea noilor utilaje 
mecanizare este înlesnită de 
tinderea sistemelor 
susținere in mine, 
sisteme de armane 
sesc începînd din
exploatările din Valea Jiului și 
la Filipești, se numără și stîlpii 
metalici hidraulici. Aceștia pot 
fi montați intr-un timp mai 
scurt, avind caracteristici tehni
ce superioare față de stîlpii me
talici folosiți pînă acum. Tot
odată, se asigură reducerea in 
continuare a consumului de lemn 
de mină.

A.erg 
dri. I.
August; 
Flacăra, 
Vlaicu; __ ___
Central, Floreasca; Cintecul mă
rii: Victoria, Libertății; Pentru 
copii; Program special (ora 
10—15); Pentru adulți. Odată in 
viață (ora 17-21); 13 Septem
brie; Cei patru de pe Moarta: 
Timpuri No!; Eugenie Grandet: 
Tineretului; Doctorul Soim: 
Martie; Pescuitori in apă tuibu 
re: Al, Popov; Scrisoare neexpe

Popular; 
Cultural;

Cu orice 
Olga

Fiul meu

diată: Grivițș. Arta,
Disăpolul diavolului: ____ „.,
Rosemarie: Unirea; Darclie: C. 
David; Batalionul negru: Donca 
Simo; Hovanscina: Al. Sahia; 
Fata cu ulciorul: T. Vladimires- 
cli; Bătrina pianină: Miorița. 1 
Aței. G. Coșbuc; Nopțile Cabi- 
riei: Moșilor; Soldați fără unifor
mă: Munca, Drumul Serii; Alo... 
Afi greșit numărul: Ilie PiiiWie

supra hitlerismului, — și sen
sibilul profesor de istorie, are, 
dincolo de frumusețea con
trastului, valoarea confruntă
rii între vorbele sterile, între 
pasivitate și faptele concre
te ale unei lupte dîrze, sin
gura în măsură să ne dea sen
timentul datoriei ■ împlinite, 
singura în stare să împingă 
istoria înainte.

Tipurile creionate precis, în 
împrejurări pline de semnifi
cații umane, sînt interpretate 
cu simplitate, 
gustul 
pentru 
dernă, 
Cît de

CRONICA
FILMULUI

exprimă caracterul integru al 
lui Mihai, trucul prin care a- 
cesta intră a doua oară la in
terogatoriu în locul profeso
rului de istorie care poate 
n-ar fi rezistat „tratamentu
lui". Cit de precis ne este ca
racterizată prietenia dintre 
Mihai și Sașa, în clipa cină 
mecanicul își bate tovarășul 
în fața nemților pentru a-i 
salva viața, pentru a păstra 
planul timpurilor minate, ce 
trebuia predat ostașilor noș
tri.

Nu este mai puțin adevărat

însă, că în ceea ce privește 
construcția, filmul are lacune 
care-l fac inegal. Intențiile 
ideologice ale scenariului nu 
se concretizează întotdeauna 
în momente de viață pline de 
adevăr și semnificație. Este 
greu de crezut, de pildă, 
doi fugari cum sînt Sașa 
Mihai, ajunși în sfîrșit 
marginea unui sat, storși 
vlagă dar încordați și atenți 
ca să nu fie surprinși de 
nemți, nu-și găsesc nimic mai 
important de 
dacă au 
viață. Iar în lagăr, de pildă, 
unde există 
atmosferă și 
pot ascunde 
unitate dramatică și de acțiu
ne, unele episoade desfășurîn- 
du-se șters, fără accente bine 
stabilite și subliniate. Un 
punct de interes ar putea 
constitui aventura nocturnă a 
lui Mihai, plecat să-i aducă 
apă lui Sașa. Dar tensiunea 
momentului e exterioară în 
ultimă instanță, întrucît ges
tul nu este destul de justifi
cat. De asemenea, urmăririle 
nu sînt la fel de bine realiza
te peste tot. Dacă în prima 
parte a filmului, drumul eroi
lor capătă semnificația unei 
evoluții de conștiință, în a 
doua parte aceste urmăriri 
epuizează repede emoția fi
rească a spectatorului, nea- 
vînd o substanță dramatică 
solidă și atunci inevitabil
unele scene ne apar lungite 
(urmărirea în mlaștină).

Cu toate aceste deficiențe, 
filmul în ansamblu evocă cu

mijloace cinematografice me
ritorii atmosfera acelor vremi 
atît de frămîntate. La reușita 
lui contribuie evident și echi
pa de interpreți și colabora
tori ai regizorului slujind cu 
entuziasm și talent mesajul 
pe care ni-l transmite cu pu
tere filmul. Liviu Ciulei, în
cordat, prezent mereu în mie
zul acțiunii, a găsit profilul 
moral al personajului, reali- 
zîndu-l cu mijloace artistice 
convingătoare, iar Colea Rău- 
tu autentic și expresiv, a 
creat în Sașa un erou popular 
îndrăzneț, cumpănit, matur, 
care devine repede apropiat și iubit publicului. Lica 
Gheorghiu, sobră și expresivă 
în rolul Anei și Mircea Con- 
stantinescu, sfios și sensibil în 
cel al profesorului, lărgesc 
universul uman al filmului, 
îmbogățind imaginea trezirii 
maselor largi populare în zi
lele luptei de eliberare. Re
marcabilă e creația tragi co
mică a lui Fory Etterle în ro
lul diplomatului. Alături de 
aceștia, Nucu Păunescu, Do
rin Dron, I. Atanasiu- Atlas și 
ceilalți interpreți — creează 
atmosfera plină de tensiune a 
filmului. Și trebuie subliniat 
aportul însemnat pe care-l 
înscriu în ansamblul filmului 
imaginea operatorului Gr. Io- 
nescu, remarcabilă prin modul 
în care e cuprinsă în cadru 
acțiunea, prin simțul drama
tic al compoziției, cu echili
brul dintre negru și alb, me
reu bine și interesant gîndit — și muzica „plastică", extrem 
de sugestivă a compozitorului 
Th. Grigoriu.

Uzinele „Grigore Preoteasa
București - Calea Rahovei, nr. 266serviciul desfaceri - telefon 16.34 67.
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Aparate de mâsurat electrice pentru tablou— Amperinetre— Voltmetre— Varmetre— Wattmetre— Relee de protecție și automatizare— Contoare electrice monofazateProdusele se vînd fără repartiție întreprinderilor socialiste, cu livrare imediată.

De asemenea oferă spre contractare 
fără repartiție pentru i 

produse:— Contoare electrice monofazate— Redresori cu seleniu— Centrale telefonice manuale și automate— Aparate de măsurat electrice— Relee de protecție și automatizare
— Echipament pentru instalații de automatizări— Interfoane de 10 și 20 posturi
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care participă 
organizația de 
nr. 4 a Uzine- 
Gattwaid" din

la popula-
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măsuri 
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activă a 
de întă-

Entuziaste acfiuni de muncă patriotică:

invățămînt 
discuta nu 
ci și cele

secretarilor să 
despre impresia

ruta Timișoara, 
București, iar 
decembrie, un 
cu autocarul, 
1.850 km. In

de 
menite să t și mai

Ședința comitetului 
comunal O.T.M.

AIn lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de par
tid, organizațiile U.T.M. 

din satele raionului Timișoara 
au acumulat în anii din unmă o 
bogată experiență în mobiliza
rea tineretului la consolidarea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor colective.

Cunoașterea și generalizarea 
acestei experiențe, care se îm
bogățește zi de zi, este o sar
cină importantă a comitetului 
nostru raional.

O formă foarte eficace de ge
neralizare a experienței pozitive 
o constituie „ziua secretarului 
U.T.M.". La una din aceste zile 
ne-am propus să facem un 
schimb de experiență privind 
antrenarea tinerilor colectiviști 
la munca de sporire a produc
ției agricole vegetale și ani
male. în această privință ni s-a 
părut demnă de generalizat 
experiența organizației U.T.M. de 
la G.A.C.-Recaș. Aici, comitetul 
U.T.M. a recomandat pe cei 
mai buni utemiști să muncească 
In sectorul zootehnic. Dar nu 
s-a mulțumit numai cu asta. 
Periodic a controlat felul în 
tare muncesc tinerii, a analizat 
in ședințe de comitet activitatea 
lor, ceea ce a dus la obținerea 
unor succese frumoase în mun
că. De asemenea, la cererea 
organizației U.T.M. conducerea 
gospodăriei a repartizat tinere
tului suprafața de 189 ha de 
culturi prășitoare, utemiștii an- 
gajîndu-se să depășească pla
nul de producție la hectar sta
bilit de gospodărie.

Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini asumate de organizația 
U.T.M. era nevoie să se desfă
șoare o susținută muncă politi
că în rîndui tineretului. Au fost 
organizate mai multe odunori 
generale în care li s-o exolicot 
tinerilor impo-tonta ooiitică o 
întăririi gospodăriei cgricoJe 
colective prin c-esterec produc
ției vegetale și onimoie ; pro
blemele acestea cu fost de cse- 
menea mai substanțial dezbă
tute și în cercul politic. Paraiel 
cu această muncă comitetul 
U.T.M. s-a îngrijit și de ridica
rea calificării tinerilor, organi
zed ținerea unui ciclu de ex
puneri speciale pentru tinerii 
din sectorul zootehnic și pen
tru cei ce lucrează în brigăzile 
de dmp. Aceste măsuri, după 
cum s-a văzut ulterior, cu fost 
rodnice. Utemiștii de la G.A.C.- 
Recaș au obținut cu 
condițiile climaterice 
bile o producție 
porumb boabe la 
prafața ce le-a 
zată.

Despre toate 
Cîndec Gheorghe, 
comitetului comunal 
Recaș, a vorbit pe Icrg la ziua 
secretarilor. Discuțiile purtate 
atunci au scos in evidență și 
experiența bună a altor organi
zații de bază U.T.M. in organi
zarea tineretului in producția 
agricolă.

Nu trebuie înțeles de aici că 
noi am făcut tot ceea ce se 
putea face pentru a generaliza 
experiența bună a organizații
lor de bază U.T.M. in mo- 
Mizcrea tineretului la întă
rirea eco- om<co-o-gcn jctoricâ 
a GAC. Gospodări e noastre 
colective au crescut, s-cj dez
voltat Acest lucru a pus :n fcta 
organizațiilor U.T.M. serc rii 
mai mari, mai complexe. Ori, 
noi nu am reușit să intervenim 
întotdeauna la timp, cu opera
tivitate, pentru a ajuta compe
tent aceste organizații de bază 
U.T.M. Va trebui de pildă să 
organizăm cu secretarii U.T.M. 
vizite și schimburi de experien
ță în gospodăriile colective 
fruntașe din raion, unde ei să 
studieze practic experiența or
ganizațiilor U.T.M. fruntașe in 
organizarea muncii și ridicarea 
calificării tinerilor colectiviști.

Preocuparea de bază a tine
rilor din gospodăriile noast-e 
colective constă, cum este și 
firesc, în munca de întărire a 
unităților agricole social ste d i 
care fac parte. Dar condiții'e 
noi de existență pe care le cu 
tinerii colectiviști și oe această 
bază transformările care se ps-

trec în conștiința lor, au făcut 
ca pretențiile lor de la viață 
să fie mai mari. Vor să se bu
cure de frumusețile culturii, ale 
artei noastre noi, socialiste, se 
străduiesc să o înțeleagă. Cu 
cîteva luni de zile in urmă llina 
Gheorghe, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. din G.A.C. 
Orțișoara, care a aparținut pînă 
la sfirșitul anului trecut de ra
ionul nostru, a solicitat ajutorul 
comitetului raional U.T.M. pen
tru a obține 30 bilete la un 
spectacol de opera.

Acțiunea aceasta ne-am dat 
seama că va avea un puternic 
efect educativ dacă am gene
raliza-o. De aceea noi l-am 
invitat pe tovarășul llina cu pri-

Cum se ocupă 
comitetul nostru 
raional U.T.M. 

de generalizarea 
experienței pozitive 

a organizațiilor 
de bază 

de la
U. T. M. 
sate

Pe ziua de 30 ianuarie. 
Bosia, raionul Iași, s-a ținut 
dința comitetului U.T.M.. pe 
munâ. Cu acest prilej s-a ana
lizat activitatea comitetului 
U.T.M. pe 1960 și s-au stabilit 
sarcinile care îi stau în față în 
acest an Atît în referatul pre
zentat, cit și in discuțiile pur
tate s-a apreciat îndrumarea dată 
de comitetul U.T.M. organizați
ilor de bază privind mobilizarea 
tineretului la muncă în G.A.C. 
fi in întovărășiri. ,

Plenara a criticat în același 
timp munca defectuoasă a unor 
membri ai comitetului care nu 
iau măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor ce se manifestă în or
ganizațiile de bază U.T.M, de 
care răspund. La G.A.C. Bosia 
spre exemplu, există deficiențe 
în sectorul zootehnic, unde mun
ca tineretului nu este încă bine 
organizată. In satele Ungheni, 
Coada Stincii, Mînzătești se des
fășoară o slabă activitate cul- 
tural-sportivă, iar membrii co
mitetului care răspund de aceste 
organizații nu au luat toate mă
surile pentru a îndrepta situația.

” în
a-

je- 
co-

----  Măsuri 
pentru viitor

La plenara lărgită a Comi
tetului raional U.T.M. Luduș, 
care a avut loc în ziua de 2? ianuarie, au participat membrii și membrii supleanți ai 
comitetului raional U.T.M., 
secretarii comitetelor comu
nale U.T.M., secretari ai orga
nizațiilor de bază U.T.M., ac
tiviști. Plenara a dezbătut fe
lul cum se aplică planul pri
vitor la munca politică la sate 
in perioada de iarnă; contri
buția tineretului la realizarea 
planului economic pe anul 
1960 și sarcinile tineretului pe 
anul 1961; munca politică 
pentru creșterea rîndurilor 
organizației; sarcinile orga
nizațiilor U.T.M. in campania 
electorală.

Cei 23 vorbitori, în majori
tate secretari ai comitetelor 
comunale și ai organizațiilor 
de bază U.T.M. din G.A.C., 
G.A.S. și S.M.T., au discutat 
cu mult simț de răspundere 
sarcinile organelor și organi
zațiilor U.T.M. pentru aplica
rea în viață și pe mai depar
te a politicii partidului nostru 
de transformare 
agriculturii. In plenară s-au 
stabilit o seamă 
concrete, 1 
mobilizarea 
tineretului la munca 
rire economico-organizatorică 
a G.A.C., la creșterea activi
tății tuturor organizațiilor de 
bază U.T.M.

NICOLAE SUCIU

în organizorea vizitelor în în
treprinderi, a excursiilor, con
cursurilor „Cine știe răspunde" 
etc. Cursanții cercului politic 
U.T.M. de la G.A.C. Otvești, de 
pildă, au vizitat întreprinderile 
„Electromotor", „Nikos Beloia- 
nnis" și „Industria linii* din Ti
mișoara, Muzeul Banatului iar 
seara au vizionat un spectacol 
la Teatrul maghiar de Stat, U- 
temiștii de la G.A.C.-Sinmihaiul 
Romin au făcut o călătorie cu 
autocarul pe ruta Timișoara, 
Băile Herculane, Orșova, Ada- 
Kaleh. Toate acestea au dat 
un conținut mai bogat activi
tății cercurilor de 
politic, tinerii puțind 
numai cele auzite 
văzute de ei.

La timp scurt de 
rîzarea acestei experiențe zeci 
de organizații U.T.M. au soli
citat sprijinul comitetului raio
nal U.T.M. în organizarea di
feritelor excursii. Pentru ca ti
nerii să cunoască mai temeinic 
trecutul de luptă al partidului 
și marile realizări obținute 
în construcția socialismului, am 
organizat anul trecut o excursie 
cu 121 de tineri și propagan
diști fruntași pe 
Sinaia, Doftana, 
recent, in luna 
„Tur al R.P.R.* 
pe distanță de 
urma acestor excursii — pentru 
care tinerii și-au strîns din timp 
banii necesari - au fost orga
nizate numeroase adunări ge
nerale U.T.M. în care s-a dis
cutat despre cele văzute, sub- 
liniindu-se marile transformări 
care au avut loc în patria noa
stră în anii regimului democrat- 
popular.

Este firesc că se moi pot 
face încă multe lucruri în ceea 
ce privește generalizarea expe
rienței bu-e a organizațiilor 
U.T.M. dg la sate. Mai multe 
vizite reciproce intre secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
care să prilejuiască un 
practic de experiență nu 
tea decit să ducă la 
terea activității de organizație. 
De asemenea, ne gîndim să or
ganizăm pe grupuri de comune 
și o seamă de consfătuiri 
membrii comitetelor U.T.M. 
care prilej să organizăm 
larg schimb de experiență 
diferite probleme ale muncii 
organizație.

SIMO IOSIF 
prim-secretar • 

al Comitetului raional 
U.T.M.-Timișoara

Comitetul comunal U.T.M., 
ședința sa, analizind toate 
ceste aspecte ale muncii de or
ganizație, a sbubid.it. un plan con
cret de măsuri care să ducă la 
lichidarea lipsurilor existente, la 
creșterea activității tuturor or* 
ganizațiilor de bază U.T.M.

C. SLAVIC

Ce discutăm

în adunările generale?

înaintea fiecărui șemino-, 
comunista Anastasia Tauber, 
propagandistă o cursului se
ral U.T.M. ia 
tinerii din 
secție U.T.M. 
lor „K'ement
Capitală, ocordă consultații 
cursonților. In foto : O ima
gine din timpul consultației 
pentru seminarul 
avea loc in curind.

Foto : V. RANGA
•-■-.-.r.t-simțitor activitatea.în septembrie anul trecut organizația U.TAL din schimbul tovarășului inginer E. Păcurarii a analizat în cadrul a- dunării generale activitatea celor patru brigăzi de producție ale tineretului (de la cuptoare, laminoare, ajustaj, întreținere) care, deși își îndeplineau planurile de producție, rămîneau în urmă față de brigăzile din alte schimburi. Tovarășul inginer E. Păcu- raru. șeful schimbului și membru în comitetul organizației de bază U.T.M., care a prezentat referatul, a stat de vorbă în prealabil cu responsabilii brigăzilor, cu numeroși

cele patru organizații de schimb din organizata de bază U.TJ4. de nmorul de 800 mm al Cocr.biraru-u: siderurgic Hunedoara. adunările generale se țin cj regularitate, in fiecare lună, și utem-ști; s-au obișnuit să se pregătească serios pentru fiecare dm deOrdinea de zi este variată, diferă de la o lună la alta, corespunzmd ce fiecare dată unui scop bine determinat Birourile organiza;..1-cr de schimb planifică cu chibzuială data, locul și in special ordinea de zi a fiecărei adunări, înainte de a convoca adunarea, membrii biroului își pun întrebarea : ce urmărim, ce vom rezolva în cadrai acestei adunări ?Fiecare adunare, fără excepție, începe cu o informare politică. Birourile organizațiilor de schimb discută cu comuniștii, cu cei mai buni u- temiști, stabilind evenimentele politice care prezintă interes deosebit, și care trebuie discutate neapăratProblemele înscrise pe dinea de zi a adunărilor noastre corespund totdeauna unei anumite nevoi. Ele sînt probleme care interesează întreaga organizație, care trebuie rezolvate în comun, în legă- cu care vrem să cunoaș- opinia

dinea lui ușuratică, contrară normelor noastre morale, ce- rîndu-1 să se îndrepte. D. F. s-a angajat într-adevăr că se va îndrepta și comportarea lui din ultima vreme arată că adunarea și-a atins scopul.într-un timp am constatat că sînt unii utemiști care citesc foarte puțin și sporadic. Am propus organizațiilor de schimb să dezbată această problemă în adunările U.T.M. și, în același timp, să prezinte în fața utemiștilor recenzii despre unele cărți prevăzute în bibliografia concursului „Iubiți cartea". într-o adunare a organizației U.T.M. din schimbul de zi, sudorul Nico- lae Nisipașu a prezentat o frumoasă recenzie pe tema: Viața luminoasă a eroilor „Tinerei Gărzi". în alte organizații de schimb s-au ținut recenzii despre alte cărți.Au fost interesante și adunările pe temele : „90 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin", „Luptele ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933", prin care am urmărit educarea utemiștilor în spiritul tradițiilor revoluționare ale partidului nostru.Firește, în adunările organizațiilor U.T.M. se dezbat și numeroase alte probleme ale vieții de organizație : cererile tinerilor care doresc să devină membri ai U.T.M., diferite probleme organizatorice etc. De asemenea în adunările noastre folosim cele mai diferite forme ale stimulării morale a utemiștilor : citarea ca exemplu a utemiștilor care s-au evidențiat atît în munca profesională cît și în activitatea de organizație, punerea în discuție a celor care nu-și îndeplinesc sarcinile de producție sau de organizație etc.Acestea sînt cîteva din adunările care au avut loc în ultimul timp la noi. Trebuie să mărturisesc însă că nu toate au fost ca acestea. Am avut și unele adunări care nu au fost suficient pregătite și din a- ceastă cauză nu și-au atins pe deplin scopul. Sarcina noastră este să facem din fiecare adunare o adevărată școală de educație comunistă a tineretului. Și ne străduim să o îndeplinim cît mai bine cu putință.
MIHAI PURȚUC 

secretar al Comitetului 
organizației de bază U.T.M. 
de la laminorul de 800 mm 

de la C. S. Hunedoara

lejul unei zile g 
povestească 
produsă asupra tinerilor colec
tiviști de vizionarea unui spec
tacol de operă. Dar nu ne-am 
oprit aici. Pentru a generaliza 
inițiativa aceasta, ne-am gîndit 
să organizăm un spectacol cu 
opera „Tînăra Gardă" la care 
să participe un număr cit mai 
mare de tineri colectiviști. Și 
la scurt timp de la această ho- 
tărire 792 de tineri colectiviști 
din 50 de sate cu vizionat 
soectoccIul „Tînăru Gardă*. A- 
cecstă acțiune a noastră a de- 
terrrnot ca mute organizeții 
de bază U.T.M. din raion să 
rntnodjcă in practica muncii lor 
organizarea vizionărilor colec
tive de soectacole de teatru, 
operă și filme la Timișoara.

Aș vrea să mă refer acum în 
cîteva cuvinte la felul >n care 
ne-am ocupat noi de generali
zarea experienței bune obținute 
de propagandiști. Cadrul prin
cipal în care am realizat schim
bul de experiență, generaliza
rea ei, au fost seminariiie per
manente ale propagandiștilor. 
Cu prilejul unui astfel de se
minar noi am organizat, de 
pildă, generalizarea experien
ței căpătate de unele cercuri

schimb 
ar pu- 

creș-

La Gr» A» C.
Membrii brigăzii de muncă 

patriotică din organizația de 
bază U.T.M. a GA.C. Ciobanu, 
raionul Hîrșova, folosesc pe
rioada de iarnă pentru amena
jarea unor terenuri în vederea 
irigării lor, construirea unor di
guri la grădina de zarzavat, 
cârc-ec gunoiului de grajd etc.

Comitetul U.T.M. a mobilizat 
întregul tineret, ca alături de 
ceilalți colectiviști, să participe 
cu însuflețire la terminarea ace
stor lucrări la timpul optim.

Ciobanul
Astfel pină in prezent au 
amenajate pentru irige re 
ha teren care in primăvară va 
fi însomințat cu porumb. ~ 
asemenea au fost construite di
guri pe o suprafață de 
la grădina de zarzavat, 
defrișat 10 ha pe care 
planta pomi fructiferi și 
amenajat 36 ha de vie urmind 
ca in perioada care c mai ră
mas să se mai ome.ncjeze incă 
24 ha de vie.

IOAN N. BOBOC

De
19 ha

s-au
se vor

s-au

...Și în comuna Vama-Buzăului Tribuna secretarului 
organizației de bază 

U. T. M.De curînd într-o 
adunare generală a 
organizației U.T.M. 
din comuna Vama- 
Buzăului, raionul 
Tg. Secuiesc, s-a 
analizat felul în 
care au fost înde
plinite obiectivele 
economice ale or
ganizației U.T.M. in

anul care
Din analiză a reie
șit că utemiștii au 
împădurit 25 ha, au 
colectat 15.000 kg. 
fier vechi, au con
struit două conduc
te adăpătoare pen
tru vite, au defrișat 
40 ha teren, au 
contribuit la ridi- J. PREDICA

a trecut.

rELTZ

maturitate

Deși dus

toate 
nefavora- 

de 3.249 kg 
hectar pe su- 
fost reparti-

aceste lucruri, 
secretarul 

U.T.M.-

---- •----- La primirea

șef a fost dată de pe- l și in cadranul ei 
apărut Marian. Re- 

cot de masă, 
citea cu voce tare

7*7 a 
f / rete

a c
zemat cu un 
tata 
știrile externe din gazetă iar 
mama făcea ultimele pregătiri 
pentru masa de seară. L-au 
privit amîndoi cu gravitate și 
mîndrie. Băiatul lor făcuse primul pas spre maturitate...

O altă seară, cu cîteva săp- 
tămini în urmă. Tatăl și fiul 
stăteau față în față. Amîndoi 
cu coatele pe masă și bărbia 
rezemată în pumn : unul răs
colind trecutul, altul incercînd 
să pătrundă zările viitorului. 
Pe masă, între ei, adeziunea 
de intrare în U.T.M. a lui Ma
rian. Și încet, cu vocea adu
cerilor aminte, tatăl începu să 
povestească despre fabrică, 
despre comuniștii din fabrică, 
despre partid și lupta sa plină 
de jertfe pentru viața noastră 
nouă de astăzi. Povestea pen
tru prima dată despre tinere
țea lui chinuită — despre 
condițiile mizere in care a în- 
'vățat meserie.

— Au fost vremuri grele 
băiete. S-a plătit cu vieți de

oameni, ca fu să înveți astăzi 
meserie intr-o școală moder
nă, cu ateliere 
profesori buni.asta.......Să
gîndea 
U.T.M. 
cu puțin timp în urmă. Auzea 
parcă și acum vocea celui ce 
citea referatul: „Să nu uiți că 
un băiat aproape de vîrsta 
ta a fost străpuns de ba
ionete trăgînd de lanțul si
renei ; să nu uiți că Filimon 
Sirbu a stat drept și rnîndru 
în fața plutonului de execu
ție ; să nu uiți că a existat I. C. Frimu, că mulți fii ai 
clasei muncitoare și-au dat 
viața pentru ca noi să trăim 
astăzi fericiți"...

încălzite, cu 
Să nu uiți

Marian senu uiți".
la adunarea generală 
la care fusese invitat

usese chemat de dimi- 
J- neață la biroul U.T.M. 

oe an: „Am discutat cere
rea ta. Poftim adeziunea. Va 
trebui să te pregătești însă. Ai un statut U.T.M. ? Bine. 
Să-l citești. O să discutăm a- 
mîndoi fiecare capitol".

...Cit să fi trecut de atunci? 
Acum sta în picioare în mijlo
cul colegilor săi și-și povestea 
viața. Scurtă, fără întorto- 
cheri, era asemănătoare cu a 
multora dintre cei din clasă, 
cu care a copilărit împreună. 
S-a născut, a crescut un pic, și acum se pregătește să tră
iască. Cam la aceasta se re
ducea biografia.

— Cum vrei să trăiești ?
— Frumos, demn, cinstit, 

așa cum trăiesc comuniștii.— Și ce vrei să faci pentru 
asta ?

— Voi munci, cu bucuria cu 
care muncește astăzi tata și 
toți ceilalți muncitori din uzi
na noastră.

— Ce iubești mai mult ?
— Viața, pe care vreau s-o 

pun în slujba cauzei partidu
lui și să o trăiesc în așa fel 
incit să nu-mi fie rușine de 
nici o clipă trecută.

Erau cuvintele lui Ostrov
ski. Au fost însă repetate cu 
atîta siguranță și atît de au
tentic, incit nu au mirat pe 
nimeni.

S-au sculat apoi pe rînd to
varășii săi, prietenii săi. Le 
auzea vocea, le vedea priviri
le. Erau calde, prietenești.

— Merită să devină mem
bru al organizației noastre 
revoluționare.

Vorbea Oancea 'Anton, se
cretarul organizației U.T.M- 
pe an, care s-a ocupat și de 
pregătirea lui pentru acest e- 
veniment. Eu cred că va fi un 
bun luptător pentru cauza 
partidului nostru.

Și se baza, spunînd lucrul 
acesta, pe dragostea lui Ma
rian față de uzină, pe faptul 
că a luat 9 la lucrări practi
ce de atelier, pe altruismul lui 
dovedit prin organizarea din 
proprie inițiativă a unei gru
pe de învățătură cu elevii mai 
slabi.

— Și eu sînt de aceeași pă
rere, a spus Teodor Mihai. 
Sarcina lui este acum să se 
pregătească în continuare, cit 
mai bine, să fie fruntaș la 
învățătură, pentru a deveni 
un muncitor capabil să mî-

carea căminului 
cultural din comu
nă.

Analizarea rezul
tatelor obținute 
le-a oferit prilejul 
să-și ia noi anga
jamente pentru a- 
nul acesta.

nuiască șf parte tehnica nouă.
mai de

și u vorbit și alții, făcîn- 
xl du-i recomandări pen-tru viitor, sfătuindu-l 

trebuie să se comporte, 
vețe să muncească. Și

Oancea se ridică în picioare 
și întrebă cu gravitate:

— Cine este pentru ca to
varășul Vrabie Gh. Marian, din 
anul I B, al școlii profesio
nale a Uzinelor „I. C. Frimu“ 
Sinaia, să devină membru al 
organizației U.T.M. ?

...Ușa a fost dată de perete și în prag a apărut Marian cu 
obrajii roșii și ochii mari, lu
minoși care spuneau parcă 
pentru a fi auziți și înțeleși 
de toată lumea „Sînt ute- 
mist“.

Tata citea cu voce tare ști
rile externe din gazetă, mama 
pregătea masa de seară, iar 
dinspre bucătărie răzbătea 
miros proaspăt de cozonac.

— Te felicit, copilul meu.
în seara aceea a fost sărbătoare în familia comunistului 

Gheorghe Vrabie.
P. ISPAS

un
or-

tuturor utemiști-luăm cursul de Ion regularitate vența era în general totuși existau unii care-și neglijau studiul politic, nu se pregăteau pentru seminarii, ceea ce se resimțea în activitatea cursului. Biroul organizației de schimb a cerut propagandistului să pregătească pentru adunarea generală a organizației un referat despre activitatea cercului.Referatul a subliniat faptul că majoritatea cursanților privesc cu simț de răstrundere pregătirea lor politică, studiind cu seriozitate pentru seminarii.în referat au fost însă serios criticați unii utemiști ca de pildă, Ion Șelaru și Enache Bumbaru, pentru că nu studiau materialul participau din

cîteva exemple, seral anul I con- Mită își ținea cu lecțiile, iar frec- bună, utemiști

bibliografic, slab la discuțiile seminarii, nerespectînd astfel îndatorirea statutară de ași ridica continuu politic și ideologic, au luat cuvîntul au temeinic activitatea utemiști în producție și
nivelul Cei care analizat acestor - - -i în viața de organizație, dovedin- du-le că lipsa cunoștințelor politice îi împiedică să-și îmbunătățească munca și cerîn- du-le să se încadreze mai activ în munca cercului politic, să studieze cu perseverență politica partidului care le este un îndreptar prețios în viață. Acești utemiști și-iu

----- •------

La „Joile tineretului"

cum 
să în
apoi...

Organizate în fiecare săptă- mînă de comitetul organ i7rț- ției de bază U.T.M. din școala agricolă din Casimcea (regiunea Dobrogea), „Joile tineretului" sînt întotdeauna așteptate cu bucurie de elevii acestei școli. Cu acest prilej în fața tineretului s-au ținut conferințe despre realizările regimului democrat-popular, cenzii despre cele mai cărți, s-au învățat cîntece triotice și revoluționareElevii își petrec la „Joile tineretului* plăcut și recreativ timpul lor liber.
re- noi pa- etc.

Tovarășul Ion Cornel, prim 
secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. 23 August din 
Capitală, discutînd cu Gri- 
gore Gheorghe, responsa
bilul brigăzii de tineret din 
secția montaj a Uzinelor 
„23 August", asupra felului 
în care este organizată mun
ca în brigadă.

utemiști, adunînd împreună cu membrii biroului un interesant material faptic. A reieșit că în brigada de ajustaj, condusă pe atunci de Constantin Chirică, deși exista program de lucru, membrii brigăzii nu-și cunoșteau sarcinile, nu se țineau regulat consfătuirile de brigadă. Brigada de la cuptoare nu asigura totdeauna suficiente lingouri „calde", iar unele dintre ele se ardeau — ceea ce frîna munca brigăzii de la linia de laminoare. Se punea cu seriozitate și problema ridicării calificării tinerilor laminatori, manevranți și muncitori de la cuptoare. In urma acestei a- dunări activitatea brigăzilor a cunoscut o serioasă îmbunătățire calitativă.Amintesc și un alt exemplu. Atitudinea utemistului D. F„ care a vrut să-și părăsească soția și copiii, ne-a îngrijorat foarte mult Utemiștii erau indignați de comportarea u- șuratică a lui D. F. Cîțiva utemiști (Dobre Niță, Corne- liu Constantin) au vrut să-l ajute. Dar D. F. nu i-a ascultat „Vedeți-vâ de treaba voastră* le-a spus. Biroul organizației de schimb, folosind și articole pe teme asemănătoare publicate în presă, a pregătit o adunare pe tema ..Răspunderea utemistului față de familie" în care s-a a- nalizat și atitudinea și comportarea lui D. F. Au luat cuvîntul mulți utemiști. Ei și-au exprimat dezaprobarea față de comportarea lui D. F. in familie, au criticat atitu-

x 1 -• ■
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LAOS: Forțele patriotice au provocat
pierderi grele trupelor rebele

Situata din Congo
în dezbaterea Consiliului de Securitate

Deschiderea Sesiunii 
Comitetului Executiv 

al F.S.M.NEW YORK 2 (Agerpres). *— TASS transmite :La 1 februarie Consiliul de Securitate s-a întrunit pentru a discuta situația din Congo. La începutul ședinței delegații au salutat pe A. Stevenson, reprezentantul noului guvern al S.U.A.* care participă pentru prima oară ședințele Consiliului.Șeful delegației sovietice, V. A. Zorin a declarat în cuvântarea sa de salut, că delegația sovietică, ca și delegațiile multor altor țări* speră că noua administrație, al cărei reprezentant este Stevenson, va face ca Consiliul de Securitate, căruia Carta O.N.U. i-a încredințat principala răspundere pentru menținerea păcii și securității internaționale, să-și îndeplinească obligațiile incomparabil mai bine decît și le-a deplinit, din păcate, pînă prezent.Mulțumind Stevenson, a luat parte O.N.U. și ar organizație să

la

în- îndelegaților, declarat că la dori ca această fie centrul
A. a constituirea

unde să se cadă de acord a- supra tuturor problemelor litigioase pe baza înțelegerii și încrederii reciproce, pentru ca Organizația Națiunilor să corespundă menirii sale. In alarmanta epocă nucleară, a declarat el, trebuie să fim uniți.După ce Consiliul de Securitate a aprobat ordinea de zi, au fost invitați la ședință reprezentanții statelor Mali; India, Iugoslavia, Guineea* Indonezia, Ghana, Maroc, Polonia, Belgia, Congo și Libia.Apoi a luat cuvîntul secretarul general al O.N.U.* . Hammarskjoeld, care a apărat activitatea reprezentanților O.N.U. în Congo.El a declarat în continuare că dacă statele care pun la dispoziția O.N.U. forțe armate își vor retrage trupele din Congo, războiul civil va deveni inevitabil.Hammarskjoeld a relevat că una din cauzele agravării situației din Congo o constituie „amestecul din afară". Vorbind însă despre aceasta*

el nu a pomenit puterile coloniale și, îndeosebi de Belgia și aliații ei din N.A.T.O.* care se amestecă în treburile interne ale poporului congolez, încercând să-și mențină dominația colonială.Reprezentantul R. A. U., Lutfi, a declarat că poporul congolez nu va putea să-și dobândească independența atât timp cît alte state și în primul rînd Belgia vor interveni în treburile sale interne. El a subliniat că arestarea primului ministru Lumumba și a altor lideri politici din Congo este ilegală și a cerut eliberarea lor imediată. Este necesar, a declarat Lutfi, să se reia imediat activitatea normală a parlamentului congolez și să se facă încercări de a se concilia diferitele grupări politice din țară. El a arătat că este necesară retragerea personalului militar și civil belgian din Congo.Cu aceasta ședința Consiliului de Securitate a luat sfîrșit. Următoarea ședință va avea loc la 2 februarie ora 10,30 (ora locală).
Belgia poartă principala răspundere 
pentru situația creată în Congo

BERLIN 2 (Agerpres). — La 2 februarie s-a deschis la Berlin cea de-a 22-a sesiune a Comitetului Executiv al F.S.M., la lucrările căreia participă membri ai Comitetului Executiv al F.S.M., sindicali care au vitați, precum și ție a Confederației muncii din Cuba.Pe ordinea de zi figurează următoarele probleme :1. — Pregătirea celui de-al V-lea Congres Mondial al Sindicatelor în lumina sarcinilor actuale ale sindicatelor care constă in întărirea unității în lupta pentru pace, dezarmare, independență națională, in a- părarea revendicărilor economice și sociale ale oamenilor muncii.2. — Problemele organizatorice în legătură cu ținerea celui de al V-lea Congres Mondial al Sindicatelor.3. — Cu privire la bugetul pe anul 1961.4. — Diverse.Raportul primul punct de zi Louis ral ai

fruntași fost in- o delega- oamenilora sesiunii

XIENG KUANG 2 (Agerpres). — Trupele guvernamentale ale căpitanului Kong Le și unitățile de luptă Patet Lao au provocat pierderi grele trupelor rebele Fumi Nosa- van—Boun Oum în timpul a- tacului întreprins de acestea împotriva importantului nod rutier Sala-Fuhun. După cum a anunțat Ia 1 februarie postul de radio „Vacea Patet Lao“, trupele guvernamentale și unitățile de luptă Patet Lao continuă să exercite controlul asupra punctului Sala- Fuhun.Postul de radio a anunțat de asemenea că în acest atac principala forță a trupelor rebele au constituit-o unitățile tailandeze • comandate de ofițeri americani.Trupele guvernamentale și unitățile Patet Lao au tăiat calea rebelilor care înaintau spre Sala-Fuhun venind din

• ȘEDINȚA GUVERNULUI LE
GAL AL LAOSULUI '

• In CURIND PRIMUL MINI
STRU SUVANNA FUMMA SE

VA ÎNAPOIA IN ȚARAVang-Vieng. Numeroși rebeli au fost omorîți, iar peste 50 au fost răniți.
★

XIENG KUANG 2 (Ager
pres). — La 31 ianuarie, anun
ță postul de radio „Vocea Lao
sului", la Xieng Kuang a avut 
loc o ședință lărgită a guver
nului legal al Laosului, la care 
au participat miniștri Khamsuk 
Keola, Quinim Folsena, Tiao 
Sisumang Sisalemsak, precum și 
o serie de deputați în Adunarea 
Națională.

Ministrul Informațiilor, Qui
nim Folsena a adus la cunoș
tința participanților la ședință 
hotărîrea din 25 ianuarie a pri
mului ministru Suvanna Fumma

Transatlaniicul „Sania Maria44 
a intrat în portul Recife

a fost Saillant, F.S.M.
în legătură cu de pe ordinea prezentat de secretar gene-

LA VARȘOVIA

CAIRO 2 (Agerpres). -> TASS transmite: Reprezentanța de la Cairo a guvernului ’ legal congolez a difuzat o declarație a guvernului Republicii Congo, adoptată la ședința care a avut loc la 31 ianuarie la Stanleyville, sub președinția vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Congo, A. Gizenga,Declarația cuprinde cinci părți. în prima parte, intitulată „Problema militară" se spune : „Apelul adresat belgienilor de Kasavubu, Chombe, Kalonji, crearea așa-numi- tei legiuni străine europene, aducerea de mercenari europeni pe pământul congolez în văzul și cu știrea conducătorilor militari și civili ai O.N.U., folosirea continuă a avioanelor, echipajelor și armelor belgiene pentru săvîrși-
Cong°: Lupte îndîrjite 

pentru alungarea 
trădătorilor

2 (Ager-LEOPOLDVILLEpres). — Acțiunile patrioților congolezi pentru trădătorilor din solda colonialiștilor devin tot mai îndirji- te. Un purtător de cuvînt al forțelor O.N.U. a anunțat la 1 februarie că „o bătălie care a durat o zi întreagă s-a desfășurat în regiunea orașului Luena. între membrii tribului Baluba și jandarmeria Katan- gheză". Luena este un centru carbonifer situat la 500 de km nord-est de Elisabethville.După instalarea guvernului local de la Manono, care și-a manifestat fidelitatea față de guvernul legal central, în acest oraș a avut loc o mare defilare care a fost primită de șeful guvernului local Prosper Mwanba Ilunga. Această festivitate este apreciată de observatori ca o confirmare a controlului exercitat în regiunea Manono de forțele credincioase guvernului legal cu sediul la Stanleyville.Șubrezirea situației lui Chombe, îl determină să folosească mijloace din ce în ce mai sălbatice. Ignorînd pînă și protestul reprezentanților O.N.U. la Elisabethville, clica lui Chombe a continuat bombardarea din avion a localităților asupra cărora a pierdut controlul.Cu toate că în urmă cu cîteva zile s-a anunțat oficial încheierea unei axe militare între Leopoldville, Elisabethville și Bakwanga, Chombe a declarat la 1 februarie că nu se poate înțelege cu cei din Leopoldville, deoarece aceștia nu pot să cadă de acord între ei asupra politicii pe care trebuie s-o ducă.La 2 februarie secretariatul permanent al Consiliului de Solidaritate al țărilor Asiei și Africii a adresat tuturor comitetelor naționale apelul de a organiza, începînd de la 5 februarie Săptămâna de solidaritate cu poporul congolez și stringerea de mijloace pentru ajutorarea patrioților congolezi care luptă împotriva imperialismului.

alungarea

* Declarația 
guvernului legal 

congolez -rea de agresiuni în Congo au stârnit indignare generală atât în cercurile congoleze cît și în toate cercurile africane și internaționale. Crearea sub o- blăduirea lui Kasavubu, Kalonji și Chombe a așa-numi- tului stat major general congolez — care este de fapt un stat major belgiano-Franco- german — în scopul săvârșirii unei agresiuni militare împotriva provinciilor Kivu, Katanga de nord și Orientală este o mărturie clară a subminării autorității O.N.U. în Congo și a încălcării Cartei O.N.U.".Guvernul Republicii Congo, care este reprezentantul oficial al poporului congolez, cere tuturor popoarelor iubitoare de pace din lume, cărora le sînt scumpe pacea și dreptatea, să condamne agresiunea belgiană în Congo. Declarația cere îndeosebi cu insistență țărilor africane să acorde ajutor direct și multilateral guvernului legal, care se află la Stanleyville, pentru ca acesta să poată restabili pacea, ordinea, unitatea, legalitatea și integritatea Republicii Congo.în cea de-a doua parte a declarației, intitulată „Politica externă, relațiile economice și comerciale", guvernul Republicii Congo reafirmă că politica sa externă se bazează pe principiile neutralității pozitive. „Congo aparține congolezilor, se spune în declarație. Congolezii sînt cei cărora trebuie să le aparțină toate bunurile și bogățiile naturale ale țării. Congo este o parte a marii familii africane și nu trebuie în nici un caz să fie transformat într-un cîmp de luptă între vest și est".în încheierea acestei părți a declarației se subliniază că guvernul legal al Republicii Congo nu va recunoaște nici un fel de acorduri financiare, economice, comerciale sau politice încheiate de diferite persoane sau societăți cu organizații financiare sau guverne străine fără știrea guvernului legal.

în partea a treia a declarației, intitulată „Poziția față de Belgia", se spune că Belgia poartă principala răspundere pentru situația creată în Congo. țările care sprijină politica de diversiuni și distrugeri dusă de guvernul Belgiei, au devenit niște jandarmi care apără interesele monopolurilor internaționale și creează o primejdie de moarte pentru independența și libertatea întregii Africi.în partea „Poziția față de O.N.U." se spune: „O.N.U.cate este o organizație creată pentru asigurarea păcii și securității internaționale, a fost folosită î<n Congo pentru ațî- țarea războiului și primejduirea securității naționale și in- ternaționale. Nu constituie pentru nimeni un secret faptul că reprezentanții O.N.U. în Congo îndeplinesc directivele altora, nu directivele formulate în hotărârile Consiliului de Securitate și Adunării Generale a O.N.U.".în continuare declarația subliniază că singurul reprezentant legal al Republicii Congo la O.N.U. este membrul guvernului legal al Congoului care a fost învestit cu aceste împuterniciri prin hotărîrea din 2 septembrie 1960 a Consiliului de Miniștri al Congoului. De aceea guvernul Republicii Congo însărcinează pe reprezentantul său legal să plece Ia New York, să-și ocupe locul la O.N.U. și să stabilească contacte oficiale cu reprezentanții noului guvern ai S.U.A. în curind, se spune în declarație, guvernul congolez legal își va trimite reprezentanți în diferite țări pentru a duce tratative preliminare cu privire la încheierea unor a- corduri economice și de altă natură între aceste țări și Republica Congo.în ultima parte a declarației se arată că guvernul congolez va face tot posibilul pentru a obține în cel mai scurt timp eliberarea primului ministru Patrice Lumumba și a tuturor miniștrilor și membrilor parlamentului congolez și a restabili activitatea normală a organelor legale ale țării în scopul lichidării actualei crize.
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Intîlnirea mesei 
rotunde Est-Vest

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — 
La 3 februarie își începe lu
crările la Varșovia „întâlnirea 
mesei rotunde Est-Vest . La în
tâlnire va fi discutată problema 
dezarmării, alte aspecte ale slă
birii încordării internaționale și 
problemele colaborării dintre ță
rile din Est și Vest.

La întîlnire vor participa de
putați, oameni politici ȘÎ repre
zentanți ai vieții publice din 
multe țări europene. Printre a- 
ceștia vor fi : F. Noel-Baker, 
Laureat al Premiului Nobel, 
membru al Parlamentului (Ma
rea Britanie), Aleksandr Komei- 
ciuk, deputat, Ilya Ehrenburg, 
deputat (U.R.S.S.), Georg Bran- 
ting, deputat (Suedia), Ferruccio 
Parri, senator (Italia), Jules 
Moch, Raymond Schmittlein, 
președintele grupului parlamen
tar al U.N.R., Paul Anxionnase, 
fost ministru (Franța), Finn Mu, 
deputat (Norvegia), Oskar Lan
ge, deputat (Polonia), Henri 
Rollin, senator (Belgia), Mladen 
Ivekovici, președintele Vecei 
Executive a Scupșcinei Populare 
Federative (Iugoslavia) și 
personalități de seamă. 
R. P. Română participă 
varășii Ion Pas și George Ivașcu.

alte 
Din 
to-

---------•---------

Procesul fostei clici 
conducătoare 

din Turcia
ISTANBUL 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: Pe insula 
■Yassl — Ada, continuă procesul 
clicii lui Bayar—Menderes. La 2 
februarie tribunalul a început să 
judece unul din principalele pro
cese, și anume cel referitor la re
primarea demonstrațiilor de la 
Istanbul și Ankara din primă
vara anului trecut, cînd au fost 
împușcați mai mulți studenți, 
care participau la demonstrații 
antiguvernamentale. Pe banca a- 
cuzaților se află 117 persoane, 
printre cwe fostul președinte 
Bayar, fostul prim-ministru. Men- 
deres, foștii membri ai guvernu
lui, care sînt acuzați de ucidere 

■ premeditată a demonstranților. 
Printre acuzați sînt mulți poli
țiști care au executat ordinele 
criminale.

Actul de acuzare cere condam
narea ta moarte a lui Bayar și 
Menderes, precum și a altor 
complici la aceste crime.

RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că la 2 februarie transatlanticul „Santa Maria" a intrat în rada portului Recife pentru a debarca pe pasageri.Amiralitatea braziliană a anunțat că crucișătorul spaniol „Canarias" și contrator- pilorul portughez „Lima" au sosit la o distanță de 40 de mile de Recife. Cele două vase de război prin radio că a captura „Santa Maria"va porni din nou oceanului
au confirmat au ordinul de transatlanticul în cazul cînd în largul

Corespondentul din Lisabona al agenției United Press International relatează din „înalte surse guvernamentale" că guvernul Salazar intenționează să scufunde vasul „Santa Maria“ dacă va fi necesar și să pună mina pe căpitanul Galvao. Guvernul Salazar este hotărît să împiedice cu orice preț pe răsculați de a menține controlul asupra vasului și de a-1 îndrepta spre un port african de unde să poată fi lansată o acțiune revoluționară împotriva dictaturii salazariste.
Mesajul noului președinte 

al Braziliei

cu privire la numirea ministru
lui Khamsuk Keola în funcția 
de prim-ministru ad-interim. 
Prin aceeași hotărâre ministrul 
Informațiilor, Folsena, a fost 
împuternicit să exercite funcțiile 
de ministru al Afacerilor Ex
terne, Apărării și Finanțelor, 
iar ministrul Tiao Sisumang Si
salemsak — funcțiile de ministru 
al Asigurărilor Sociale, Econo
miei și Afacerilor Interne.

Prințul Suvanna Fumma a nu
mit pe deputății Haphenga Bufa 
și Hamfenga Banuvanga, consi
lieri ai guvernului în provinciile 
Phong-Saly, Nan-Tha, Luang- 
Prabang și Seyabur, iar pe de
putății Sufann Fachansiri 
Maha Ku Snvannanethi — 
prezentanți ai guvernului 
provinciile Attope, Saravann 
Pakse.

Poetul de radio „Vocea Lao
sului" anunță de asemenea că 
în curind primul ministru, prin
țul Suvanna Fumma se va îna
poia în Laos.

★

PNOM PENH 2 (Agerpres). 
Intr-o cuvîntare rostită la 2 
februarie la Battambang prin
țul Norodom Sianuk, șeful 
statului și guvernului Cam- 
bodgiei, a subliniat din nou 
necesitatea urgentă a convo
cării unei conferințe interna
ționale în problema Laosului. 
Norodom Sianuk și-a expri
mat regretul în legătură cu 
faptul că o serie de țări occi
dentale, intre care 
neutre, nu au sprijinit 
nerea Cambodgiei cu 
la convocarea acestei 
rințe.

Norodom Sianuk a 
mit președintelui Consiliului 
de miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, pentru propunerea 
lui de a se convoca la Pnom 
Penh conferința internaționa
li in problema Laosului.

și 
re- 
în
Și

și țări 
propu- 
privire 
confe-

mulțu-

LA MOSCOVA

Seară a prieteniei 
romîno-sovieticeMOSCOVA 2. - Corespondentul Agerpres transmite : Asociația de prietenie sovieto-romînă a organizat joi o seară a prieteniei cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. P. Romină și Uniunea Sovietică.Au participat Serghei Lapin, ministrul Afacerilor Externe al R.S.F.S.R., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S., reprezentanți ai opiniei publice din Moscova. Au fost prezenți N. Guină, ambasadorul R.P.R. la Moscova, Gh. Cioară, locțiitorul reprezentantului R.P.R. la C.A.E.R., membri ai ambasadei.Deschizînd festivitatea, Tatiana Zueva, vicepreședinte al Consiliului de conducere al Asociațiilor de prietenie cu țările străine, a relevat creșterea puterii economice și a prestigiului internațional al Romîniei în anii care s-au scurs de la încheierea Tratatului.A luat apoi cuvîntul Nikolai Mesiațev, vicepreședinte al Societății pentru răspîndirea cunoștințelor politice și științifice, care ne-a vizitat anul trecut țara.A luat apoi cuvîntul tov. Nieolae Guină, ambasadorul R. p. Romine la Moscova, care a subliniat marea însemnătate a încheierii Tratatului pentru întărirea prieteniei indestructibilă romîno-sovietică.Participanți; au vizionat apoi filmul romînesc în culori, „Darclee".

BRASILIA 2 (Agerpres). — în primul său mesaj către țară, președintele Braziliei, J. Quadros a declarat că guvernul său va promova o politică de dezvoltare a comerțului cu toate țările pentru a îndrepta „situația financiară îngrozitoare a țării", anunță agenția Prensa Latina.„Porturile noastre, a declarat el, vor fi deschise pentru toți cei care vor să facă comerț cu noi...“.Referindu-se la situația financiară a Braziliei, Quadros a subliniat că deși nu dispune de date precise poate afirma că „inundația bancnotelor s-a transformat într-un adevărat

C.A.E.R.: Ședință în domeniul 
agriculturii

în
302
108

potop" și că „situația financiară este îngrozitoare".în cinci ani, a declarat în continuare Quadros, deficitul bugetar al țării a crescut cu 28 miliarde cruzeiros, anul 1961 la un buget de miliarde deficitul va fi de miliarde de cruzeiros.în încheiere, Quadros a declarat : „în domeniul politicii internaționale colonialismul care s-a compromis prin minciuni rușinoase se află în stare de agonie. Brazilia trebuie să întindă mîna noilor țări și să le acorde în măsura posibilităților un ajutorconcret'

SOFIA 2 (Agerpres). — La 1 februarie s-a deschis la Sofia cea de-a 8-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru colaborarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii și silviculturii. La lucrările ședinței participă delegațiile tuturor țărilor membre ale C.A.E.R.-ului.

în calitate de observatori la ședința Comisiei participă delegațiile Republicii Democrate Vietnam și Republicii Populare Democrate Coreene.Comisia va discuta o serie de probleme legate de lărgirea continuă a colaborării multilaterale dintre țările membre ale C.A.E.R.-ului în domeniul agriculturii.
F. CASTRO: „Lagărul socialist 

este prietenul nostru11

Pe șantierul de construcții al noii așezări muncitorești Parovka, lingă orașul Nitra din R. S 
Cehoslovacă.

ROMA 2 (Agerpres). — Fidel Castro a acordat un interviu corespondentului special al ziarului „Unita"* Arminio Savioli.Referindu-se la caracterul revoluției cu bane, Castro a declarat : „Noi nu sin tem dogmatici. Și totuși vrei să scrii că aceasta este o revoluție socialistă ? Atunci scrie. Noi nu numai că am lichidat tirania, dar am și distrus aparatul de stat burghez, birocrația, politia și armata alcătuită din mercenari, care îi sprijineau pe proimperialiști.Luptăm pentru lichidarea definitivă a exploatării omului de către om și pentru construirea unei societăți cu totul noi, în care să domine o clasă nouă. Americanii și clerul spun că acesta este comunism. Știm bine că nu este așa, dar nici nu ne sperie acest cuvînt".Vorbind despre Partidul Socialist Popular din Cuba, Castro a spus: „Acesta este singurul partid cuban care a subliniat totdeauna clar și fără echivoc necesitatea schimbării radicale a rânduielilor existente, schimbării relațiilor sociale.Foto: CT.K.-PRAGA

O mare socialistă în T. T. 4PENTRU ANUL 1961construcție
L de Budapesta, a- 

de Vac, în coti- 
apele 

spre cer 
hale.

Este adevărat de asemenea că la început comuniștii nu-mi acordau încredere mie și în general nouă, insurgenților. A fost o neîncredere întemeiată. a fost o poziție absolut justă atât din punct de vedere ideologic cit și din cel politic. Comuniștii aveau motive să nu ne acorde încredere, întrucît noi, conducătorii insurgenților, partizanilor, deși am citit opere marxiste mai aveam multe prejudecăți mic- burgheze și tot felul de șovăieli. Nu aveam idei clare, deși doream din toată inima să lichidăm tirania și privilegiile. Mulți comuniști și-au vărsat sîngele și au dat dovadă de mare eroism în lupta pentru cauza poporului cuban. Acum, noi continuăm să colaborăm cinstit și frățește.Răspunzînd la întrebarea privitoare la ajutorul acordat de țările socialiste Cubei, Castro a subliniat că acest ajutor a fost prietenesc și dezinteresat. Specialiștii în domeniul tehnic din țările socialiste care se află în prezent în Cuba, a declarat Castro, sînt oameni cit se poate de harnici, corecți și amabili, adevărați frați ai noștri. „Ce crezi că ar trebui să gîndese despre lagărul socialist ?" - a întrebat Castro pe corespondent și a răspuns tot el: „Este prietenul nostru".

a nord 
proape 
tura formată de

Dunării se înalță 
uriașe coșuri, schele și 
Aci se află în construcție Com
binatul de ciment și var 
(D.C.M. — prescurtat în limba 
maghiară). Acesta va fi obiecti
vul industrial principal al celui 
de al doilea plan cincinal al 
Republicii
D.C.M. va 
ciment, cit 
te fabricile 
gârlei la un ioc. Prima unitate 
de producție a combinatului 
trebuie să intre în funcțiune ta 
1 aprilie 1963, iar pînă 
anul 1965 el va funcționa 
întreaga sa capacitate.

D.C.M. va avea un rol im
portant în realizarea planului 
construcției de locuințe; va 
contribui din plin ta scurtarea 
duratei de construcție a fabri
cilor, silozurilor și a altor lu
crări care se execută în gos
podăriile agricole de produc
ție. Materia primă pentru 
combinat o va furniza muntele 
Naszaly, deocamdată locul pre
ferat al turiștilor. Escavatoare 
electrice uriașe de 2,5 m.c. vor 
încărca în vagonete anual 
1.500.000 tone de piatră de var. 
Vagonetele vor ajunge în com
binat pe funicular, iar de 
cimentul va fi încărcat în 
goane sau în cargourile 
port.

Acestea sînt planurile. Comi
tetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist din R.P. Un
gară, (KISZ) s-a angajat încă 
în anul trecut să mobilizeze 
tineretul spre a contribui, ală
turi de ceilalți muncitori și

al 
Populare Ungare, 

produce tot atîta 
dau în prezent toa- 
de ciment ale Un-

sub conducerea partidului, la 
înfăptuirea înainte de termen 
a planurilor de construcție. 
Peste 2.000 de studenți și elevi 
și-au ridicat corturile în jurul 
șantierului uriașei construcții în 
vara care a trecut, efectuând 
peste 100.000 ore de muncă 
voluntară. In zilele de sîmbătă 
și duminică soseau aici cu 
trenuri și camioane sute de ti
neri. Din toate colțurile țării, 
■mii de tineri s-au înscris vo-

în 
cu

aici 
va- 
din

Corespondență 
specială 

din Budapesta

luntar în rândurile constructori
lor combinatului. Mulți dintre 
ei vor începe în aurind studie
rea tehnologiei fabricării ci
mentului după care vor susți
ne examene de calificare. Stu- 
denți și elevi ai Politehnicii și 
ai școlii tehnice de speciali
tate din Budapesta - viitori 
specialiști ai D.C.M.-ului — fac 
cunoștință încă acum, în 
de construcție, cu viitorul 
loc de muncă 
fabricii.

Combinatul va 
mașini și utilaje 
care le furnizează 
Democrată Germană.

Lîngă Vac lucrările de con
strucție a combinatului avan
sează în ritm rapid. Blocurile 
de locuințe formează deja 
străzi întregi, un adevărat oră
șel nou, iar în portul provizo
riu poposesc unul după altul 
vapoarele încărcate cu mate
riale de construcție. Portul nou

va fi terminat pînă in 1965, iar 
perechile de șine ale viitoarei 
stații de cale ferată împânzesc 
deja mari suprafețe. Un milion 
de tone de ciment vor porni 
anual din combinat spre toate 
colțurile țării. In cuptoarele de 
ciment va arde, în Ioc de căr
bune, păcură sovietică. In ca
drul combinatului se constru
iește și o fabrică de saci de 
hîrtie care va produce 
30.000.000 de saci.

Combinatul de ciment 
de la Vac a devenit un 
șantier de construcție, 
constructori ai combinatului, 
conduși' de Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, lucrează cu 
mult avînt, pentru a pune în 
funcțiune înainte de termen 
prima unitate de producție a 
marelui combinat al construc
ției socialiste.

430 de titluri 
în editura 

„Sovetskii pisatei"

anual

și var 
uriaș 

Tinerii

SEBEȘ TIBOR
Budapesta, februarie 1961

faza 
lor 

și Cu utilajele

fi înzestrat cu 
moderne, pe 

Republica

Editura „Sovetskii pi- 
satell" (Scriitorul so
vietic), din Moscova 

va publica anul acesta 430 
de titluri. Dintre acestea 300 
sînt lucrări literare inedite, 
cele mai multe dintre ele 
fiind consacrate contempo
raneității.

Editura va publica noi o- 
pere ale unor 
noscuți :
Konstantin Paustovski, 
gareta Aligher, llya Selvinski, 
Alexei Arbuzov, Alexandr 
Tvardovski, precum și cărți 
ale unor tineri debutanți.

scriitori cu- 
llya Ehrenburg, 

Mar-

New Orleans sub teroarea rasiștilor
Rasiștii din New 

Orleans au alungat 
încă o familie de 
albi din oraș pentru 
că părinții și-au tri
mis copiii la o școală 
unde să învețe îm
preună cu copii 
negri. în noaptea de 
31 ianuarie spre 1 
februarie, familia 
Thompson cu cei 6 
copii a părăsit pe 
furiș New Orleans-ul

și a plecat într-o 
direcție necunoscută.

Soții Thompson 
s-au decis să facă a- 
cest pas în urma ac
țiunilor rasiștilor 
oare au creat condi
ții insuportabile pen
tru viața acestei fa
milii în oraș. La ce
rerea rasiștilor, capul 
familiei a fost con
cediat de la farma
cia unde lucra. Pro
prietara casei în ca-

re locuiau soții 
Thompson le-a pus 
în vedere să pără
sească casa deelarînd 
că ei nu mai pot lo
cui în casa ei dacă 
își vor trimite copiii 
să învețe împreună 
Cu copii negri.

Acum cîteva săptă- 
mîni o altă familie 
de albi a fost silită 
să fugă din New Or
leans în împrejurări 
similare.

Moartea
Presa americană continuă 

să publice noi amănunte 
despre prăbușirea tur

nului „Texas Tower-4“ situat 
la circa 80 de mile sud-est de 
Manhattan în Oceanul Atlan
tic, cînd au pierit 28 de oa
meni.

Sub titlul „Moartea în 
T. T. 4", revista americană 
„Time" dezvăluie tot adevărul 
în legătură cu această proble
mă mușamalizată de cei vino- 
vați pentru moartea celor 28 
de oameni. Pe turn, arată re
vista, „oamenii lucrau în 
schimburi de 16 luni, dintre 
care 45 de zile înăuntrul tur
nului, iar 15 zile pe uscat".

Oscilațiile și zdruncinături
le turnului pricinuite de put 
ternicele valuri ale oceanului 
umpleau de groază pe cei 
aflați la posturi.

Deși avariile suferite de 
turn arătau clar că nu se mai 
poate reface nimic, totuși „au 
fost aduși 14 muncitori civili 
pentru unele lucrări".

După cum arată „Time", 
toți cei din turn „și-au expri
mat dorința să plece acasă. 
In scrisorile lor și în convor
birile avute prin radio, te
roarea lor crescîndă cuprin
dea și familiile lor".

„Soția comandantului „T.T. 
4". căpitanul Gordon Phelan, 
își amintește că soțul ei o 
chema de două ori pe zi. El 
era foarte neliniștit și i-a 
transmis ei că a cerut auto
rităților în repetate rînduri ca 
oamenii să fie evacuați de pe 
turn".

Căpitanului Gordon însă nu 
i s-a dat ascultare. Peste pu
țin timp, arată „Time", cînd 
turnul „a fost lovit din nou

PE SCURT

furtună, 
tîrziu". 
dimineața 

„tot

atunci a fostde o 
prea

In 
furtunii, 
găsit a fost trupul sergentu
lui Tory Williams, plutind pe 
valurile agitate ale oceanu
lui".

Cu toate cercetările. „în 
turnul prăbușit nu au mai 
fost găsiți supraviețuitori".

Potrivit relatărilor presei 
americane, P1NĂ ACUM NU 
S-A GĂSIT INSĂ NICI UN 
VINOVAT PENTRU MOAR
TEA CELOR 28 DE 
MENI.

ce a urmat 
ce a putut fi

OA-—•—■
Situația grea 

a patrioților cubani 
din S.U.A.Pe adresa conducerii organizației ,^Mișcarea 26 iulie" din Havana a sosit o telegramă din S.U.A. în care se informează despre situația grea a patrioților cubani pe care autoritățile de imigrație ale S.U.A. îi împiedică să se reîntoarcă în Cuba. *,Cerem să se acorde ajutor, se spune în telegramă, sutelor de cubani care se află într-o situație dezastruoasă, care sînt ținuți cu forța în S.U.A. și nu au posibilitatea să se reîntoarcă în patria noastră dragă".După cum reiese din relatările presei, cubanii care au plecat în S.U.A. încă înainte de revoluție, iar în prezent își exprimă dorința de a se reîntoarce în Cuba, sînt con- cediați de la lucru, sînt supuși perchiziițiilor și aruncați în închisori.

S. la a-ROSTOV PE DON. «s N. Hrușciov și participanții Consfătuirea fruntașilor din gricultură din nordul Cauca- zului au examinat la 2 februarie modelele unor noi mașini agricole create de întreprinderile regiunii economice Rostov și de instituțiile de cercetări științifice din această regiune.ROMA. — Sub auspiciile Muzeului cinematografic de la 
Torino, la 31 ianuarie a început prezentarea unor filme romînești artistice, documentare și de desene animate. In cursul a două săptămâni vor fi prezentate filmele „Ciulinii Bărăganului", „Valurile Dunării", „Scurtă istorie’’, „T arte", „Homo Sapiens".CAIRO. — Comitetul de conducere al Conferinței popoarelor Africii, care s-a întrunit la Dar-es-Salaam între 26 și 30 ianuarie a hotărit ca următoarea Conferință a popoarelor Africii să aibă loc la Cairo între 23 și 31 martie a.c.DAMASC. — La 1 februarie a.c., sub patronajul secretarului general al Ministerului Culturii al Regiunii Siriene a Republicii Arabe Unite, Youssef Chacra, s-a deschis la Damasc expoziția de fotografii „România azi“.

CONAKRY. Guvernul Guineei a naționalizat la 31 ianuarie societățile „Companie Africaine d’Eaux" și „Society d’Energie Electrique de Guinee. De asemenea, s-a hotărit naționalizarea societăților de apă și electricitate din Guineea.
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